„KLINCZ” GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEJ
RODZINY LUTY 1/ 2021

„Nawrócëta sã i wierzëta w Ewanieliã”Mk 1, 15
Serdeczno rôczimë do przińsca na wiôlg
wiôlgòpòstné
òpòstné rekòlekcje!
17.02. – 21.02.2021


Plan Rekolekcji Wielkopostnych

Od Środy Popielcowej 17. 02 do niedzieli 21.02 w
Naszej Parafii odbędą się Rekolekcje Parafialne dla
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, które wygłosi Ksiądz
Łukasz Skołud MSF. Serdecznie Wszystkich
zapraszam, a oto plan:
1. Środa Popielcowa. Msze św. z naukami
ogólnymi o godzinie 7.00, 10,00 i 18.00.
Szkoła: godzina 8.00 – klasy 7 i 8.
godzina 9.00 – klasy 4 do 6.
godzina 11.00 – Klasy 1 do 3.
Wszystkie grupy szkolne przychodzą bezpośrednio do kościoła na swoją godzinę. Proszę
Rodziców
dziców o pomoc w dowiezieniu swoich Pociech do kościoła
2. Czwartek. Msze św. z naukami ogólnymi o godzinie 7.00, 10,00 i 18.00.
Szkoła: godzina 8.00 – klasy 7 i 8.
godzina 9.00 – klasy 4 do 6.
godzina 11.00 – Klasy 1 do 3.
godzina 19.00 - nauka stanowa dla Kobiet.
3. Piątek. Msze św. z naukami ogólnymi o godzinie 7.00, 10,00 i 18.00.
Szkoła: godzina 8.00 – klasy 7 i 8.
godzina 9.00 – klasy 4 do 6.
godzina 11.00 – Klasy 1 do 3.
godzina 19.00 - nauka stanowa dla Mężczyzn.
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4. Sobota. Msze św. z naukami ogólnymi o godzinie 7.00 i 18.00. O godzinie 10.00 Msza św. z
nauką dla chorych i z Sakramentem Namaszczenia Chorych. Proszę o pomoc w dowiezieniu do
kościoła.
Szkoła: godzina 8.00 – klasy 7 i 8.
godzina 9.00 – klasy 4 do 6.
godzina 11.00 – Klasy 1 do 3.
godzina 19.00 - Spotkanie z Młodzieżą Parafii Wielki Klincz.
5. Niedziela. Zakończenie Rekolekcji na wszystkich Mszach św. z błogosławieństwem misyjnym. W
czasie Rekolekcji okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. Składka przeznaczona na
działalność Misjonarza. Jeszcze raz zachęcam do licznego i czynnego udziału.

Przepisy postne


Obowiązkowo natomiast – zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Polski – winniśmy
przestrzegać następujących przepisów postnych. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są
zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we
wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z
przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość. Natomiast wierni między 18. a 60. rokiem
życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu
ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta
oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia (por. kan. 1251 KPK).

Słowo Proboszcza.
Spotykamy się drugi raz na kartach gazetki parafialnej „Klincz”. Oto sprawy z którymi chcę się z
Wami podzielić.


Statystyka 2020 roku.

Chrzty
o
Chłopcy
o
Dziewczyny

Pogrzeby
o
Mężczyźni
o
Kobiety

Bierzmowani
o
Chłopcy
o
Dziewczyny

I Komunia święta
o
Chłopcy
o
Dziewczyny

Sakrament Małżeństwa

30
11
19
25
13
12
56
25
29
33
15
18
12

o 15 mniej niż w 2019

o 1 więcej niż w 2019
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Podziękowania.
Wszyscy dziękujmy Panu Bogu za czas Świąt i pierwszy miesiąc Nowego Roku.
Ja dziękuję za pomoc w przygotowaniach do Świąt w naszym kościele. Myślę z wdzięcznością o
Tych, którzy tak licznie pojawili się przy budowie żłóbka. Tym którzy upiększali liturgię świąteczną
i odpustową. Dziękuję moim Współbraciom za pomoc w czasie „świątecznej służby”.
Cieszę się ze wspólnego kolędowania przy żłóbku w Trzech Króli, dziękuję.
Szczególne podziękowanie w stronę wszystkich Parafian którzy, tak licznie, brali udział w innej niż
co roku Kolędzie, dziękuję za wszystkie ofiary.
Dziękuję za udział w Kuligu, a przede wszystkim za jego przygotowanie, traktor, sanie, ognisko,
gorącą, herbatę…



