
 

W czasie wakacji w niedzielę 
szczególnego kazania dla dzieci, ale możemy z dziećmi na nią przychodzić. Zapraszam.

W niedzielę 4 lipca, na każdej Mszy św. oprawę muzyczną stworzy profesjonalny 
kościelny zespół z Ukrainy – Solowej 

KSIĄDZ MICHAŁ ODCHODZI 

I cóż ja na to poradzę. Dekretem Księdza Prowincjała, z dniem 01.07 odchodzi od nas Ksiądz Michał i 
przechodzi do Parafii NMP w Złotowie. Serdecznie dziękuję za owocną, chociaż bardzo krótką 
(7 miesięcy) współpracę. Na jego miejsce przycho

Nazywam się Wojciech Fertikowski
Urodziłem się 17 listopada 1991 roku w Złotowie. Moimi rodzicami są Mirosław i Ewa Fertikowscy. Mam 
młodszego brata Michała. Pochodzę z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotow
która jest prowadzona przez Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym kościele przyjąłem chrzest święty oraz 
pozostałe sakramenty. 

W mojej rodzinnej miejscowości ukończyłem naukę w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłod
kontynuowałem naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie i inżynieria 
produkcji. Po obronie pracy inżynierskiej, nie podjąłem studiów II stopnia na tym kierunku, ponieważ wtedy 

Dobry Klincz – gazetka Parafii 
Św. Rodziny w Wielkim Klinczu

 
Nasza Gazetka Parafialna od tego numeru 

zmienia nazwę. Teraz nazywa się 
KLINCZ’. Decyzja została przegłosowana 

jednogłośnie (głos proboszcza).
 

MSZA ŚW. NIEDZIELA GODZINA 12.00

W czasie wakacji w niedzielę zostaje Msza św. O godzinie 12.00
szczególnego kazania dla dzieci, ale możemy z dziećmi na nią przychodzić. Zapraszam.

na każdej Mszy św. oprawę muzyczną stworzy profesjonalny 
Solowej – po polsku Słowiki. 

 

óż ja na to poradzę. Dekretem Księdza Prowincjała, z dniem 01.07 odchodzi od nas Ksiądz Michał i 
rafii NMP w Złotowie. Serdecznie dziękuję za owocną, chociaż bardzo krótką 

(7 miesięcy) współpracę. Na jego miejsce przychodzi ksiądz Wojciech Fertikowski.

 

Nazywam się Wojciech Fertikowski. Jestem księdzem w Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Urodziłem się 17 listopada 1991 roku w Złotowie. Moimi rodzicami są Mirosław i Ewa Fertikowscy. Mam 
młodszego brata Michała. Pochodzę z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotow
która jest prowadzona przez Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym kościele przyjąłem chrzest święty oraz 

W mojej rodzinnej miejscowości ukończyłem naukę w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Po zdanym egzaminie maturalnym 
kontynuowałem naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie i inżynieria 
produkcji. Po obronie pracy inżynierskiej, nie podjąłem studiów II stopnia na tym kierunku, ponieważ wtedy 
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gazetka Parafii  
Św. Rodziny w Wielkim Klinczu 

Nasza Gazetka Parafialna od tego numeru 
zmienia nazwę. Teraz nazywa się ‘DOBRY 

. Decyzja została przegłosowana 
jednogłośnie (głos proboszcza). 

 
MSZA ŚW. NIEDZIELA GODZINA 12.00 

zostaje Msza św. O godzinie 12.00. Nie będzie jakiegoś 
szczególnego kazania dla dzieci, ale możemy z dziećmi na nią przychodzić. Zapraszam. 

na każdej Mszy św. oprawę muzyczną stworzy profesjonalny 

óż ja na to poradzę. Dekretem Księdza Prowincjała, z dniem 01.07 odchodzi od nas Ksiądz Michał i 
rafii NMP w Złotowie. Serdecznie dziękuję za owocną, chociaż bardzo krótką  

dzi ksiądz Wojciech Fertikowski. 

