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          IV   NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Przeżywamy dziś IV niedzielę zwykłą i zarazem ostatnią miesiąca stycznia. Tradycją 

już jest, że w tę niedzielę wspominamy kolejną rocznicę 97 wkroczenia Wojsk 

Polskich w 1920 roku na Ziemię Kościerską. Z tej racji po sumie ok. godz. 11.30 

przed kościołem powitamy żołnierzy II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, którzy 

następnie poprowadzą nas przed salę wiejską. 

2. Dzisiaj o godz. 14.30 tu w kościele rozpocznie się spotkanie opłatkowe dla 

ministrantów i Marianek wraz z rodzicami. Dalszy ciąg w salkach. 

3. Również dzisiaj o godz. 16.00 tu w kościele odbędzie się koncert kolęd. Wystąpią: 

Orkiestra Dęta Gminy Kościerzyna, Zespół Kaszubski z Łubiany, Zespół Gitarowy 

OKiE z Nowego Klincza i Zespół Folklorystyczny „Kaszubskie Nuty”. Zapraszamy 

do udziału w tym wydarzeniu. 

4. Dziękujemy rodzinom, które w tym tygodniu zatroszczyły się o czystość naszej 

świątyni i złożyły ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. W sobotę 4 lutego, do sprzątania 

kościoła zapraszamy następujące osoby z Wielkiego Klincza, z ul. Majkowskiego i 

Gulgowskich: Anna Leman, Iwona Turzyńska, Wiesława Kamińska,, Sylwia 

Flisikowska i Kamila Miloch. 

5. We czwartek przeżywać będziemy święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. w tym 

dniu będą odprawione o godz. 8.15; 10.30 i 18.00. Na wszystkich Mszach odbędzie 

się poświęcenie gromnic. Na godz. 18.00 na Mszę św. zapraszamy dzieci 

przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami. Podczas tej Mszy 

św. odbędzie się poświęcenie świec dla dzieci. Jest to zarazem Dzień Życia 

Konsekrowanego w którym dziękujemy Bogu za dar osób zakonnych jak też 

wspieramy ich naszą modlitwą.  W tym dniu z racji I czwartku miesiąca od godz. 

17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji uproszenia 

nowych powołań kapłańskich i zakonnych. 

6. Dnia 3 lutego przypada I piątek miesiąca. Z tej racji od godz. 8.30 rozpoczną się 

odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Natomiast o godz. 18.00 zostanie 

odprawione nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po nabożeństwie 

Msza św. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św. 

7. Dnia 4 lutego przeżywać będziemy I sobotę miesiąca. Z tej racji po Mszy porannej 

zostanie odprawione nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny. 

8. W przyszłą niedzielę po Mszy porannej zostanie odprawione nabożeństwo dla 

członków Żywego Różańca z racji I niedzieli miesiąca. 

9. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się : Sebastian, Andrzej Ebertowski, l. 21,  

kawaler, s. Andrzeja i Aleksandry, zam. W Wielkim Klinczu przy ul. Gościeradzkiej i 

Paulina Sprawka, l. 22, panna, c. Krzysztofa i Małgorzaty, zam. W Dziemianach przy 

ul 3 Maja, zap. I. 

10. Jest do nabycia i odebrania nowy numer Pielgrzyma jak również naszej gazetki 

parafialnej na miesiąc luty. 

11. Dnia 23 stycznia odszedł do wieczności nasz parafianin śp Daniel Justka w wieku 37 

lat. Pogrzeb odbył się wczoraj na naszym cmentarzu. Wieczny odpoczynek racz mu 

dać Panie…… 

12. Dziękujemy za wspólnotę modlitwy i niech nam Bóg błogosławi na ten kolejny 

tydzień życia i pracy.  