Powiadomienia
Od połowy grudnia nasz kościół jest otwarty od porannej Mszy św. do końca wieczornej.
Zachęcam do nawiedzania.
W ostatnich ławkach są wystawione parafialne modlitewniki. Można z nich korzystać w kościele.
Znajdują się tam także Nowenny do Świętej Rodziny (również do użytku wewnętrznego).
Na stronie Parafii zawsze będą zmieszczone bieżące Ogłoszenia Parafialne i Intencje
z wyprzedzeniem.



Sprzątanie Kościoła
Powoli (tak mi się przynajmniej wydaje) dochodzimy do jakiegoś ładu w sprzątaniu kościoła.
Nie chciałbym nikomu ze sprzątających wiekiem zamykać tej możliwości, dlatego będę wypisywał
młodsze Rodziny, ale każde „Dodatkowe Ręce” będą mile widziane. A oto najbliższy plan:
20.02.2021 – sobota ul. Wojtyły: Cyra, Bielawa, Olszewski, Galewski, Formela
27.02.2021 – sobota ul. Szkolna: Kreft, Ptak, Cylka, Gierszewski, Zaborowski, Nosiński
06.03.2021 – sobota ul. Szkolna: Kościelski, Szramka, Pażontka – Lipiński, Nowak, Wenta
3.03.2021 – sobota ul. Szkolna: Lizakowski, Sadowski, Kuchta, Bek
10.03.2021–sobota ul. Szkolna: Słomińska Grabowski Hiller Pollak Szymikowski Dąbrowsk
27.03.2021 – sobota ul. Szkolna: Kużycki, Potrac, Lorbiecki, Szulta



Co zrobione?
Jest nowy podgląd ołtarza na chórze dla Organisty, oraz na plebanii dla Brata i Księży.
Zostały także udoskonalone domofony na plebanię i do domu zakonnego.



Plany
Cały czas pojawia się temat nowej, większej zakrystii i ubikacji dla Wiernych. Przymierzam
się do tego tematu. Zakrystia miałaby się pojawić po stronie wejścia do kościoła.
Nie zapominam oczywiście o Placu Zabaw i innych porządkach przykościelnych – czekajmy
cierpliwie na lepszą pogodę.
Rada Parafialna i Ekonomiczna (wybory)
Wybór Rady Parafialnej
Oto najważniejsze punkty w diecezji pelplińskiej, dotyczące Rady Parafialnej.
STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
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(źródło: Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej)
Art. 1.
Par. 1. Parafialną Radę Duszpasterską, zwaną dalej także radą,
stanowi grono osób duchownych i świeckich, służących księdzu
proboszczowi pomocą we wszystkich sprawach duszpasterstwa
parafialnego
Par. 2. Przewodniczącym rady jest ksiądz proboszcz.
Par. 3. Rada Duszpasterska ma wyłącznie głos doradczy.
Par. 4. Wybór osób do Rady Duszpasterskiej należy do księdza
proboszcza. Pisemnie wybór należy zgłosić w Kurii Diecezjalnej
celem uzyskania jego zatwierdzenia. Kadencja Rady Duszpasterskiej
trwa trzy lata i po upływie tego czasu należy ją odnowić, by w ten
sposób dać możliwość pracy i wniesienia nowego wkładu innym
parafianom.
STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ
Art. 1.
Par. 1. Parafialna Rada Ekonomiczna, zwana dalej także radą, dzieli z księdzem proboszczem troskę o
majątek ściśle kościelny, przeznaczony w sposób wyłączny na cele parafialne.
Art.2.
Członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej mogą być osoby cieszące się dobrą opinią i zaufaniem wśród
wiernych, znane z uczciwości, pracowitości i kompetencji zawodowej.
Art. 3.
Par. 1. Wyboru kandydatów do Parafialnej Rady Ekonomicznej dokonuje ksiądz proboszcz i on przedstawia
ich pisemnie Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia.
Ostatnia Rada Duszpasterska i Ekonomiczna zatwierdzone zostały przez Kurię Biskupią w czerwcu
2015 roku. Jesteśmy zobowiązani do nowych wyborów. Jestem w Klinczu zbyt krótko by powołać samemu
nowe rady. Prosiłbym o pomoc.
Na ostatniej stronie gazetki w lewym dolnym rogu znajduje się kupon. Należy go wycięć, wypełnić i
wrzucić do koszyczka z tyłu kościoła. Każda rodzina ma dwa głosy, jeden do rady duszpasterskiej, drugi
ekonomicznej. Myślę, że ten sposób pomoże mi w dokonaniu dobrych wyborów.




