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OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

20 maj 2018 r. 

 

1. Wójt Gminy Szemud oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na XII Przegląd Orkiestr i Zespołów 

Dętych – Szemud 2018, który odbędzie się w niedzielę, 20 maja, w Szemudzie. O godz. 14:00 Msza 

święta w kościele parafialnym. Po niej przemarsz do hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie, 

gdzie nastąpią przesłuchania konkursowe.  

2. W poniedziałek przypada Święto NMP Matki Kościoła, nazywane też drugim dniem Zielonych 

Świąt. Msze święte tego dnia będą o godz. 9:00 i 18:00.  

3. W bieżącym tygodniu będą się odbywać w kościele spotkania dla dzieci przygotowujących się do 

przyjęcia I Komunii świętej:  

a) poniedziałek – próba  

 godz. 18:30 – I Grupa (klasa A i B ze szkoły podstawowej w Kielnie) 

 godz. 19:30 – II Grupa (klasa C ze szkoły podstawowej w Kielnie oraz dzieci z innych szkół) 

b) wtorek – próba 

 godz. 17:30 – I Grupa 

 godz. 19:15 – II Grupa 

 godz. 20:30 – sprzątanie kościoła  

c) środa – dzień spowiedzi świętej 

 godz. 17:30-18.30 – klasa A (SP Kielno) 

 godz. 18:30-20:00 – klasa B (SP Kielno) 

d) czwartek – dzień spowiedzi świętej 

 godz. 17:30-18.30 – klasa C (SP Kielno) 

 godz. 18:30-20:00 – dzieci z innych szkół 

e) piątek – próba generalna 

 godz. 17:30 – I Grupa 

 godz. 19:15 – II Grupa 

4. W piątek, jako ostatni piątek miesiąca, będzie sprawowana Msza święta zbiorowa za zmarłych 

o godz. 17:00. Będziemy w niej polecać zmarłych: 

 których, pochowaliśmy na naszym cmentarzu w mijającym miesiącu  

 których obchodziliśmy I rocz. śmierci 

 w których pogrzebach uczestniczyliśmy 

 których wypiszemy na kartkach wypominkowych 
 

5. W sobotę będziemy przeżywać w parafii uroczystość przyjęcia dzieci do I Komunii świętej 

o godz. 9:30 i 12:00. Prosimy, by wprowadzeniu dzieci do kościoła towarzyszyła cała procesja.  

6. W przyszłą niedzielę, 27 maja, odbędzie się wyścig kolarski, którego trasa przebiegać będzie m. 

in. przez teren naszej gminy oraz parafii. W związku z tym wystąpią zmiany w ruchu kołowym, 
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co może spowodować utrudnienia w dojeździe do kościoła. Prosimy zapoznać się z mapkami 

przebiegu wyścigu, które zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Szemud.  

7. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na tacę inwestycyjną. Zebraliśmy 2.808, 80 zł. 

8. Dziękujemy panu Ryszardowi Parchem, który w pierwszy piątek miesiąca, posłużył pomocą 

w dowożeniu do chorych.  

9. Nasza parafia organizuje wyjazd dla młodzieży na XXII Spotkanie Młodych w Lednicy. Wyjazd 

2 czerwca, w sobotę o 5:50, powrót następnego dnia o godz. 6:00. Koszt 65 zł. Chętnych prosimy 

o zapisywanie się na listę w zakrystii. 

10. Młodzież, która nie odebrała jeszcze zdjęć z bierzmowania, może to uczynić po Mszy świętej 

w zakrystii. 

11. Pragniemy poinformować, że na podstawie uchwały Rady Ekonomicznej i Rady Parafialnej, z dnia 

14 maja 2018 r., funkcjonowanie naszego cmentarza objęte zostaje regulaminem. Tekst 

regulaminu dostępny jest w biurze parafialnym lub na parafialnej stronie internetowej. 

Regulamin zostaje wprowadzony z dniem ogłoszenia, tj. od 20 maja 2018 r. Do najważniejszych 

postanowień w kwestii finansowej należy zapis:  

Opłaty pobiera się z tytułu: 

a) pokładnego na 20 lat – 400 zł,  

b) prolongaty (ponowienia) na kolejne 20 lat – 400 zł, 

c) rezerwacji miejsca na 20 lat – 400 zł, 

d) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika – 10 % wartości nowego nagrobka, 

e) za korzystanie z kaplicy cmentarnej – 100 zł, 

g) wszystkie powyższe opłaty dla osób spoza parafii są wyższe o 100%, z wyjątkiem podpunktu d. 

 

12. W uroczystość Bożego Ciała Msze święte będą sprawowane o godz. 8:30, 10:00 – po niej procesja 

eucharystyczna do czterech ołtarzy. Następnie Msza około 12:30 i po południu o 17:00.  

Przy tej okazji zapraszamy na próby do sypania kwiatów, które odbędą się we wtorek i środę przed 

Bożym Ciałem o godz. 19:00. 

13. Rocznicę I Komunii świętej będziemy obchodzić w niedzielę, 10 czerwca, na Mszy świętej 

o godz. 12:30. Spowiedź dla dzieci rocznicowych i ich rodziców w sobotę, 9 czerwca, w godz. 12:30-

14:30.  

14. Zapowiedzi przedmałżeńskie. Mają zamiar wstąpić w sakramentalny związek małżeńskie: 

 Karolina Stankowska (Kowale Dolne, par. Przodkowo) i Marek Pranczke (Leśno) 

 Anna Klawikowska (Kielno) i Dawid Brylowski (Kczewo, par. Przodkowo) 

 Kamila Hirt (Koleczkowo) i Rafał Dampc (Koleczkowo)  

15. W wtorek o godz. 14:00 pogrzeb śp. Eugeniusza Dempc, lat 56. Doby Jazu, a nasz Panie. Daj mu 

wieczne spoczywanie.  