. Jestem księdzem w Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Urodziłem się 17 listopada 1991 roku w Złotowie. Moimi rodzicami są Mirosław i Ewa Fertikowscy. Mam 
młodszego brata Michała. Pochodzę z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie, 
która jest prowadzona przez Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym kościele przyjąłem chrzest święty oraz 

W mojej rodzinnej miejscowości ukończyłem naukę w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w I 
Curie. Po zdanym egzaminie maturalnym 

kontynuowałem naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie i inżynieria 
produkcji. Po obronie pracy inżynierskiej, nie podjąłem studiów II stopnia na tym kierunku, ponieważ wtedy 
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dojrzała we mnie decyzja, aby zostać zakonnikiem i kapłanem w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej 
Rodziny. 

W 2014 roku wstąpiłem do nowicjatu Misjonarzy Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu. Rok później 
8 września złożyłem swoje pierwsze ślubu zakonne. Przez 6 lat przebywałem w Kazimierzu Biskupim w 
Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie ukończyłem swoją formację kapłańsko-zakonną oraz studia 
teologiczne. Tematem mojej pracy magisterskiej był: „Święty Józef w nauczaniu księdza Jana Berthiera”. 
Swoje śluby wieczyste złożyłem 8 września 2019 roku. Święcenia diakonatu przyjąłem 16 maja 2020 roku. 
Natomiast święcenia kapłańskie przyjąłem rok później 15 maja 2021 roku, z rąk ks. bp Wiesława Meringa w 
kościele seminaryjnym w Kazimierzu Biskupim.  

Decyzją księdza Prowincjała Piotra Krupy MSF z dniem 1 lipca 2021 roku zostałem skierowany do posługi 
w Parafii Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu. 

Do nowicjatu na Socjusza, za Księdza Stanisława Papuasa, któremu serdecznie dziękuję, przychodzi 
Ksiądz Adam Wróbel ze Szczytnej. Wcześniej pracował przez kilka dobrych lat na Białorusi. Serdecznie 
witam księdza Wojciecha i księdza Adama i myślę, że Wszyscy będziemy się cieszyć z ich pracy w naszej 
Parafii. 

Boże Ciało 

 

Przeżyliśmy Boże Ciało. Tyle Wiernych razem w jednym miejscu w Klinczu widziałem pierwszy raz. 
Dziękuję Wam wszystkim za udział w procesji, wspólną modlitwę, ale przede wszystkim za przygotowanie 
Uroczystości. Dziękuję Budowniczym ołtarzy, Pocztom Sztandarowym, Pięknym Paniom w strojach 
kaszubskich, Mariankom, Ministrantom, Jeźdźcom apokalipsy... Dziękuję Orkiestrze i Strażakom – na nich 
zawsze można liczyć. Dziękuję Panu Bogu za taką pogodę. 
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Co nowego na ulicy Klasztornej 5. (Alternatywy 5) 

W kościele mamy nowe, skończone Sedilia w prezbiterium, zamknęliśmy dwa konfesjonały z tyłu 
kościoła. Odwróciliśmy dwa boczne konfesjonały. We wszystkich klęczniki są teraz miękkie, lżej będzie się 
spowiadać. Dziękuję serdecznie Tym którzy to zrobili. 

Od ulicy Kościerskiej powstał nowy płot, warto spojrzeć. Dziękuję Wykonawcom.  

Wszyscy na pewno zauważyli zmienioną bramę na wjeździe w ulicę Klasztorną – dziękuję Wykonawcy. 

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW I WAKACJE ANNO DOMINI 2021 

27 czerwca w niedzielę po wszystkich Mszach św. będziemy się modlili, przez 
wstawiennictwo św. Krzysztofa oraz święcili samochody i wszelkie inne pojazdy 
mechaniczne przed naszymi wakacyjnymi wyjazdami. 

W tym miejscu składam najlepsze życzenia wakacyjne. Jest to czas wypoczynku, 
zebrania sił i spotykanie się z ludźmi po okresie pandemii. Szanujmy tego czasu, 
przeżywajmy go spokojnie i pamiętajmy o Panu Bogu. Zyczę Wam tyle powrotów ile 
wakacyjnych wyjazdów. Na ten piękny czas wszystkim Wam szczęść Boże. 

