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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXII Niedziela zwykła 

Narodowe Święto 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

11 listopada 2018 r. 

 

 

1. Obchodzimy dzisiaj wielkie Narodowe Święto 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Podczas każdej Mszy świętej pamiętamy szczególnie o naszej umiłowanej Ojczyźnie. 

Zewnętrznym wyrazem patriotycznego świętowania są wywieszenie na naszych domach flagi 

państwowe. Po Mszy świętej o godz. 12:30, dla uczczenia dzisiejszego dnia, dzieci posadzą 

„Drzewko Niepodległości” przy pomniku naszego rodaka – św. Jana Pawła II. Uroczystość 

zakończy wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. 

2. Dzisiaj też gminne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości, na które zaprasza Wójt 

Gminy Szemud. W programie Msza święta o godz. 13:30. O godz. 14:20 – bieg na symbolicznym 

dystansie 1918 metrów. Zapisy tuż przed biegiem. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal 

i okolicznościową koszulkę. O godz. 14:30 – wspólne śpiewanie hymnu narodowego na Skwerze 

Niepodległości w Szemudzie. Następnie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych pod 

przewodem Chóru Dekanalnego im. Jana Pawła II z naszej parafii wraz z towarzyszeniem 

orkiestry. O 15:30 – przerwa na gorący poczęstunek. O godz. 16:00 – koncert orkiestry 

kameralnej „Progres” pod dyrekcją Szymona Morusa.  

W imieniu organizatorów zapraszamy do wspólnego, radosnego świętowania.  

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

o godz. 7:00. Każdego dnia, modląc się na Eucharystii, pragniemy pamiętać o nas Polakach 

i naszej Ojczyźnie. 

4. W środę spotkanie Grupy Biblijnej w plebanii, po Mszy świętej o godz. 17:00. 

5. Również w środę, o godz. 18:00, odbędzie się zebranie wiejskie w Ośrodku Kultury w Kielnie, 

na które zaprasza Sołtys i Rada Sołecka Kielna. Celem tego zebrania będzie podjęcie decyzji 

w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 50.000 zł, pozyskanych z wygranej w konkursie 

na najwyższą frekwencję w wyborach samorządowych. 

6. W czwartek przypada dzień adoracji wyznaczony dla naszej parafii. Adoracja Pana Jezusa 

w Najświętszym Sakramencie będzie się odbywać od godz. 16:00 do 17:00. 

7. W przyszłą niedzielę, 18 listopada, zbiórka do puszek w ramach akcji Pomoc Kościołowi 

w Potrzebie. W tym roku celem pomocy są chrześcijanie w Pakistanie. 
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8. Również w przyszłą niedzielę, na Mszy świętej o 12:30, odbędzie się pobłogosławienie 

książeczek dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Przed Mszą świętą będzie 

możliwość zakupu książeczek pod chórem w kościele. 

9. 7 grudnia zapraszamy matki z dziećmi na spotkanie, w ramach którego przewidziana jest 

o godz. 13:00 Msza święta w Kościele w intencji rodziców i dzieci. Następnie od godz. 13:30 

do 14:30 spotkanie w plebanii przy kawie i herbacie, w czasie którego chcemy stworzyć okazję 

do integracji, rozmowy oraz wymiany doświadczeń wychowawczych pomiędzy rodzicami. 

Zapraszamy parafian i gości. 

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

u ministrantów „Gościa Niedzielnego”. W dzisiejszym numerze wiele artykułów poświęconych 

wydarzeniom rocznicowym odzyskania przez Polskę niepodległości. 

11. W minioną sobotę pożegnaliśmy na parafialnym cmentarzu śp. Zbigniewa Formela, lat 67, 

z Bieszkowic. Pamiętając o nim pragniemy wyrazić wdzięczność za coroczną gościnność, z jaką 

podejmowana była i jest nasza pielgrzymka parafialna idąca na Kalwarię wejherowską. 

W poniedziałek, o godz. 10:00, pogrzeb śp. Brunona Holk, lat 81, z Kielna. Zmarł też 

śp. Mirosław Kwidziński z Kowalewa, którego pogrzeb odbędzie się w Czeczewie, w czwartek 

o godz. 10:00. Pomódlmy się za tych zmarłych, polecając ich miłosiernemu Bogu. 

 

 

 

 


