PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. CHROBREGO 7
TEL. 94 347 10 06
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www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20.05.2018
Odeszli do wieczności: † Henryk Gackowski l. 64, † Bogdan Karczewski l. 68, † Krystyna Kowalec l. 73,
† Wiesław Mirosz l. 69, † Józef Nyga l. 70 - Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Niedziela
1. Przypominamy, że dzisiaj mija ostatni dzień do wypełnienia przykazania kościelnego o
Komunii wielkanocnej.
2. - o godzinie 11.00 Msza św. dla uczniów klas 7.
W tygodniu:
3. 24 maja (czwartek) - Duszpasterstwo nauczycieli serdecznie zaprasza pracowników oświaty na
comiesięczne spotkanie, które odbędzie się o godz. 18:00 w Sanktuarium na Górze Chełmskiej. Gościem
spotkania będzie ks. Piotr Wieteska - ojciec duchowny w koszalińskim seminarium duchownym.
26 maja (sobota) - spowiedź dzieci przeżywających pierwszą rocznicę Komunii Świętej. Dzieci ze SP nr 6 i
1 przychodzą na godz. 14.00, ze SP nr 7, Muzycznej i pozostałych, na godz. 15.00.
4. 27 maja (niedziela) - obchodzimy Rocznicę Komunii św. o godz. 11.00 zapraszamy na
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Mszę św. wszystkie dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do Stołu Pańskiego.
* Na Mszy św. o 12:00 modlimy się za dzieci w rocznicę urodzin i imienin. Zapisy w
zakrystii oraz w kancelarii.
27 maja (niedziela) - o godz. 13.00 Msza prymicyjna ks. Przemysława Głowackiego.
Msza św. o godz. 14.00 jest odwołana !
W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 spotkanie w salce na plebani dla uczniów klas 2.
gimnazjum przygotowujących się do bierzmowania. Po spotkaniu Msza św. o godz. 12.00.
W przyszłą niedzielę spotkanie Wspólnoty osób żyjących w związkach niesakramentalnych
o godz. 16.00.
Przyszła niedziela w naszej parafii będzie tzw. niedzielą pielgrzymkową. Ks. Mateusz,
przewodnik grupy Pierwszej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, będzie tego dnia głosił
homilie, a po Mszy wraz z pielgrzymami będzie prosił o materialne wsparcie dla tego
dzieła. W sobotę po Mszy wieczornej sprawowanej w intencji pątników odbędzie się
spotkanie przy grillu zarówna dla dawnych pielgrzymów, jak i dla tych, którzy chcą pójść
na pielgrzymkę w tym roku po raz pierwszy.
Inne:
Serdecznie zapraszamy na spotkanie młodych do Lednicy, które odbędzie się w sobotę
02.06.2018. Istnieje możliwość wyjazdy na spotkanie wraz z parafią katedralną. Koszt 60
złotych. Wyjazd ok. godz. 8:00. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Mateusza
Chmielewskiego (697 574 222).

10. W dniach 25, 26 i 27 maja 2018 r., podczas Dni Koszalina w godzinach 11:00 – 21:00 w Koszalinie w CH
Atrium, Galerii Emka, Rynku Staromiejskim, Parku Książąt Pomorskich oraz we wszystkich parafiach w
dniu 27 maja odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców pod nazwą „Dzień Dawcy Szpiku dla
Filipa i Innych”. Podczas Dnia Dawcy Szpiku wszystkie zdrowe osoby, w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie
zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS. Zajmuje
to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z
danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.
11. Zachęcamy do kupna i lektury "Gościa Niedzielnego"

