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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 sierpnia 2018 r.
W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
Patryk Laskowski l. 23, Danuta Soja l. 84, Barbara Ślepowrońska l. 78,
Stanisława Mieleszko l. 82, Tadeusz Ścirka l. 64. Wieczny odpoczynek...
W tygodniu:
1. Ks. Biskup Edward Dajczak w swoim komunikacie zaprasza nas do udziału w Diecezjalnej
Pielgrzymce Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.
Rozpocznie się ona 15 sierpnia nabożeństwem różańcowym o godz. 10.00, o godz. 11.00 odbędzie się
koncert ewangelizacyjny, natomiast o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia.
Zaproszonym gościem jest biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do
licznego uczestnictwa.
2. W naszym kościele odbywają się nabożeństwa dla „Złotej grupy” duchowego pielgrzymowania,
która modlitewnie wspiera wędrujących na Jasną Górę - w dni powszednie o godz. 19.00, w niedziele
o godz. 20.00. Zakończenie nabożeństw 13 sierpnia (poniedziałek) o godz. 20.00 połączone z
nabożeństwem fatimskim.
3. W najbliższy czwartek 9 sierpnia przypada drugi czwartek miesiąca. Z tej okazji o godzinie 18.00
będziemy modlić się o błogosławione owoce synodu diecezjalnego w Mszy wotywnej o Duchu
Świętym.
4. Informujemy, że od 11 do 25 sierpnia z powodu urlopu kancelaria w dniach od wtorku do piątku
będzie czynna jedynie po południu (od 16.00 do 17.30), a w soboty od 10.00 do 12.00.
5. W dniach od 10 do 20 sierpnia w Koszalinie odbędzie się Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy
„GO4PEACE” [gou-for-pis]. Organizatorzy zapraszają wszystkich, a zwłaszcza młodzież, na koncert
który odbędzie się z tej okazji w sobotę 18 sierpnia o godz. 19.00 na Rynku Staromiejskim.
Inne:
1. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na kurs „Nowe Życie”, który odbędzie się w dniach od 17 do
19 sierpnia w sali SNE przy ul. Staszica 38. Informacje i zapisy na stronie www.kochaj.my
2. Rekolekcje pod nazwą „Winnica Racheli” dla osób przeżywających dramat aborcji odbędą się w
dniach od 31 sierpnia do 2 września. Siostra Beata Witerska prosi o kontakt pod numerem telefonu
517 042 230.
3. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego” – znajdziemy tam artykuł o
tajemnicy kapłańskiego powołania oraz na temat ciekawej inicjatywy trzeźwościowej podejmowanej
w 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