CZERWCÓWKA – POŻEGNANIE KS. MICHAŁA I PANA DYREKTORA 

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim Parafianom, bez wyjątku, którzy tak ochoczo,  
w takiej liczbie i z takim rozmachem zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie 
„Czerwcówki”. Nie będę Wszystkich wymieniał, bo na pewno kogoś pominę, a  ci, którzy byli 
komu zawdzięczamy tak udany wieczór. Cały zestaw zdjęć z tego naszego święta jest na 
stronie internetowej Parafii w zakładce: wydarzenia i nowości. Tam również można 
oglądnąć więcej zdjęć z Uroczystości Bożego Ciała. 

Informuję również i dziękuję Wam za zebrane ofiary na misje – 1530 zł. Z funduszy 
sponsorskich zostało ( nie wiem jakim cudem) 1265 zł. Rada Organizacyjna „Czerwcówki” 
przyniosła te pieniądze z propozycją zakupu dwóch ławek przed kościół. Myślę, że gdy 
otrzymamy gazetkę ławki już będą. Jeszcze raz Bóg zapłać. 
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PO KASZUBSKU 

Panu Grzegorzowi Schramke serdecznie dziękuję za edukowanie nas Wszystkich w języku 
kaszubskim, a oto lekcja trzecia – wakacyjna: 

Jinszô pòwiôstka ò kani 
 
Jak Pón Jezës chòdzył ze swiãtim Piotrã pò swiece, tak òni weszlë do jedny białczi, żebë sã wòdë 
napic. Białka jim jednak ti wòdë nie dała ë za karã zamieniła sã w kania. Temù téż kania mùszi terô 
latac ë wòłac: „pic, pic”, a wòdë jinszi òna sã ni mòże napic, jak z wëkùmónégò kamienia. A nôwicy 
sã ji chce pic, jak to strzicze. 
[zdrzódło: Sychta B., Słownik..., t. II, s. 130, hasło: kania] 

 
Słówka: 
wëkùmóny – wydrążony 
strzicze – pada deszcz 
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Kaszëbsczé przësłowia 

Chto sã w lece robic lãkô, ten òd biédë w zëmie stãkô. 

Lepszé dwa lata, jak jedna zëma. 

Wëbrojił, a terô sã bòji jak kania na sw. Jana. 

Lepi jedno jaje w rãce, jak dzesãc jôj w kùrze. 

Chto szczero daje, temù Pón Bóg òddaje. 

Bóg le w serce wzérô. 

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

Pierszi grzéch 
 
Pierszi lëdze szpacérowelë pò ògrodze, mielë starã ò zwierzãta i ò pòrządk w raju. Redowalë sã 
kòżdim sztërkã i żëlë w ùbëtkù. 
Jednégò dnia Éwa zriwa rozmajité kwiatë i plotla z nich wiónczi. Zmarachòwa sã i pòmësla, że 
dobrze bë bëło òdpòczic pòd drzewã. Wezdrza w górã i widzała, że roscą tam snôżé, czerwioné 
jabka.  
- Ssssssssssssss... Móm czëté, że w całim raju ni ma tak bëlnëch jabków, jak te – òdezwôł sã wąż, 
chtëren leżôł na wietwi.  
- Ale Bóg nie kôzôł zriwac tegò brzadu! 
- Ni mòże bëc! Doch ten ògród je stwòrzony dlô waju. A jeżlë wama słëchô, tej nicht ni mòże tobie 
niczegò zakazac! 
- Në... Pò prôwdze Bóg miôł rzekłé, że wszëtkò je naje...  
Éwa wëbra so nôbëlniészé jabkò, letkò pòcarła je rãką i ùgrëzła. 
Ùredónô pòbiegła do Adama. Adam zjôdł sztëczk jabka i nôgle w Raju zrobiło sã jima zëmno. Chłop 
i białka zdrzelë na se i òbôczëlë, że są nadżi. Pòczelë sromòtã, chòc donątka téż nick na se nie 
òblôkalë. W tim pësznym ògrodze nigdë donëchczas sã nie bòjelë, a terô czëlë stolemny strach. 
Pón Bóg widzôł, co sã stało, i baro sã rozgòrził. Dôł lëdzóm bëlny rôj, ale przez grzéch ni mògle w 
nim ju òstac. Bògù baro bëło żôł, ale mùszôł jich wënëkac. Równak nimò tegò baro jich kòchôł i 
miôłò nich starã. Nie pòzwòlił, żebë zdżinãlë z głodu. Dôł jima òbrodzajną zemiã, zwierzãta i 
drzewa, jaczé rodzëłë brzôd. Wiedzelë téż, że terô mùszą cãżkò robic, żebë przeżëc.   
 
