
 

 Dzisiaj o g. 12.00 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.  

 W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00 spotkanie wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.  

 W środę o g. 17.30 modlitwy Apostolatu MB Trzykroć Przedziwnej.  

 W pierwszy czwartek o g. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o nowe 
powołania do kapłaństwa.   
 

 W pierwszy piątek o g. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy 
wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusa. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie w 
salce Straży Honorowej. Spowiedź święta od 16.00 do 17.00 oraz od 19.00 do 20.00. 
Zachęcamy do spowiedzi w ciągu całego najbliższego tygodnia. Biuro w tym dniu będzie 
nieczynne. 

 W pierwszą sobotę miesiąca o g. 6.45 modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi. Tego 
dnia odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.  

 12 września pragniemy udać się pieszą pielgrzymką z naszej parafii do Sianowa. Ser-
decznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce, którą poprowadzi ksiądz Dawid. Wyjście 
sprzed groty MB o g. 5.30. Tego dnia również odbędą się nasze dożynki parafialnie. 
Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony o g. 12:15. Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w konkursie na najpiękniej wypieczony chleb. Pod uwagę będą brane walory estetycz-
ne, motywy regionalne itp.  

 Dziękujemy panu Mateuszowi i firmie Wrońskich za uporządkowanie terenu, nawiezienie 
tłucznia do powiększenia kościelnego parkingu przy budynku Wspólna Chata.   

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.  

 12 Kiełpińska Gromada Zuchenek „Tropicielki Wilczych Śladów” ogłasza nabór do gro-
mady i zaprasza dziewczynki w wieku 6.10 lat na zbiórkę, która odbędzie się w sobotę 
4.09.21r. o g. 11.30 przy Wspólnej Chacie.  

 Stowarzyszenie Krąg Arasmusa wraz z lokalnymi partnerami, zapraszają na akcję czytel-
niczą  Prezydenta RP  Narodowe Czytanie. 4 września, w godz. 10.00 - 13.00, świetlica 
"Wspólna Chata" w Kiełpinie 

 Odeszła do wieczności śp. Paulina Bobrowska l.11. Pogrzeb w poniedziałek o g. 10.00  

 Zapowiedzi:  Robert Wroński, kawaler, zam. Kiełpino  

                      Paulina Nicińska, panna, zam. Kartuzy zap. 2  

                      Sylwia Rybakowska, panna, Kożyczkowo  

                      Kamil Hinca, kawaler, Kiełpino zap. 2  

 

  

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

                Dzisiaj,  Słowo Boże pomaga nam odróżnić Przykazania Boże, które 

stoją ponad ludzkimi zwyczajami. Rzeczywiście wraz z upływem czasu łatwo 

jest wypaczyć ewangeliczne przesłanie i,  zdając lub nie zdając sobie sprawy,  

zastępować Przykazania lub zdusić je przesa dną drobiazgowością: «I [gdy 

wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych 

[zwyczajów], które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,  

dzbanków,  naczyń 

miedzianych....»  To dlatego 

prości ludzie, kierując się 

zdrowym rozsądkiem, nie 

zwracali uwagi na doktorów 

Prawa ani na faryzeuszy,  

którzy przedkładali ludzkie 

spekulacje nad Słowo Boże.  

Jezus używa tutaj profetycznej 

wizji Izajasza wobec hipokrytów religijnych: «Słusznie prorok Izajasz 

powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie 

wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.»  

«Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym» ,  

powiedział nam Jezus. Tylko  to, co wychodzi z serca człowieka, z jego 

wewnętrznej świadomości osoby ludzkiej, może nas uczynić złymi. To zło 

zadaje ból całej Ludzkości i jednostce, która je wyrządza. Religijność nie 

oznacza mycia rąk (przypomnijmy Piłata, który skazał na śmierć Jezu sa!), 

lecz utrzymanie czystości serca.  

A w sposób pozytywny potrafiła wyrazić to Święta Teresa od Dzieciątka 

Jezus w swoich Rękopisach: «Kiedy kontemplowałam mistyczne ciało 

Chrystusa (. . .) zrozumiałam, że Kościół ma serce (. . .) płonące miłością». Z 

serca kochającego wypływają dobre dzieła, które pomagają dokładnie temu, 

kto potrzebuje pomocy: «Bo byłem głodny, a daliście mi jeść.. .» .              

