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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V Niedziela Wielkanocna 

19 maja 2019 r. 
 

1. Chór Dekanalny Jana Pawła II gości wraz z księdzem Proboszczem w Sanktuarium Maryjnym 

w Licheniu, gdzie wykonał oprawę muzyczno-wokalną wczorajszej Mszy świętej o godz. 19:00 

oraz uroczystej sumy parafialnej, sprawowanej dzisiaj o godz. 12:00.  

2. Trwają nabożeństwa majowe, które sprawujemy w kościele codziennie o 16:40. W niedzielę 

natomiast nabożeństwo majowe odbywa się dwadzieścia minut przed każdą Mszą świętą. 

Duchowo łączymy się również ze wszystkimi parafianami, którzy podtrzymują zwyczaj modlitwy 

przy kapliczkach maryjnych, krzyżach oraz w domach. 

3. W przyszłą niedzielę, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Z tej racji na Mszy świętej o godz. 

12:30, będzie pobłogosławienie medalików z wizerunkiem Matki Bożej dla dzieci 

przygotowujących się do I Komunii świętej. Medaliki rodzice kupują we własnym zakresie, by 

dzieci nosiły taki znak Maryi, jaki wybrały razem z rodzicami i jaki się im najbardziej podoba. 

Po Mszy świętej w przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci. Codzienne 

próby przed uroczystością I Komunii Świętej rozpoczną się w kościele od poniedziałku, 

3 czerwca, o godz. 18:00. Dzień uroczystości I Komunii Świętej będziemy przeżywali w naszej 

parafii 15 czerwca o godz. 11:00. 

4. Rocznica dla tych dzieci, które obchodziły I Komunię Świętą w ubiegłym roku, odbędzie się 9 

czerwca na Mszy świętej o godz. 12:30. 

5. Taca zbierana dzisiaj oraz w następną niedzielę, będzie przeznaczona na orkiestrę 

pielgrzymkową. 

6. Piesza pielgrzymka naszej parafii do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie odbędzie 

się w sobotę, 1 czerwca. Początek pielgrzymki o godz. 5:30. Powrót w niedzielę bezpośrednio 

po zakończeniu Mszy świętej na Kalwarii Wejherowskiej. Powitanie pielgrzymów w Kielnie 

około godz. 19:00.  

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania wszystkich, którzy mogą i chcą uczcić Pana Boga 

modlitwą w drodze! 

7. Chorych będziemy odwiedzać w sobotę, 8 czerwca od godz. 8:00. 

8. Wójt Gminy Szemud oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi w Bojanie zapraszają na koncert 

chóru z Vareny na Litwie. Odbędzie się on w piątek 24 maja, około godz. 18:50. Wstęp wolny. 

 