(wëjimczi z ksążczi A. i D. Majkòwsczich „Mòja pierszô Bibliô. Stôri testament w òbrôzkach”. 
Zachãcywómë do przeczëtaniô fùl wersjë!) 
 
Kaszëbsczé wëzgôdczi 
1. Co to je: 

Sedzy ùbòdżi kòle drodżi, 
Ni mô rãczi ani nodżi, 
Jidą, jadą, nic nie dają 
Le jesz czijã pòpichają?  

2. Co to je za białka, co mô dwòje żelaznëch dzecy? 
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3. Dzura przë dzurze, a równak sã nie rwie? 
4.Czerwiono wzeszło, zelono rosło, biôłé to scãlë i dodóm wzãlë? 
 
Scynanié kani 
Lato. Jaczis czas nazôd przëszedł zymk ë zëmã gnôł... – jak pisôł pòeta, terô ju (jenë, jak to chùtkò 
zlecało!) zymk so szedł i lato je. Jo, lato. Kùńc kùńców lato! Czas cepła, czas redoscë. Czas kąpaniô 
sã w jezorze, wanogów na kòłach i wakacjowëch rézów. Le téż i zbieraniô jagòdów czë grzëbów. I 
czas żniwów, wekòwania brzadu a gùrków i wiele jinszich robòtów. 
Z tim cządã rokù téż parłãczą sã cekawé kaszëbsczé zwëczi. Nôbarżi apartnym je scynanié kani, 
jaczé mô prawie czas na zôczątkù lata, w tã nôkrótszą noc w rokù – swiãtojóńską noc.  
W tim dôwnym òbrzãdze, a dzysô le widzawiszczu, nijak nie jidze ò scynanié tegò grzëba – jak 
niechtërny bë mòglë so pòmëslëc – le... ptôcha. Bëła wiarã, że kania to ptôch przeklãti, chtëren na 
człowieka sprôwadzô rozmajité nieszczesca. To przeklãstwò tłómaczëło sã rozmajice. W „Słowniku 
gwar kaszubskich” ks. B. Sëchtë takô np. je pòwiôstka: 
Jednégò rokù bëła na Kaszëbach baro wiôlgô suszô, takô, że jaż jezora i błotka, rzéczi i strëdżi 
pòwëschłë, nawetka mòrze wëschło do dna. Terôzka ptôchë ni miałë gdze pic. Tak Pón Bóg rzekł do 
nich: „Wëkaruta sobie stëdniã, to wa wòdã do picô bãdzeta mia”. Ptôchë wzãłë sã i zaczãłë kòpac, 
le kania rzekła: „Jô czëszczëc stëdni nie bãdã, bò bëm sobie nodżi strzepa”. Òdtądka kania ni mòże z 
nikądka wòdë pic, jak prawie, czej gdze wòda pò deszczu w kamieniu stoji, bò gdze jindzy òna bë so 
nodżi strzepa. 
Tak tej kania z tim swòjim rozpaczlëwim krzikã, w jaczim naji praòjcowie czëlë „pic, pic”, bò ji dërch 
pic sã chce, bëła tim ptôchã niebëlnym. Lëdze wierzelë téż, że kania mògła zwiastowac sëszã. I 
przëczëniac sã do jinszich nieszczesców. Stąd prawie we wilëjã swiãtégò Jana rozgriwôł sã sąd nad 
kanią. A bëło to tak: 
Ju na trzë tidzenie wprzódk przed sw. Janã taczi ju wërosłi knôpi sã zbieralë, bë sã pòdzelëc, chto 
czim bãdze òb to scynanié kani. Tak tej béł szôłtës, lesny, òbskarżycel, przësãżny, sãdza, kat, słëga, 