Rozliczenie 20.12.2020 – 31.01.2021
Na początek kilka słów o finansach. Do dochodów parafialnych należą wszystkie składki, ofiary na parafię,
pokładne cmentarne, część Jura stole (dochody z sakramentów, sakramentaliów i poświęceń), 1/3 kolędy i
wypominek (wg umowy między Kurią w Pelplinie i Misjonarzami Świętej Rodziny). Te dochody dzielone, które
nie zostają w parafii, przeznaczone są na utrzymanie Proboszcza i Wikariusza, plus intencje mszalne. Do wydatków
Naszej Parafii wpisujemy też amortyzację jednego samochodu (Skoda Fabia) i to wszystko. A tak wygląda nasz
dwumiesięczny bilans finansowy Parafii:
Saldo 01.12.2020 – 89 500 zł.
Dochody:
1. Składki
- 29 570
2. Jura stole
- 620
3. Cmentarz
- 2 110
4. Kolęda
- 11 000
5. Chorzy
- 1 730
6. Ofiary
- 2 210
7. Świece Wig.
- 7 640
8. Ofiary na kw.
- 580
9. Żłóbek
- 330
10. Pomoc Chorwacja
- 1 030
- 56 820
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Wydatki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.



Żłóbek i kwiaty
Zakrystia
Kancelaria
System podglądu i domofony
Mikołaj
Gazetka i złote karty
Dozownik dezynf.
Pod. pod ognisko
Śmieci cmentarz
Caritas świece Wig.
Odpust
Kolęda diecezjalna
Zakrystia Nova
Kulig
Prąd
Pomoc Chorwacja
Gaz
Kuria diecezjalna
Seminarium
Organista
Prenumerata gazet dla chorych
Samochód

- 1 250
- 650
- 810
- 3 000
- 1 640
- 1 120
- 260
- 280
- 1 720
- 4 200
- 1 280
- 800
- 200
- 220
- 900
- 1 030
- 3 570
- 570
- 640
- 4 240
- 500
- 1 590
- 30 470

W kasie parafialnej (1.02.2021) mamy 115 850 zł.

Proboszcz

 Wspólnoty w Parafii:
KSM - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży- Został reaktywowany w czerwcu 1997 roku i od
tego czasu czynnie uczestniczy w życiu naszej parafii i diecezji. Naszymi patronami jest św. Stanisław
Kostka i bł. Karolina Kózkówna. Każdego 16 dnia miesiąca spotykamy się na wspólnej modlitwie
apelowej, którą sami prowadzimy. Organizujemy liczne zbiórki i wyjazdy, np. na Lednicę, rekolekcje,
ŚDM. Spotkania formacyjne są w każdy piątek o godzinie
19.00, w salkach parafialnych. Dołączyć może do nas
KAŻDY, kto ukończył 13 rok życia, a nie ukończył
30. Autor Kasia Narloch, opiekun Proboszcz.

LSO Wielki Klincz – Służba Liturgiczna Ołtarza
„Żołnierze Chrystusa” nasze zawołanie „Króluj nam
Chryste” To młodzi chłopcy, młodzieńcy i mężczyźni,
którzy w czasie liturgii stoją najbliżej Chrystusa. Nasze
spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00 w
salkach. To nie tylko formacja duchowa, ale też sprawnościowa. Opiekun ks. Michał Zapraszamy!!
Marianki – to wspólnota dla młodych dziewczyn,
które oddają hołd Matce Bożej. Każda z nas Marianek
część wolnego czasu pragnie poświęcić naszej Niebieskiej
Matce. Lubimy ze sobą spędzać czas, bije od nas radość i
szczęście z tego co możemy robić.
Podczas sobotnich spotkań, które prowadzi nasz
opiekun ks. Michał, poznajemy Maryję, od niej uczymy się
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jak żyć z Jezusem, każdego dnia. Poznajemy też siebie nawzajem, zawiązujemy więzi, pomagamy sobie,
bawimy się, śpiewamy i spędzamy miło czas, nie zapominamy również o modlitwie. Służba Maryj przynosi
nam wiele satysfakcji. Naszą dumą są dwa sztandary, które często pojawiają się na większych
uroczystościach w naszej parafii. Organizujemy różne zbiórki i kiermasze na cele charytatywne. Jeśli
uważasz, że ta wspólnota to, to czego szukałaś zapraszamy na spotkanie. Nasze spotkania odbywają się w
soboty o godz. 14:00. Zapraszamy!!
autor: Anna Kamińska

