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1. We wtorek 25 maja o godzinie 19.00 odbędzie się druga „Majówka” w naszym Parku, przy 

Straży. Za całość odpowiedzialni są Mieszkańcy ulic: Hallera, Szwoleżerów, Szkolna, Wojtyły, 
Wybickiego i Rogali. To Oni zapraszają całą Parafię, Wszystkich bez wyjątku: Dzieci, Młodzież 
Dorosłych młodszych i starszych,  na wspólną modlitwę i zabawę. Spotkanie organizacyjne 
Organizatorów w środę 12 maja o godzinie 19.00  w salkach.

2. W czerwcu, 15 we wtorek o godzinie 1
połączona z radosnym zakończeniem Roku Szkolnego. Przygotowują ją Mieszkańcy ulic: 
Sędzickiego, Derdowskiego, Wysockiego Peplińskiego, Rzemieślnicza, , Słoneczna, Os. 2000, 
Gulgowskich, Majkowskiego, Kolejowa, Kaszubska, Polna i Kościerska. Oni też nas serdecznie 
zapraszają. Spotkanie organizacyjne tej grupy w środę 26 maja o godzinie 19.00 w salkach.

„KLINCZ” GAZETKA 

ŚWIĘTEJ RODZINY

Komunia Święta. 

Dziękuję Wszystkim za przygotowanie i przeżywanie I 

Komunii Świętej, dziękuję Dzieciom, które po raz pierwszy 

przyjęły Pana Jezusa do serca.

 
 

Pierwsza Majówka 

We wtorek 25 maja o godzinie 19.00 odbędzie się druga „Majówka” w naszym Parku, przy 
Straży. Za całość odpowiedzialni są Mieszkańcy ulic: Hallera, Szwoleżerów, Szkolna, Wojtyły, 

To Oni zapraszają całą Parafię, Wszystkich bez wyjątku: Dzieci, Młodzież 
Dorosłych młodszych i starszych,  na wspólną modlitwę i zabawę. Spotkanie organizacyjne 
Organizatorów w środę 12 maja o godzinie 19.00  w salkach. 
W czerwcu, 15 we wtorek o godzinie 17.00, na boisku Naszej Szkoły odbędzie się „Czerwcówka”, 
połączona z radosnym zakończeniem Roku Szkolnego. Przygotowują ją Mieszkańcy ulic: 
Sędzickiego, Derdowskiego, Wysockiego Peplińskiego, Rzemieślnicza, , Słoneczna, Os. 2000, 

Kolejowa, Kaszubska, Polna i Kościerska. Oni też nas serdecznie 
zapraszają. Spotkanie organizacyjne tej grupy w środę 26 maja o godzinie 19.00 w salkach.
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Dziękuję Wszystkim za przygotowanie i przeżywanie I 

Komunii Świętej, dziękuję Dzieciom, które po raz pierwszy 

Pana Jezusa do serca. 

We wtorek 25 maja o godzinie 19.00 odbędzie się druga „Majówka” w naszym Parku, przy 
Straży. Za całość odpowiedzialni są Mieszkańcy ulic: Hallera, Szwoleżerów, Szkolna, Wojtyły, 

To Oni zapraszają całą Parafię, Wszystkich bez wyjątku: Dzieci, Młodzież 
Dorosłych młodszych i starszych,  na wspólną modlitwę i zabawę. Spotkanie organizacyjne 

7.00, na boisku Naszej Szkoły odbędzie się „Czerwcówka”, 
połączona z radosnym zakończeniem Roku Szkolnego. Przygotowują ją Mieszkańcy ulic: 
Sędzickiego, Derdowskiego, Wysockiego Peplińskiego, Rzemieślnicza, , Słoneczna, Os. 2000, 

Kolejowa, Kaszubska, Polna i Kościerska. Oni też nas serdecznie 
zapraszają. Spotkanie organizacyjne tej grupy w środę 26 maja o godzinie 19.00 w salkach. 



 

 
 Niedziela Palmowa – Na Sumie o godzinie 10.00 został poświęcony Sztandar Naszej 

Parafii. 

 
 Na Mszy o godzinie 12.00 odbyła się inscenizacja Triumfalnego Wjazdu Pana Jezusa do 

Jerozolimy. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wielka Sobota - Poświęcenie potraw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ciemnica – KSM i Boży Grób 

Bóg zapłać. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Sumie o godzinie 10.00 został poświęcony Sztandar Naszej 

Na Mszy o godzinie 12.00 odbyła się inscenizacja Triumfalnego Wjazdu Pana Jezusa do 

Poświęcenie potraw – Mały i Wielki Klincz 

KSM i Boży Grób – Kościół Domowy 
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Na Sumie o godzinie 10.00 został poświęcony Sztandar Naszej 
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 Zmartwychwstanie 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poświęcenie Placu zabaw 
 

 
 
 

 

 

 

 
 Cmentarz – I rocznica śmierci Ks. Proboszcz Piotra Pietrzyka MSF. Bardzo dziękuję 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Uroczystości i jej Uczestnikom. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Płot, Chodnik, Parking 

Zostały zburzone stare latryny przy parkingu. 
wyczyszczono teren. Mamy „Zamknięty Nowicjat”. Dziękuję za szybką i skuteczną 
akcję.  
 

