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

Przyjaciół Oblubieńca.  

 We wtorek o godz. 19.00 spotkanie młodzieżowego Kręgu Biblijnego.  

 W środę od godz. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej.  

 W środę po Mszy wieczornej zbiórka dla ministrantów.  

 W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo do świętej Rity. 

 Zachęcamy do nabywania diecezjalnych kalendarzy na rok 2021.  

Ceny kalendarzy: duży 10 zł; mały 5 zł; trójdzielny 8 zł;  

 Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii, również te składane drogą 

elektroniczną.  

 Odeszła do wieczności śp. Bogumiła Miłosz, 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 Jezus opowiada nam kolejną przypowieść o sądzie. 

Zbliża się Adwent, a zatem i koniec roku liturgicznego jest blisko.  

Bóg dając nam życie, dał nam również p ewne możliwości —małe 

lub większe—rozwoju osobistego, etycznego i religijnego. Bez 

względu na to, czy ktoś ma dużo czy mało, ważne jest to, by umiał 

wykorzystać to co otrzymał. Człowiek z naszej przypowieści,  który 

ukrywa swój talent w obawie przed swym panem, nie umie podjąć 

ryzyka: «Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy zi e-

mię, ukrył pieniądze swego pana» (Mt 25,18). Za sedno przypowi e-

ści możemy traktować, to że powinniśmy mieć koncepcję Boga, kt ó-

ry popycha nas do przekraczania samych siebi e, który zachęca nas 

do życia w wolności Królestwa Bożego.  

             Słowo “talent” z tej przypowieści nie jest niczym więcej niż 

wagą oznaczającą 30 kg srebra, a zrobiło taką furorę, że jest nawet 

stosowane w mowie potocznej dla opisania zalet osoby. P rzypo-

wieść nie wyklucza, że talenty dane przez Boga nie tylko są naszymi 

możliwościami, ale także naszymi ograniczeniami. Czym jesteśmy i  

co posiadamy, to nasz materiał, z  którego Bóg chce stworzyć nową 

rzeczywistość.  

             Zwrot «Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że 

nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 

ma» (Mt 25,29), naturalnie nie jest maksymą zachęcającą do ko n-

sumpcji. Co więcej, należy je rozważać w kontekście miłości i ofia r-

ności. Rzeczywiście, jeśli odpowiemy na dary Boga z ufnością w je-

go pomoc, doświadczymy, że to On dodaje zysk: «Opowieści  o tylu 

zwykłych ludziach, prawych, których wiara uczyniła dobrymi, ud o-

wadnia, że wiara ma bardzo pozytywne efekty (.. .). I  odwrotnie: 

musimy stwierdzić, że społeczeństwo  wraz z odparowaniem wiary,  

stwardniało.. .» (Benedykt XVI).  



INTENCJE MSZALNE 

XXXIII 
NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

15.11.2020 

07.30 
1) + O bł. Boże i opiekę Matki Bożej w dniu 70 ur. dla Reginy 
2) + Stefanię Necel  

09.30 
1) Stanisława  
2) + Kornelię i Józefa Knurek 

11.00 
1) + Romana, Genowefę i Herberta  
2) + Halinę i Edmunda Treder 

 
12.15 

1) + Pawła Gorlikowskiego w 35 r. śm.  
2) + Czesławę i Antoniego Szlajter 

 18.00  + z rodzin oraz duszę w czyśćcu cierpiące  

PONIEDZIAŁEK 
 

16.11.2020 

07.15 + Franciszka i Martę Magulskich oraz Józefa Magulskiego 

17.00 
1) O Boże bł. dla czcicieli  św. Jana Pawła II oraz potrzebne łaski 
dla całej parafii.  

18.00 
1) + Marta, Maria, Franciszka, Maksymilian i Józefa   
2) + Zygmunta Boruszewskiego  

WTOREK 
Św. Elżbiety 
Węgierskiej   
17.11.2020 

 
 

07.15 1) + Helena, Klemensa oraz zm. z rodziny  

17.00 
1) + zm. z obojga stron  
2) + Franciszka Karczewskiego w 19 r. śm.  

18.00 

1) + Andrzeja Stencel oraz rodziców Teresy i Andrzeja              
Lejkowskich ( z ok. ur. mamy)  
2) o zdrowie i bł. Boże w 30 r. ślubu Haliny i Zdzisława  

ŚRODA 
Bł. Karoliny Kóz-

kówny,  
dziewicy i   

męczennicy  
18.11.2020 

 
 

07.15 1) + Romana Czapp, Klemensa i Renatę  

17.00 

1) + za Ryszarda Czerwińskiego w 4 r. śm., rodziców oraz dusze 
czyścowe.  
2) + Bolesława Recław  

18.00 

1)  w intencji Kręgu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej  
2) + Jadwigę i Anastazego Staroszczyk  
 

CZWARTEK  
19.11.2020 07.15 

1) + rodziców z ob. stron Górskich i Rychertów oraz męża           
Stefana 

INTENCJE MSZALNE 

 
CZWARTEK  
19.11.2020 

 

17.00 

1) +dusze w czyśćcu cierpiące  
2) o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego ks. Antoniego Arasmusa 
oraz potrzebne łaski dla parafii  

18.00 

1) + Przemysława oraz zm. z rodziny  
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Boże 
dla Martyny i Mariusza  

PIĄTEK 
Św. Rafał Kali-

nowski  
20.11.2020 

07.15 

1) +  Agnieszkę Domeracką w rocz. śmierci, Sławomira, Teresę i 
rodziców z ob. stron  
2) + Paulinę Mering i zm. z rodz.  Wrońskich i Cyrockich  

17.00 
1) + Feliksa Szurowskiego w dniu urodz.  
2) + Franciszka Czapiewskiego w 30 dzień po śmierci  

18.00 
1) + Mieczysława i Józefę Dymek  
2) + dusze w czyśćcu cierpiące  

SOBOTA   
Ofiarowanie NMP  

21.11.2020 

07.15 1) + Zygmunta Rolbieckiego w 30 dzień po śmierci  

17.00 

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Joanny i 
Jarosława Riegel w 20 r. śmierci  
2) z prośbą o Boże bł. dla P. Langów w 67 rocz. ślubu oraz opiekę 
dla całej rodziny  

 
18.00 

1) + Krystynę Markowską  
2) + Jerzego i Jadwigę Bach  

XXXIV  
NIEDZIELA  
ZWYKŁA.  
JEZUSA  

CHRYSRSA 
KRÓLA WSZECH-

ŚWIATA  
22.11.2020 

 

07.30 

1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Bożeny i 
Janusza w 29 r. śluby 
2) z podz. za otrzym. łaski i dary Ducha Św. dla Mateusza z ok.18 
urodzin.  

09.30 
1) + Agnieszkę i Józefa Wrycza  
2) + dziadków z ob. stron Leokadię, Jana i Anielę Formella  

11.00 
1) + Zbigniewa Burda oraz rodziców  
2) + Marię i Stanisława Karszny   

12.15 
1) + Teresę Elas w 4.r. śm.  
2) w intencji czcicieli św. Rity  

18.00  + Barbarę Marć w 4 rocz. śmierci  
 