czãsã i król, abò ksążã. I jinszi. Dzéwczãta za to òdgriwałë przédno rolã białków tëch wëpisónëch tu 
pòstaców. Nôwôżniészô równak dlô całégò òbrzãdu mùszała doch bëc kania. Jak pòdôwają dôwné, 
taczé sprzed 150 lat zdrzódła, robòtą lesnégò bëło złapanié prôwdzëwi kani (pózni ju tak nie bëło). 
I tej ptôcha trzeba bëło trzëmac żëwégò jaż do negò czasu òbrzãdu. 
Czej nadchòdzył wieczór we wilëjã sw. Jana, całô wies pòtikała sã na specjalno przërëchtowónym 
placu. Westrzódk niegò béł wbiti rozszczepiony czij. Pòchód przëzeblôkłëch a przëòzdobionëch 
pòstacy przëchòdzył z żëwą kanią na plac, czãsã ze spiewã a z òkrzikama ôrtu „Jidzema z kanią, 
zdrzijta na nią!”. Tedë lesny przëwiązywôł ptôcha w nen rozszczepiony czij. Słëga zaczinôł 
zéńdzenié òd prosbë, bë lëdze sã ùstąpilë, a jima dalë plac do robieniô sądu. „Rum, rum – wòłôł – z 
placu naszégò, cobë sã nie stało kòmù co złégò!”. Król sadôł na swój stółk, sãdza na swòj, przësãżny 
na swòje. Szôłtës òdmëkôł pòtkanié. Pòtem zaczinôł sã sąd. Wëchòdzył òbskarżycel a òbskarżôł 
kaniã ò to, co lëchégò sã stało òb całi rok. Do òbskarżëńcë przëłącziwalë sã zeszłi lëdzë. I tak mòżna 
bëło na przikłôd ùczëc: „Òbskãżóm kaniã, że mie pilãta latos zdechłë!”, „To wina kani, że ùszłégò 
rokù zaraza wlazła w bùlwë”, „To doch kani sprawka, że mie kóń zakùlawił”, „To wina ti przeklãti 
kani, że najémù tatkòwi cos w płëca wlazło i jesz do terô czësto zdrów nie je”, „Òbskarżóm kaniã, 
że...”, itd., itd. Za wszësczé nieszczesca, wszësczé szkòdë, czë sã tikałë człowieka, czë jegò dobëtkù 
bëła òbwinianiô kania. Tej wërok ni mógł bëc jinszi, jak le smierc. Sãdza gò òbgłosziwôł, a kat – 
czasã na kòniu i z szablą w rãkù, równak wiele wiãcy razë piechti i ze seczerą – scynôł łep biédny 
kani. Tej ji cało bëło zakòpiwóné i zaczinałã sã zabawa a tuńce. I wiara, że przińdnosc bãdze 
lepszô... 
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Dôwny ten òbrzãd, a pózni le zwëczôj wëgasnął ju wierã w 20. latach  XX stalata. Tej, przédno 
dzãka Karnu Sztudérów „Pomoraniô”, òstało to „scynanié kani” – jakno cekawé widzawiszcze – 
wskrzeszoné piãdzesąt lat pózni. Rozkòscérzëło sã i jesz dzysô w niechtërnëch placach na 
Kaszëbach je òdgriwóné. Sã rozmieje, że ju nicht nie scynô prôwdzëwégò, doch chroniónégò 
ptôcha. Jegò – ju òd lat latecznëch – zastãpiwô np. kùkła. Hm, mòże i czedës we Wiôldżim Klińczu 
taczé widzawiszcze chtos zrëchtuje. To bë bëło pò prôwdze cos cekawégò! 
(G.S.) 
Òdpòwiesce: 
1. Kamiéń, kam. 
2. Widłë do snopów. 
3. Lińcuch. 
4. Żëto. 
 