 Czerwony środek chodnika przeznaczony jest w sposób szczególny dla Pań, k
tygodniu regularnie chodzą do kościoła, dla wózków dziecięcych i Matek „przy nadziei”. 
W zimie, jak widać po kolorze, będzie podgrzewany (czytaj odśnieżany). Inni mogą 
korzystać z czerwonego pasa tylko na własną odpowiedzialność.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najnowsze: Sedilia i ławki w kościele. Wszystkie klęczniki w ławkach zostały 

odnowione. Do tego Nasz Kościół wzbogacił się o nowe siedzenia dla księży i dwie 
ławki dla ministrantów. Wszystko to za „Bóg zapłać”, a więc ja też z całego serca „Bóg 
zapłać” 

 

 Zakrystia nowości – po prawej widać rzut nowej zakrystii, pomieszczenia dla 
ministrantów i WC. 
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W to miejsce wybudowano płot i 
wyczyszczono teren. Mamy „Zamknięty Nowicjat”. Dziękuję za szybką i skuteczną 

Czerwony środek chodnika przeznaczony jest w sposób szczególny dla Pań, które w 
tygodniu regularnie chodzą do kościoła, dla wózków dziecięcych i Matek „przy nadziei”. 
W zimie, jak widać po kolorze, będzie podgrzewany (czytaj odśnieżany). Inni mogą 

Najnowsze: Sedilia i ławki w kościele. Wszystkie klęczniki w ławkach zostały 
odnowione. Do tego Nasz Kościół wzbogacił się o nowe siedzenia dla księży i dwie 
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Po Kaszubsku 

 Przysłowia 

1. Kaszëba cëzégò nie chce, ale swòjégò pòtrafi bronic. 

2. Jak bùlwë kwitną na sw. Jón, to z gòspòdarza bãdze pón. 

3. Jaskùleczka sã zniżô, deszcz sã zbliżô. 

4. Chto w lece próżnëje, głód w zëmie pòczëje. 

5. Czegò òb lato nie zrobisz, tegò òb zëmã nie nadrobisz.  

6. Chto z Bògã zaczinô, ten z Bògã kùńczi. 

7. (źródło: Pomierska J., Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, 
Gdańsk 2013) 

 

 Z kaszëbsczich wierzeniów 
 
Jezórnice 
 
Dni są corôz dłëgszé, słuńce kùreszce corôz bëlni swiecy i swiat nóm grzeje. Grzeje téż 

wòdã w rzékach, mòrzu, a przede wszëtczim naszëch pësznëch jezorach. Chòc we 
Wiôldżim Klińczu jezora ni ma, leno błotka, to równak w òkòlim je niejedno. I czej dni 
sã gòrącé robią, jezora te rôczą do se, bë w jich wałach sã òchłodzëc, pòszlapac a so 
pòpłëwac. Le mùs òpasowac! Mùs pamiãtac ò jezórnicach! Òsoblëwie przed Swiãtim 
Janã! 

Wedle dôwnëch kaszëbsczich wierzeniów, jeżlë ùtopiła sã jakô białka abò jaczé dzéwczã, 
a cało ti ùtopiony nie òstało nalazłé i z wòdë wëcygniãté, to tedë zmieniwała sã òna 
w jezórnicã. Stôwała sã tej złim dëchã, jaczi leno dulcził na to, bë kògò wcągnąc we 
wòdã i ùtopic. Nawetka mògła jaczé czôłno wëwrócëc i nieszczãsnika w głãbiã 
pòrwac. Gôdało sã nawetka, że takô jezórnica chòc rôz òb rok mùszała kògò ùtopic. 
Jak w ti pòwiôstce, co jã ksądz Bernat Sëchta zapisôł w swòjim „Słowniku gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej”: 

W jezorach kòle Pòtãgòwa żëła pierwi na swiece jezórnica złô i òkrutnô, chtërna co rok 
mùsza miec chòcbë jednã òfiarã. Rôz, czej òstatny grudzéń nadszedł, a jesz nicht w 
starim rokù nie béł ùtoniãti, jezórnica sã rozgòrzëła, wërąbała dzurã w lodze prawie 
tam, gdze lëdze przechòdzëlë bez zamiarzłé jezoro, żebë sobie drogã skrócëc, a tej 
przëkrëła letkò sniegã i czekała. Wtim nadszedł młodi parobk i wpôdł do przerãblë. 
Jezórnica złapiła gò, zarzechòta z ùcechë i zaniosła na dno jezora. 

