 Bóg zapłać księdzu Dawidowi i Wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca za
uczestniczenie w Dniu Wspólnoty w Koronowie.

 Dzisiaj (w niedzielę) Nabożeństwo Fatimskie po wieczornej Mszy św.
Zapraszamy na Różaniec.

 W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Wspólnoty
Przyjaciół Oblubieńca.

 We wtorek po Mszy św. o godz. 18:00 zapraszamy na modlitwy Apostolstwa
Dobrej Śmierci (z okazji wspomnienia Matki Bożej Bolesnej).

 W środę od godz. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej.

 W środę po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie rodziców i dzieci
przygotowujących się do I-szej Komunii św., która odbędzie się 27 września.

 W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się zbiórka ministrantów
i kandydatów.

 W piątek wspólnie ze Wspólnotą Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej
Regionu Kaszubskiego zapraszamy do wzięcia udziału w Adoracji. O godz.
21.00 będzie sprawowana Msza św. po której do godz. 5.00 będzie trwała
Adoracja Najświętszego Sakramentu.

 Parafia św. Marcina w Sierakowicach oraz parafia w Sianowie zapraszają na
Ekstremalną Drogę Krzyżową, która rozpocznie się w piątek o godz. 20.00
w kościele św. Marcina w Sierakowicach. W tym roku są dwie trasy: 43 km
oraz 30 km. Zapisy i informacje dostępne są na stronie edk.org.pl oraz
Facebooku EDK Sierakowice.

 Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach dzisiejszej kolekty inwestycyjnej.
 W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Andrzeja Patrzykąta,
który będzie również głosił Słowo Boże. W ramach cegiełki przeznaczonej
na wyjazd ministrantów po Mszach świętych będzie można nabyć monografię
ks. Andrzeja pt. „Problematyka religio społeczna w felietonach biskupa Jana
Barnarda Szlagi”.

 Odszedł do wieczności śp. Bolesław Recław lat 88, pogrzeb odbył się
w sobotę.
WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie;
ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;
www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010
(z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”)
Do użytku wewnętrznego.

Dzisiaj w Ewangelii Piotr pyta Jezusa o konkretną sprawę, która nadal zalega
w sercach wielu ludzi: pyta o granicę przebaczenia. Odpowiedź: nie ma takiej granicy, «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy» (Mt
18,22). Aby to wyjaśnić, Jezus posługuje się przypowieścią. Pytanie króla oddaje
sens przypowieści: «Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą» (Mt 18,33).
Przebaczenie jest darem, łaską, która pochodzi z miłości i miłosierdzia Bożego. Dla
Jezusa, przebaczenie nie ma granic, tak długo jak skrucha jest szczera i prawdziwa. Ale wymaga otwarcia serca na nawrócenie, czyli działania wobec innych według Bożych kryteriów.
Poważny grzech oddziela nas od Boga. Zwykłym sposobem otrzymania od Boga
wybaczenia tego ciężkiego grzechu jest sakrament pokuty, a akt penitenta, który je
koronuje, to zadośćuczynienie. Własne czyny, które manifestują zadośćuczynienie
są oznaką osobistego zobowiązania —które chrześcijanin przyjął przed Bogiem—
aby rozpocząć nowe życie, naprawiając możliwe szkody wyrządzone bliźnim.
Nie istnieje odpuszczenie grzechów bez żadnego rodzaju zadośćuczynienia, którego celem jest: 1. Uniknąć poślizgu w inne poważniejsze grzechy; 2. Odrzucić
grzech (ponieważ kary zadośćuczynienia są jak hamulec i czynią penitenta ostrożniejszym i czujniejszym); 3. Usunięcie czynami cnotliwymi złych nawyków podejmowanych w złym sposobie życia; 4. Upodabnianie się do Chrystusa.
Jak tłumaczył Święty Tomasz z Akwinu, człowiek jest dłużnikiem Boga za otrzymane dobrodziejstwa, i za popełnione grzechy. Za to pierwsze powinien oddawać
Mu cześć i dziękczynienie; a za drugie, zadośćuczynienie. Człowiek z przypowieści
nie chciał uczynić tego drugiego, dlatego ściągnął na siebie niemożliwość otrzymania przebaczenia.

