
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Wniebowstąpienie Pańskie - 2 czerwca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Przemysław Polański, l. 31; Andrzej Lelas, l. 87; Elżbieta Madera, l. 57  
- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które są sprawowane w niedziele o godz. 
17.00 oraz w dni powszednie o godz. 17.30.   
 
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca: 
 
● w czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji ministrantów, lektorów,  
    nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz RPSK.  
● w piątek możliwość spowiedzi przed południem od 8.30 oraz po południu od 16.30. 
 
3. W przyszłą niedzielę 9 czerwca:  
 
● ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na cele remontowo-budowlane w naszej 
parafii. Po Mszach św. sprawowanych do południa Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie 
przy kawie i ciastku w sali 103. 
● neoprezbiter ks. Anton Djomszyn odprawi Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej 
parafii w Jekaterynburgu. Udaje się tam delegacja z naszej parafii na czele z księdzem 
proboszczem. Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowo wyświęconych kapłanach. 
     
                     Verte → 



Inne: 
 
1. 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. 
 
2. Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji zaprasza na serię spotkań w dniach od 7 
do 9 czerwca. W programie Eucharystia, konferencje oraz modlitwa. Szczegóły na 
plakatach.     
                           
3. 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.  
 
4. „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. 
 
5. Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach od 1 do 13 
sierpnia. Zapisy u ks. Mateusza Chmielewskiego – numer tel. 697 574 222. 
 
6. Ks. Jarosław Krylik, proboszcz parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, 
organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach od 12 do 21 września. W planie zwiedzanie 
Asyżu, Rzymu, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Lanciano i Manoppello. Koszt 1200 
zł oraz 350 €. Więcej informacji na stronie internetowej parafii pw. św. Matki Teresy z 
Kalkuty www.parafiamatkiteresyzkalkuty.pl oraz pod numerem telefonu 692 678 433.    
 
7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje program „Lek dla Seniora”. Ze 
szczegółami można zapoznać się w gablotach ogłoszeniowych. 
 
8. Krzysztof Szumilas z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, alumn 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, pragnie przyjąć 
święcenia diakonatu. Kandydata polecamy modlitwom wiernych. Gdyby ktoś wiedział o 
czymś, co czyniłoby kandydata niegodnym przyjęcia święceń, jest zobowiązany w 
sumieniu zawiadomić o tym proboszcza parafii. Należy przy tym pamiętać, że rzucanie na 
kogokolwiek niesłusznych podejrzeń lub posądzeń jest grzechem. 
 
9. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim dodatek 
Instytutu Pamięci Narodowej o pierwszej pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Ojczyzny 
w 1979 roku. 

http://www.parafiamatkiteresyzkalkuty.pl/