Wspólnota Kościoła Domowego – Tworzy Ją kilka małżeństw, które np. rozważają fragment
Pisma Świętego i też jest możliwością do wypicia wspólnej dobrej kawy, która ma czynnik wspólnototwórczy. Spotkanie to jest możliwością do szukania odpowiedzi na pytania jakie przed małżonkami i
rodzinami stawia życie, ale też ma na celu zintegrować wspólnotę parafialną.
Tak jak to powiedział kiedyś mądry ks. Proboszcz „Jest to widzialny znak, niewidzialnej łaski
Bożej” Zachęcamy wszystkie małżeństwa do włączenia się w to piękne dzieło. Nasze spotkanie jest
zawsze raz w miesiącu.
autor: Rodziny Kościoła Domowego Opiekun Duchowny ks. Michał

MODLITWA RÓŻAŃCOWA RODZICÓW ZA DZIECI
"Troskę swą okazuję,
modlitwę Różańcową Rodziców
za swoje dzieci ofiaruję"
Podarujmy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom włączając się w modlitwę Różańcową Rodziców
za dzieci. To wspaniały Dar jaki możemy ofiarować naszym dzieciom ,gdyż potrzebują one zawsze
duchowego wsparcia. Matka Boża nieustannie będzie otaczać je płaszczem swojej miłości i opieki.
W naszej Parafii do tej pory powstało 6 Róż.
W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy jedną dziesiątkę. Miejsce modlitwy każdy wybiera sobie
sam: w domu, w kościele, w samochodzie, w autobusie.
Nie ma żadnych dodatkowych spotkań.
Serdecznie zachęcamy do włączenia się do tej modlitwy.
Na dzień dzisiejszy porządek odmawiania tajemnic przez poszczególnych rodziców został przygotowany na
1.5 roku do przodu i w takiej formie przekazane Duszpasterzom, którzy od tej pory przejmują
odpowiedzialność za koordynowanie tego pięknego dzieła.
autor: Alicja Czapiewska
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
Nie przez to co posiada,
Lecz przez to czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
Parafialne Koło Misyjne.
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu” ( Mk 16,15). Jako odpowiedź
na Chrystusowe wezwanie do zaangażowania się w
dzieło ewangelizacji w 1993 roku z inicjatywy
ówczesnego proboszcza ś. p. Ks. Krystiana Kampy
powstało w tutejszej parafii Koło Misyjne pod patronatem Prowincjalnego Referatu Misyjnego Misjonarzy Św.
Rodziny. By misjonarze mogli skutecznie i z zapałem nieść ludziom Dobrą Nowinę, by wciąż znajdowali się
ludzie gotowi jechać w daleki świat i świadczyć o Chrystusie potrzebne jest „zaplecze” w kraju, które ma za
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zadanie wspierać misje. Tym zapleczem dla misji są ludzie zatroskani o rozwój misyjnego Kościoła skupiający
się w Kołach Misyjnych.
Celem działalności naszego Koła Misyjnego jest modlitewne, duchowe i materialne wspieranie misji i
Misjonarzy Świętej Rodziny, którzy z miłością i entuzjazmem głoszą Ewangelię na drugim krańcu świata. „Nasi
Szaleńcy Boży” bo tak określamy Misjonarzy, którzy porzucili dom rodzinny, uroki życia w ojczyźnie, aby w
niewyobrażalnie trudnych warunkach, niejednokrotnie narażając swoje życie i tracąc zdrowie głosić Słowo
Boże, ale także ciężko pracować na rzecz słabych, uciśnionych i wykorzystywanych ludzi, a w szczególności
dzieci. Nie każdy z nas może wyjechać na misje, ale każdy może być jej cząstką poświęcając swój wolny czas na
spotkania, wspólną modlitwę, wspomagając drobną ofiarą oraz animację misyjną tam gdzie żyjemy i pracujemy.
Nasza grupa liczy około 20 członków, od
samego początku założenia Koła Misyjnego