XXIV
NIEDZIELA
ZWYKŁA
13.09.2020

1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski,
07.30 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie
2) + Teklę i Bernarda Magulskich, Leokadię i Władysława Pawłowskich
1) O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla Małgorzaty
09.30 i Jana z okazji rocznicy ślubu
2) + dziadków Jana i Anielę Formella

WTOREK

15.09.2020

17.00

1) + Jana Gizela (gregorianka)
2) + Lidię Byczkowską

1) + o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy w 68. urodziny
2) + za Helenę (rocznica śmierci) oraz Klemensa

1) W intencji Kręgu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
18.00 2) O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Stanisława z okazji 70.
urodzin

18.00

1) + za Henryka Gransickiego
2) + Jana Hewelt w 5 rocznicę śmierci oraz Romana Formela

21.00 W intencji parafian

18.09.2020

SOBOTA

1) + Bernarda oraz jego rodziców
2) + Grzegorza Julke – w 6. rocznicę śmierci

07.15 + Jana Gizela (gregorianka)

1) W intencji czcicieli Jana Pawła II-go
2) + Bronisławę Toporek (gregorianka)

16.09.2020

18.00

CZWARTEK

07.15 + Bronisławę Toporek (gregorianka)
15.30 Msza św. ślubna
17.00

1) + Jana Gizela (gregorianka)
2) + Czesławę, Małgorzatę, Brunona, Joannę i ks. Wojciecha

1) + Jana Gizela (gregorianka)
2) + Bronisławę Toporek (gregorianka)

12.00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie z okazji 70. urodzin Agnieszki.

1) W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie dla złotych jubilatów Renaty i Marka
17.00
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie w rodzinie Ewy i Bogdana w 35. rocznicę ślubu

07.15 + Jana Gizela (gregorianka)
1) Za zmarłych rodziców z obojga stron oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
17.00 2) + Bronisławę Toporek (gregorianka)
3) Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 30. rocznicę ślubu z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże

07.15

19.09.2020

18.00 + Henryka Orłowskiego

Wspomnienie śś.
1) + Kacpra – z okazji urodzin
Korneliusza i
17.00
Cypriana
2) + Damazego Cierockiego w 13. rocznicę śmierci

17.09.2020

1) + Bronisławę Toporek (gregorianka)
2) + Stanisława Kropidłowskiego w 30. dzień po śmierci

12.15

18.00
ŚRODA

07.15

1) + Zofia Stefańska – w 8. rocznicę śmierci
2) + Jana Gizela (gregorianka)

Święto Podwyż1) + Bronisławę Toporek (gregorianka)
szenia Krzyża
17.00
2) + Zygmunta i Piotra
Świętego

Wspomnienie
NMP Bolesnej

PIĄTEK
Święto św. Stanisława Kostki,
patrona Polski

1) + Bernarda Peller oraz rodziców z obojga stron
18.00 2) O rychłe wyniesienie na ołtarze ks. Antoniego Arasmusa oraz
o błogosławieństwo Boże dla parafian

11.00

PONIEDZIAŁEK 07.15 + Jana Gizela (gregorianka)

14.09.2020

CZWARTEK
17.09.2020

XXV
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20.09.2020

18.00

1) + Za rodziców Stanisława i Honoratę oraz siostrę Wandę
2) + Hannę Schwichtenberg w dniu urodzin

07.30

1) + Jana i Gerdę Plichta
2) + Bronisławę Toporek (gregorianka)

1) + Wacława i Henryka
09.30 2) + rodziców Leokadię i Leona oraz za braci Jerzego Stefana
Szczęsnych
11.00

1) Za zmarłych z rodziny Kuptz
2) + Jana Gizela (gregorianka)

1) + Martę, Władysława i Alojzego Zielińskich
12.15 2) O zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Rafała z okazji 17. rocznicy
ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla Małgosi i Marysi.
1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
18.00 i Boże błogosławieństwo
2) + w 6. rocznicę śmierci męża Leonarda oraz zmarłych z obojga stron