Gôdało sã téż, że nôwiãkszą mòc miałë te jezórnice prawie w czasu do Swiãtégò Jana. 
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Mòże temù jesz naszi starszi abò starkòwie zakôzywalë sã kąpac przed tim dniã. 
Nôwiãcy razë ju przë tim nie wspòminalë ò jezórnicach, le na przëmiór tłumaczëlë, że 
„wòda je zdradlëwò”.  

Tak tej kąpma sã, le z głową. Bò czë są jezórnice, czë jich ni ma, to pò prôwdze nie je 
wôżné. Wôżné je, że wòda wiedno je zdradlëwô, a lëdze skrzelów ni mają. I wôrt téż 
pamiãtac ò piãknym zwëkù przeżegnaniô sã, czej sã wchòdzy do wòdë so pòpłëwac.   

(GS)  

Kaszëbsczé wëzgôdczi 
 
1. Chto wszëtkò czëje, a nick nie gôdô?  
2. Czedë człowiek ni mòże z łóżka wstac? 
3. Chto, chòc sóm w kòscelny wieżë, 
Nigdë ni mówi pôcérzi, 
I chòc lëdzy wiedno wòłô, 
Sóm nie chòdzy do kòscoła? 
4. Chto z waju je mądri, to niech mie wëmieni, 
Jaczich to w wòdze ni ma kamieni? 
5. Co do dobrégò pôłnia (òbiadu) je pòtrzebné? 
 

Z Pisma Świętego 
 

Adam i Éwa 
 

Czedës, baro dôwno temù, swiat wëzdrzôł czësto jinaczi. Felowało słuńca, mòdrégò 
nieba, mòrza, zwierzãtów, farwnëch kwiatów. Bëło kòmùdno, cemno i zëmno. 
Taczi swiat nie widzôł sã Panu Bògù. Ùdbôł so tej, że stwòrzi stolemné słuńce, rozmajité 
rzéczi, jezora, a téż zemiã, na jaczi ùroscą wësoczé drzewa i zbòża, i na chtërny pòjawią 
sã zwierzãta i lëdze. I tak téż zrobił. [...] 
I stwòrził Bóg Adama, jaczi miôł miec starã ò wszëtkò, co żëje. 
Adam z redotą bawił sã z tigrisama, słëchôł, jak spiéwô słowik, òbzérôł delfinë. Czãsto téż 
biegôł pò trôwie i szukôł za zwierzãtama, jaczich jesz nie znôł, żebë dac jima miono. A 
niżódné stwòrzenia nie bòjałë sã Adama, bò béł òn jich drëchã. 
Bóg równak widzôł, że stwòrzony przez Niegò człowiek ni mòże bëc sóm. Adam miôł 
wiele do robòtë i brëkòwôł pòmòcë. Òb noc, czedë spôł, Bóg wëjimnął mù jedno żebro i 
stwòrził z niegò białkã. Reno, czej Adam sã zbùdzył, òbôcził jã, jak rwie kwiatë. 
- Kim të jes? – spitôł sã. 
- Jô jem człowiekã! 
- Ale... jak do tegò przëszło, że jes w tim placu? Doch wiedno béł jem tuwò sóm z mòjima 
zwierzãtama! 
Tedë ùczëlë głos Bòga, jaczi rzekł: 
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- Adamie, to je Éwa, twòja drëszka. Òdtądka wiedno bãdzeta razã. Dlô waju stwòrził jem 
zemiã, słuńce, niebò, kwiatë i wszëtczé stwòrzenia. Ten môl zwie sã Rôj. Miéjta starã ò 
roscënë i zwierzãta. Pamiãtôjta blós ò jednym! W westrzódkù ògrodu rosce drzewò, z 
jaczégò ni mòżeta jesc brzadu. To je baro wôżné.  
 
(wëjimczi z ksążczi A. i D. Majkòwsczich „Mòja pierszô Bibliô. Stôri testament w 
òbrôzkach”) 
 

Òdpòwiesce: 
1. Ùszë 
2. Czedë na nim nie leżi 
3. Zwón 
4. Sëchëch 
5. Nick. Bò przë dobrim pôłniu (òbiedze) je wszëtkò, czegò pòtrzeba. 

