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OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XV Niedziela zwykła 

15 lipiec 2018 r. 

 

 

 

1. W minionym tygodniu przeżywaliśmy odpust ku czci Matki Boskiej Szkaplerznej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i udział w tym duchowym 

wydarzeniu. Naszą modlitwą ogarniamy zwłaszcza tych, którzy w tym roku przyjęli 

Szkaplerz Święty.  

2. Słowa wdzięczności kierujemy do pana radnego Mieczysława Kwidzińskiego, którzy 

pomagał w dojeździe do chorych w pierwszy piątek miesiąca.  

3. W bieżącym tygodniu Msze święte codziennie o godz. 17:00, a w poniedziałek, 

czwartek i sobotę również o godz. 7:00. W środę Msza święta tylko o 17:00.  

4. W tym tygodniu w naszym dekanacie odbędą się dwa odpusty: 

 w środę o godz. 18:00 odpust św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie  

 w niedzielę o godz. 12:00 odpust św. Marii Magdaleny w Chwaszczynie 
 

5. W czwartek o godz. 4:30 pobłogosławienie uczestników pielgrzymki Koła Zrzeszenia 

Pomorskiego z Warzna. 

6. W sobotę o godz. 15:00 rozpocznie się Festyn Familijny nad jeziorem w Kielnie. 

Przewidzianych jest wiele atrakcji, na które serdecznie zapraszają Wójt Gminy 

Szemud, Rada Sołecka Kielno oraz OSP Kielno. 

7. Również w sobotę Parafia Chwaszczyno zaprasza do uczestnictwa w jednodniowej 

pielgrzymce pieszej do Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie. Bliższe informacje 

na temat udziału i zapisów znajdują się na kartkach wyłożonych na stoliku za ławkami.  

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

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

szkaplerzowi świętemu oraz obszerna prezentacja regionu Kaszub w ramach 

opisywania najciekawszych zakątków naszej Ojczyzny. 
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9. Zapowiedzi przedślubne. Mają zamiar wstąpić w sakramentalny związek małżeński 

następujące osoby: 

 Ewa Mieszanowska z Bojana i Rafał Sikorra z Luzina 

 Marta Katrycz z Wrocławia i Tomasz Apostel z Rębisk 

 Aleksandra Mączewska z Luzina i Dawid Wendk z Kielna 

 
10. W minionym tygodniu pochowaliśmy na naszym cmentarzu śp. Kazimierza Wansel, 

l. 67 z Gdańska Zaspy oraz śp. Franciszka Kalkowskiego, l. 69 z Hamburga. 


