
 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI Niedziela Wielkanocna - 26 maja 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Krystyna Mieżaniec, l. 60; Maria Korotkiewicz, l. 85 
- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. W piątek zakończenie nabożeństw majowych, a w sobotę rozpoczęcie nabożeństw 
czerwcowych do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W piątek po nabożeństwie 
majowym rozpoczniemy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. W niedziele 
nabożeństwa są sprawowane o godz. 17.00, a w dni powszednie o godz. 17.30.  
 
2. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O godz. 8.45 zapraszamy na 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, natomiast przed południem księża 
odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. 
 
3. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu młodych w Lednicy, które odbędzie 
się w sobotę 1 czerwca. Koszt 60 złotych. Wyjazd ok. godz. 8.00 z przystanku przy 
Rynku Staromiejskim. Powrót w godzinach nocnych. Szczegółowe informacje i zapisy 
u ks. Mateusza Chmielewskiego i pod numerem telefonu 697 574 222.                Verte → 
             



4. W sobotę diakoni Anton Djomszyn i Juliusz Kisiel w kołobrzeskiej bazylice o godz. 
11.00 przyjmą święcenia prezbiteratu. Serdecznie zapraszamy do katedry na ich Msze 
prymicyjne. Msza ks. Antona będzie sprawowana w sobotę 1 czerwca o godz. 18.00, 
natomiast ks. Juliusz odprawi swoją pierwszą Mszę św. w niedzielę 2 czerwca o godz. 
13.30.                        
 
5. W przyszłą niedzielę 2 czerwca: 
● Spotkanie uczniów klas 7, którzy chcą przygotowywać się do sakramentu 
bierzmowania. Zapraszamy na godz. 11.00 na Mszę do kościoła pw. św. Józefa. Po 
Mszy św. spotkanie w salce. 
● Msza św. o godz. 16.00 będzie sprawowana w intencji wspólnoty Żywego Różańca, a 
po niej zmiana tajemnic różańcowych.         
  
Inne: 
 
1. Siedziba „Caritas” diecezjalnej przy ul. Domina 8 zaprasza seniorów w każdy 
czwartek o godz. 11.00 na kawę z ciastem. 
 
2. Dzieci i młodzież z naszej parafii zachęcamy do udziału w rekolekcjach oazowych. 
Szczegółowy plan rekolekcji znajdziemy w gablotach ogłoszeniowych. 
 
3. Parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie zaprasza na rekolekcje przygotowujące do 
uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które odbędą się w dniach od 6 do 8 czerwca. 
Prowadzącym rekolekcje będzie ojciec Jose Maniparambil z Indii. Szczegóły na 
plakatach. 
 
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży serdecznie zaprasza do udziału w XX Pieszej 
Pielgrzymce Świętych Gór – z Góry Chełmskiej na Świętą Górę koło Polanowa. 
Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. sprawowaną w sobotę 15 czerwca o godz. 12.00 
na Górze Chełmskiej. Zakończenie o godz. 15.00 w niedzielę 16 czerwca na Świętej 
Górze Polanowskiej.  
 
5. „Winnica Racheli” organizuje rekolekcje dla osób z doświadczeniem aborcji w 
terminie od 5 do 7 lipca. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 517 230 042. 
 
6. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuł o niezwykłej roli 
matek w kształtowaniu życiorysów świętych. Do „Małego Gościa Niedzielnego” 
dołączony jest wizerunek Matki Boskiej do pokolorowania, a nowy numer „Naszej 
Arki” jest poświęcony sanktuariom Najświętszego Serca Pana Jezusa.  