Dziękuję bardzo serdecznie Panu Grzegorzowi Szramke za przygotowanie tekstów 
specjalnie dla nas i ich udostępnienie. 

Boże Ciało 

Już trzeciego czerwca będziemy obchodzić Boże Ciało. W Naszej Parafii po Mszy św. 
o godzinie 10.00 pójdziemy w Procesji Eucharystycznej drogami Naszej Parafii do 
czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz będzie na bramie Unibudu, drugi naprzeciw szkoły u 
Państwa Wenta, trzeci naprzeciw przedszkola, a czwarty przy Nowicjacie, gdzie 
zakończymy Procesję Bożego Ciała. Są to specjalnie dobrane miejsca w ważnych 
punktach Naszej Parafii. Tam się chcemy szczególnie modlić i błogosławić. 

Proszę o przystrojenie naszych domów  emblematami eucharystycznymi, obrazami 
świętych, flagami… Szczególnie na trasie przejścia procesji, a więc na ulicach 
Wybickiego i Szkolnej. 

Sprzątanie Kościoła 

 22.05.21 – Wybudowanie Gościeradz, Rodziny: . Sadowski, Mazurek, Wenta, 
Roda, Kieliszek  

 29.05.21 – Wybudowanie Gościeradz, Rodziny: . Kreńska, Wicher, Majkowski, 
Kwidziński. Góra 

 05.06.21 – Wybudowanie Gościeradz, Rodziny:  Cyra,  Chajewski, Jaszewski, 
Grabowski, Marczyk 

 12.06.21 – Wybudowanie Gościeradz, Rodziny:  Strzelka , Bielawa,, Marczyk, 
Bronk 



 

 19.06.21 - Wybudowanie Gościeradz, Rodziny: Mruk, Grabowski, Tuszkowski, 
Bielawa, Marczyk 

 26.06.21 – Mały Klincz, Rodziny:  Pietruszewski, Trzebiatowski,  Pupka
Kulaszewicz 

 03.07.21 – Mały Klincz, Rodziny:   Goll, Koma, Zyguła

 

 

Żywy Różaniec 

W naszej Parafii działa 8 Róż Różańcowych. Udało nam się niektóre uzupełnić. 4 
są pełne,  po 20 osób.  Brakuje nam kilka osób, szczególnie Panów. Kto byłby chętny 
proszę się zgłoszenie - bezpośrednio do proboszcza.

 

 

 

PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY

Kancelaria czynna w środy 9.00 
12.00. 
83-423  WIELKI  KLINCZ  UL. KLASZTORNA 5
tel. 58/6864499 Proboszcz  600
Strona internetowa: parafia klincz.pl
e-mail: pwielkiklincz@diecezja
Konto parafii: Bank Spółdzielczy Kościerzyna
Nr 93 8328 0007 2001 0006 8677 0001
Konto domu zakonnego 79 8328 0007 2001 0000 1775 0001  
Obsługa cmentarza i pogrzebów Adam Gostkowski 726

Wybudowanie Gościeradz, Rodziny: Mruk, Grabowski, Tuszkowski, 

Mały Klincz, Rodziny:  Pietruszewski, Trzebiatowski,  Pupka

Mały Klincz, Rodziny:   Goll, Koma, Zyguła 

W naszej Parafii działa 8 Róż Różańcowych. Udało nam się niektóre uzupełnić. 4 
są pełne,  po 20 osób.  Brakuje nam kilka osób, szczególnie Panów. Kto byłby chętny 

bezpośrednio do proboszcza. 

PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY  

Kancelaria czynna w środy 9.00 – 12.00 i 15.00 – 17.00 oraz w soboty 9.00 

423  WIELKI  KLINCZ  UL. KLASZTORNA 5 
tel. 58/6864499 Proboszcz  600 288 236; Wikariusz  792 426 146
Strona internetowa: parafia klincz.pl 

mail: pwielkiklincz@diecezja-pelplin.pl 
Konto parafii: Bank Spółdzielczy Kościerzyna 
Nr 93 8328 0007 2001 0006 8677 0001 
Konto domu zakonnego 79 8328 0007 2001 0000 1775 0001   
Obsługa cmentarza i pogrzebów Adam Gostkowski 726 380 528
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Wybudowanie Gościeradz, Rodziny: Mruk, Grabowski, Tuszkowski, 

Mały Klincz, Rodziny:  Pietruszewski, Trzebiatowski,  Pupka-Lipiński, 

W naszej Parafii działa 8 Róż Różańcowych. Udało nam się niektóre uzupełnić. 4 
są pełne,  po 20 osób.  Brakuje nam kilka osób, szczególnie Panów. Kto byłby chętny 

17.00 oraz w soboty 9.00 – 

426 146 

380 528 