animatorką jest p. Marianna Kobierowska. Przez
ponad 27 lat istnienia formacji podejmowaliśmy
różnorakie akcje duchowe i materialne na rzecz
naszych misjonarzy takie jak: różaniec misyjny,
adopcja na odległość, wyjazdy na ogólnopolskie nocne
czuwanie modlitewne w intencji Misji na Jasnej
Górze,
patronat
misyjny.
Zorganizowaliśmy
kilkanaście pielgrzymek nie tylko dla członków Koła,
ale
również
dla
sympatyków
misji.
Pielgrzymowaliśmy „Śladami Jan Pawła II”
odwiedzając miejsca szczególnie z Nim związane,
Sanktuaria Maryjne, ale także Domy Zakonne Misjonarzy Świętej Rodziny. Wieloletnimi przewodnikami
duchowymi naszych pielgrzymek byli: ks. Grzegorz Chrapla, a następnie ś. p. ks. Piotr Pietrzyk, który był
również opiekunem naszego Koła. Oddani sprawie misji rozbudzali i ożywiali w nas pasję misyjną oraz chęć
niesienia pomocy potrzebującym braciom w wierze. Pogłębiali i umacniali naszą wiarę i wrażliwość
chrześcijańską.
Ważną inicjatywą naszego Koła jest objęcie Patronatem Misyjnym Misjonarza pracującego w Papui
Nowej Gwinei. Przez kilka pierwszych lat był to ks. Dariusz Chabraszewski, a następnie Ks. Krzysztof Sokół.
Wspieramy go codzienną modlitwą i pomocą materialną. Jest nam szczególnie bliski, staramy się na bieżąco
wspierać Go dobrym słowem, zapewnieniem o modlitwie i pamięci. Ponad to włączamy się w akcje
organizowane przez Referat Misyjny np. zbieranie datków na kopanie studni na Madagaskarze. Wspomogliśmy
także pracę ks. Grzegorza Chrapli, który przez 3 lata pracował na Kubie, odbudowując zniszczone Kościoły,
tworząc tam na nowo wspólnoty parafialne. Jego pomoc była szczególnie potrzebna ludziom po huraganie Irma,
który spustoszył ten kraj.
Z utęsknieniem czekamy na spotkania z Misjonarzami, którzy odwiedzają nas przebywając na urlopie w
kraju. Poprzez poruszające nas do głębi świadectwo, projekcje filmów, zdjęcia możemy zobaczyć jak wygląda
świat misyjny i ludzie, którzy żyją w odległych zakątkach świata. Poznajemy codzienny trud Misjonarzy,
zmagania z siłami przyrody, ale także ich radości z pozyskiwanych dla Pana nowych nawróconych. Istotnym
wydarzeniem jest coroczne spotkanie opłatkowe, kiedy odwiedza nas ks. Włodzimierz Burzawa – szef Referatu
Misyjnego MSF, który przywozi nam wiadomości z Misji na całym świecie, dzieli się z nami swoim
doświadczeniem w pracy na rzecz misji i zachęca do dalszej pracy. Jest to też okazja aby spotkać się z naszymi
księżmi z Domu Zakonnego i Nowicjatu.
Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia nasze spotkania są odwołane. Liczymy jednak na szybki
powrót do spotkań na żywo, aby poprzez modlitwę, pielgrzymowanie i budowanie wspólnoty dalej działać na
rzecz misji.
Jeżeli poświęciłeś swój czas na przeczytanie informacji o naszej działalności to dlatego, że sprawy
misji nie są Ci obojętne. Cytując naszego Księdza Proboszcza Bogusława z niedzielnej homilii „wszyscy
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jesteśmy powołani”, drogi misjonarzu i misjonarko zapraszamy Cię do współpracy i zaangażowania w to
jakże ważne dzieło.
Przed nami jeszcze wiele inspirujących spotkań
spotkań. autor: Danuta Jankowska


Mały foto reportaż co się działo ostatnio w naszej Parafii

PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY
83-423
423 WIELKI KLINCZ UL. KLASZTORNA 5
tel. 58/6864499
Proboszcz 600 288 236
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