               



XXII  

NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

29.08.2021 

  

 

7.30 

1)  z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze dla Haliny i Ludwika w 40 r. 
ślubu, Martyny i Piotra w 5 r. ślubu oraz 65 ur. męża Ludwika  

2) + teściów, męża Herberta, Władysławę i Jerzego Niemojewskich oraz 
szwagra Andrzeja 

9.30 
1)  + Agnieszkę, Helenę i Bernarda  
2) + Krzysztofa i Daniela Okrój 

11.00 1)  + Albina Kreft w rocz. śm.  
2) + Sabinę Plichta                                                                          + Stefanię Necel 

12.15 
1)  w int. bractwa szkaplerza i czcicieli św. Michała Archanioła  
2) + Stanisława w 50 r. śm., Annę, Kazimierza Niklas oraz Marię i Pawła 

Szczepańskich 

18.00 + Halinę i Leona Kotłowskich 

PONIEDZIAŁEK 

30.08.2021 

 

7.15 o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB dla Eugeniusza z ok. ur.   + Stefanię Necel 

17.00 1) + Gertrudę i Benedykta  

18.00 1) + Krystynę i Józefa Pinkawa  
2) + Kazimierza Schwichtenberg  

WTOREK 

31.08.2021 

 

7.15 
1) + Grażynę Malc w 1 r. śm.  
2) + męża Mirosława, teściów, zm. z rodz. Plichta, Jaskulskich, Krauze 

oraz dusze czyśćcowe  

17.00  1) + Elżbietę oraz zm. z rodziny                                               + Stefanię Necel 
2) + męża Stefana, siostry Janinę i Krystynę oraz rodzeństwo  

18.00 
1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziców Marii i 
Czesława Kąkol  
2) + Marię w 3 r. śm., Teresę, Pawła, Tadeusza i Edmunda  

ŚRODA 

1.09.2021  

 

 

7.15 1) + Franciszka, Jakuba, Antoniego, Zygfryda Kujan 

8.00  Msza Św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego  

17.00 1) + Urszulę Flis w 2. r. śm.                                                        + Stefanię Necel 
2) + dusze czyćcowe  

18.00 1) + Władysławę i Alojzego Kankowskich  
2) + Halinę i Edmunda Treder  

CZWARTEK 
I CZWARTEK 

MIESIĄCA  

2.09.2021 

 

7.15 
1) + Reginę i Franciszka oraz dusze czyśćcowe  
2) + dusze czyśćcowe  

17.00  1) + Irenę i Kazimierza Szymańskich                                      + Stefanię Necel 
2) w intencjach Apostolatu Dobrej Śmierci  

18.00  1) + ojca Benona Stefanowskiego  
2) + Stefanię Częstkowską 

PIĄTEK 
I PIĄTEK MIESIĄCA 

3.09.2021 
 

 

7.15 1) + Gertrudę, Józefa Lorbieckich, krewnych z ob., stron  
2) + Teresę Raulin w 30 dzień po śmierci  

17.00 
1) o całkowite oddanie się Jezusowi przez serce Maryi dla biskupów i 

kapłanów  
2) o łaskę zdrowia dla Antoniego  

 
18.00 1) o bł. Boże dla Alicji i Mirosława w 10 rocz. ślubu                + Stefanię Necel 

2) + dusze czyśćcowe  

 20.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Lucyny i Piotra w rocz. ślubu  

SOBOTA 
I SOBOTA  

MIESIĄCA 

4.09.2021 

 

7.15 1) w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi  
2) + Stanisława Treder  

17.00 
1) o zdrowie i bł .Boże dla Zofii Dawidowskiej z ok. 97 rocz. ur. oraz życie 
wieczne dla Romana w rocz. śm. rodziców Annę i Leona Langa  
2) + Magdalenę i Stefana  

18.00 1) + Edytę Hiller oraz dusze czyśćcowe  
2) + Agnieszkę i Klemensa Zielińskich  

XXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

5.09.2021   

7.30 1) + rodziców z ob. stron, Sławomira, Teresę, Agnieszkę  
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże w rodzinie  

9.30 1) + rodziców Leokadię i Leona oraz braci Jerzego i Stefana Szczęsnych  
2) + Agnieszkę Kasyna w dniu ur. oraz Jana  

11.00 
1) o bł. Boże dla bp. Ryszarda i Arkadiusza oraz całej diecezji  
2) + Alfonsa, Stanisława, babcie i dziadków  
3) + męża Jana Stencel w 30 r. śm.  

12.15 
1) + Anastazję Jelińską  
2) + Józefa, Elżbietę Kaszuba, Barbarę Rychert-Formela oraz Krystynę 

Burkiewicz  

18.00 1) + Huberta Kreft, mamę Martę  
 


