PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. CHROBREGO 7
TEL. 94 347 10 06
TEL. DYŻURNY: 500 489 561
www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 lipca 2018 r.
W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
† Adela Bacławska lat 91, † Grzegorz Goerig lat 94, † Grażyna Dahl lat 62,
Wieczny odpoczynek...
W tygodniu:
 W piątek 13 lipca o godz. 20.00 – zapraszamy na Mszę św. i Nabożeństwo
Fatimskie.
 W niedzielę 15 lipca o godz. 10.00 – Msza św. w intencji ks. Proboszcza Henryka
w dniu imienin – Zapraszamy!
Inne:
1. Kancelaria czynna: od wtorku do piątku: 10.00 - 12.00 i 16:00 - 17:30, w sobotę: 10.0012.00.
2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza dzieci na półkolonie organizowane przy
naszej parafii w dniach 23.07 (pn) -29.07 (nd), w godzinach 8:00-16:00. Koszt 180 zł.
Zapisy i informacje: Marek Plust 502437683; Jarosław Marcisz 608349041.
(W programie: drugie śniadanie i ciepły obiad; gry terenowe, kino, wyjazd do parku
rozrywki Owadogigant i gospodarstwa edukacyjnego w Paprotach; rodzinny piknik na
zakończenie itp.)
3. Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy od 1 do 13 sierpnia. Zapisy
i informacje u ks. Mateusza Chmielewskiego (697574222). Zapraszamy też do
modlitewnego wspierania pielgrzymów poprzez zapisanie się do Złotej Grupa, która
każdego dnia pielgrzymki będzie gromadziła się na modlitwie w kościele św. Józefa
Oblubieńca.
4. Pani Iza, nasza parafianka, mama dwójki dzieci, nauczycielka ze Szkoły Katolickiej,
zmaga się z ciężka chorobą. Specjalistyczny zabieg może być wykonany tylko za granicą.
Bardzo prosimy o pomoc. Zapraszamy na Festyn Charytatywny, który odbędzie się dn.
14 lipca 2018r., o godz. 16.00 - 20.00 na boisku przy Katolickiej Szkole Podstawowej.
5. W nawiązaniu do komunikatu ks. Biskupa Edwarda informujemy o wdzięcznej obecności
w naszej Parafii w niedzielę 15.07 br. studentów stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, którzy będą uczestniczyć w przedpołudniowych Mszach św. a ich
duszpasterz podzieli się słowem Bożym. Jednocześnie prosimy, aby nasi Parafianie
okazali im gościnność przez zaproszenie na obiad niedzielny w domach rodzinnych
(będziemy gościli 67 osób). Zapisy składamy w zakrystii do poniedziałku 9.07 - godz.
20.00.
6. Zachęcamy do nabycia nowego numeru "Małego Gościa" i "Gościa Niedzielnego".

