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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 sierpnia 2018 r.
W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
Romuald Marsz l. 72, Anna Kosnowska l. 75 – wieczny odpoczynek...

W tygodniu:
1. Taca zbierana w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na kształcenie w diecezji. Za
wszelkie złożone ofiary z serca dziękujemy. Bóg zapłać!
2. W piątek 10 sierpnia rozpoczął się w naszym mieście 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.
3. W najbliższy poniedziałek 13 sierpnia zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. O godzinie
20.00 będzie Msza św., po niej modlitwa różańcowa, a na koniec procesja z figurą Matki
Bożej. Jest to równocześnie ostatnie spotkanie grupy „złotej” duchowego pielgrzymowania na
Jasną Górę.
4. W najbliższą środę 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Msze św.
odprawiane są według porządku niedzielnego, po każdej Mszy będzie błogosławieństwo ziół i
kwiatów. Przypominamy, że jest to święto nakazane – mamy obowiązek uczestnictwa we
Mszy św. Ofiary zbierane tego dnia na tacę w całej diecezji są przeznaczone na remont naszej
katedry.
5. 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. Po Mszy św. organizatorzy zapraszają na festyn rodzinny przy wieży i na
stadionie. Zaproszonym gościem jest biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała.
Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

6. W najbliższy czwartek 16 sierpnia z Koszalina po raz kolejny wyruszy Pielgrzymka do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu. O godz. 7.00 Mszę św. rozpoczynającą
pielgrzymkę odprawi w naszym kościele bp Edward Dajczak.
7. 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
8. 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.
9. Serdecznie dziękujemy za posługę w naszej parafii ks. Dariuszowi Wypychowi. Na nowym
stanowisku Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej, które obejmuje 1 września,
życzymy mu wszelkiej pomyślności oraz Bożego błogosławieństwa.

Inne:
1. Szkoła Nowej Ewangelizacji naszej diecezji oraz Fundacja SMS z NIEBA, wydaje
bezpłatne śniadania. Inicjatywa nosi nazwę „Śniadania za 30 minut”. Każdy, kto przychodzi
na 30 minutową modlitwę i konferencję, po ich zakończeniu otrzymuje darmowy posiłek.
Warunkiem jest trzeźwość i punktualność. Początek o godz. 8.30 w parafii pw. św. Józefa
Rzemieślnika przy ul. Łużyckiej. Śniadania wydawane są codziennie od poniedziałku do
piątku.
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. W sobotę 17.08.2018 r. godz. 19.00 oraz w niedzielę 19.082018 r. godz. 18.00 odbędą się
koncerty charytatywne „Życie” dla Izy Karpy. Cegiełki można nabyć w kasie Filharmonii
Koszalińskiej oraz w sklepie muzycznym „Gram”.
4. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim o tym, w co
Kościół wierzy w sprawie śmierci Maryi oraz o św. Maksymilianie Marii Kolbe, którego
spojrzenia nie potrafili znieść oprawcy.

