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OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

V Niedziela Wielkiego Postu 

18 marzec 2018 r. 

 

1. Od dzisiejszej niedzieli zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyża. W ten sposób nasze 

wielkopostne zamyślenie nabiera charakteru bardziej pasyjnego. Krzyż pozostaje zasłonięty 

aż do liturgii Wielkiego Piątku. 

2. Msze święte w dni powszednie codziennie o godz. 17:00, a w poniedziałek, czwartek i sobotę 

również o godz. 7:00. Jest jeszcze wolna intencja we wtorek o godz. 16:15. 

3. Jutro, 19 marca, obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 

Panny i Opiekuna Pana Jezusa. Jest On patronem Kościoła powszechnego i rodzin 

chrześcijańskich. Jego szczególnej opiece zawierzamy wszystkich mężczyzn, zgłasza mężów 

i ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godne wypełniali swoje powołanie. Święty Józef 

jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach 

samego Chrystusa. Z tego powodu opiece św. Józefa polecamy także wszystkich konających 

oraz nas samych, by był przy nas w godzinie śmierci.  

4. Spotkanie z panią krawcową dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we 

wtorek o godz. 17:00 w salce w plebanii. 

5. W bieżącym tygodniu odbędą się obowiązkowe spotkania dla kandydatów do 

bierzmowania we wtorek, środę i czwartek o godz. 17:30, w piątek o godz. 19:00 i w związku 

z tym nie odbędą się spotkania Grupy Biblijnej oraz Grupy Modlitewnej Ojca Pio.  

6. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Palmową, która otwiera czas 

Wielkiego Tygodnia.  Na każdej Mszy świętej pobłogosławimy gałązki palmowe. Uroczysta 

procesja z palmami odbędzie się na Mszy świętej o godz. 12:30. W tym roku towarzyszyć jej 

będzie krótka inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy z udziałem naszych młodych 

parafian i prawdziwego osiołka. Po Mszy świętej, o ile pogoda dopisze, będzie możliwość 

zrobienia pamiątkowych zdjęć.  

7. Spowiedź wielkanocna obywać się będzie w Wielki Poniedziałek w godz.: 8:00-9:00; 15:30-

16:30; 17:00-18:00. 
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8. Plan Triduum Paschalnego w naszej parafii: 

 Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Po niej adoracja Pana 

Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 21:00 

 Wielki Piątek – Liturgia na Cześć Męki Pańskiej o godz. 18:00. Po niej adoracja Pana 

Jezusa w „Grobie Pańskim” do godz. 21:00 

 Wielka Sobota –  

Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz. 10:00 do 20:00 

Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 10:00, 12:00, 15:00 

Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20:00 (przynosimy świece) 

 Niedziela – Procesja rezurekcyjna i Msza Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

o godz. 6:00. Następne Msze święte o godz. 10:30, 12:30 i 17:00. 

 Poniedziałek Wielkanocny – Msze święte jak w każdą niedzielę 

9. Miło nam poinformować, że przedstawiciele Służby Liturgicznej naszej parafii, biorący 

wczoraj udział w Finałowym Turnieju Piłki Nożnej im. Żołnierzy Wyklętych o Mistrzostwo 

Archidiecezji Gdańskiej, zdobyli odpowiednio: w kategorii Ministrant – 5 miejsce, 

w kategorii Lektor Młodszy – 1 miejsce. Obie drużyny w klasyfikacji generalnej zdobyły 

w swoich kategoriach wice-mistrzostwo! Ponadto w kategoriach indywidualnych Łukasz 

Bieszk zdobył nagrodę króla strzelców, a Kacper Ladmann zdobył nagrodę najlepszego 

zawodnika turnieju. Gratulujemy! Dziękujemy rodzicom, którzy pomogli w dojeździe 

chłopaków na miejsce zawodów, a szczególnie panu Tadeuszowi Philipp, trenerowi młodszej 

drużyny. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć 

u ministrantów kolejny numer „Gościa Niedzielnego”, w którym m.in. artykuł poświęcony 

piątej rocznicy wyboru papieża Franciszka oraz następny z serii artykuł dotyczący św. Ojca 

Pio.  

11. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej parafii, www.parafiakielno.pl 

Znajdziemy w niej ogłoszenia, plan intencji oraz krótkie wzmianki o aktualnych wydarzeniach 

dziejących się w naszej parafii. Polecamy szczególnie galerię zdjęć i filmików z ostatnich 

rekolekcji dla dzieci i młodzieży. 

12. Zapowiedzi przedmałżeńskie: Brygida Cząstaka z Kielna i Krzysztof Frankowski z Warzna. 

13. We wtorek odbędzie się pogrzeb śp. Władysław Fularczyk, lat 82 z Karczemek.  

http://www.parafiakielno.pl/

