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    1. Każda niedzielna Msza św. stawia przed nami pytanie o wiarę w Jezusa 
Chrystusa. Wątpliwości nie miał żebrak Bartymeusz, o którym usłyszymy w 
Ewangelii. Będąc w potrzebie miał odwagę wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj 
się nade mną”. Te słowa pokazały jak wielką wiarę miał w sercu. Dzięki niej 
Jezus ulitował się nad nim i dokonał cudu uzdrowienia. Stając na początku 
liturgii przed Jezusem prośmy Go o umocnienie naszej wiary i o odwagę do 
wołania za Nim w każdej chwili naszego życia. 
    2. Zachęcam do udziału w ostatnich już nabożeństwach różańcowych. Są one 
odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 
17.15.  
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we czwartek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę 
rzeszę, która po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie zbawionych. 
Tego dnia Msze Święte wg porządku niedzielnego. O godz. 13.00 w Kiełpinie na 
cmentarzu Msza Święta połączona z procesją za zmarłych po cmentarzu.  
Od 1 do 8 listopada włącznie za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
modlitwy za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za 
zmarłych. Msza Święta wieczorna będzie odprawiona za zmarłych i po niej 
odprawione zostanie nabożeństwo żałobne; poranna Msza Święta o godz. 8.30  
w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; tego dnia Msza Święta 
wieczorna w intencji naszych zmarłych i po niej nabożeństwo żałobne; z racji na 
1-szy piątek miesiąca przed południem odwiedziny chorych a spowiedź  
od godz. 17.00; 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP. 
    4. Wychodząc z kaplicy na stoliku wyłożone są karteczki, na których można 
wpisać intencje modlitw za naszych bliskich zmarłych. Przyjmowane są również 
intencje mszalne na 2013 rok. 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej którą można nabyć w zakrystii.  
    6. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