Rozliczenie parafialne za I półrocze 

Chciałbym przedstawić finanse Parafii za minione pół roku od 1 stycznia do 15 czerwca 
2021. Dziękuję za wszystkie Wasze ofiary, bo z tego powstaje budżet parafii. Są też wydatki, 
których nie unikniemy. Oto zestawienie: 

Wpływy Wydatki 
1.Saldo grudzień            100 720 1. Gaz                                  3 800 
2. Kolęda                            11 000 2. monitory, kamera        3 000 
3. Składki niedzielne        80 410 3. Gazetka                          2 400 
4. Jura stole                         3 140 4. Złocenia kielichów       1 350 
5. Składka pogrzeb            5 200 5. Plac zabaw                  13 220  
6. Pokładne                         2 100 6. Śmieci cmentarz           5 700 
7. Od Chorych                     4 380 7. Organy                           9 270 
8. Ofiara na konto              4 550 8. Kanc. I zakrystia           4 740 
9. Ofiara na kwiaty            1 130 9. Kwiaty i dekoracje       1 830 
10. Ofiary na misje            2 110 10. gazety i duszpas.        3 860 
11. Ofiara na Chorw.        1 030 11. Na Chorwację             1 030 
12.Dar I Komunia               1 500 12. I Komunia                    1 500 
13.Skarbonki                      3 700 13. Nowa zakr. Proj.        4 200 
 14.Sztandar                       5 500  
 15. Tapicer                        2 600 
 16. Kaplica malow.          1 200 
 18. Prąd                             1 720 
 19. Utrz. Samochodu     1 530 
 20. Kuria diecezjalna   12 000 
 21. Seminarium              3 220 
 22. brama wjazd.               300 
 23. konfesjonały             5 000 
 24. ubezpieczenie koś.  2 000 



 

Razem                           221
Stan kasy parafialnej na dzień 15 czerwca 2021 wynosi 

 

Sprzątanie kościoła 

3.07 – Mały Klincz – Goll, komar, Komar, Zyguła

10.07 – Mały Klincz – Paszylk, Lubecki, Lorbiecki, Prądzyński, Dąbrowski

17.07 – Mały Klincz – Winczewski, Buszman, Wajer, Wirkus, Ossowski

24.07 – M.  Klincz - Trzciński, Skonieczny, Kuczkowski, Tkaczyk, Dobbek, Stolc

31.07 – M Klincz – Dalecki, Augustynia

07.08 – Mały Klincz – Wajer, Breska, Lubecki, Troka, K

14.08 – Mały Klincz - Skrzypkowski, Plottke, Wroński, Włoczanko, Gowin

21.08 –Mały Klincz -  Borucki, Narloch, Kropidłowski, Tuszkowski, Pelowski, Wojciechowski

28.08 – ul. Wybickiego – Rosik, Rosik, Grzenia, Tuszkowski, Ciesielski

04.09 – ul. Wybickiego – Lemańczyk, Ciepliński, Ćwikałowski, Olszewski, Fibich

 

PARAFIA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY 

Kancelaria czynna w środy 9.00 

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

 

Razem                           221 170 Razem                            90 970
Stan kasy parafialnej na dzień 15 czerwca 2021 wynosi – 130 200 zł.

Goll, komar, Komar, Zyguła 

Paszylk, Lubecki, Lorbiecki, Prądzyński, Dąbrowski 

Winczewski, Buszman, Wajer, Wirkus, Ossowski 

Trzciński, Skonieczny, Kuczkowski, Tkaczyk, Dobbek, Stolc

Dalecki, Augustyniak, Labuda, Trzciński, Łangowski, Brauer

Wajer, Breska, Lubecki, Troka, Kwidziński 

Skrzypkowski, Plottke, Wroński, Włoczanko, Gowin 

Borucki, Narloch, Kropidłowski, Tuszkowski, Pelowski, Wojciechowski

Rosik, Rosik, Grzenia, Tuszkowski, Ciesielski 

Lemańczyk, Ciepliński, Ćwikałowski, Olszewski, Fibich

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 

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 

Strona 8 z 8 

90 970 
130 200 zł. 

Trzciński, Skonieczny, Kuczkowski, Tkaczyk, Dobbek, Stolc 

Łangowski, Brauer 

Borucki, Narloch, Kropidłowski, Tuszkowski, Pelowski, Wojciechowski 

Lemańczyk, Ciepliński, Ćwikałowski, Olszewski, Fibich 

17.00 oraz w soboty 9.00 – 12.00. 


