OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Zesłanie Ducha Świętego - 9 czerwca
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Stanisława Grabarz, l. 88, Lucyna Rychlewska l. 80 – wieczny odpoczynek racz im dać
Panie...
W tygodniu:
1. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są 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.

2. We wtorek 11 czerwca przypada 3. rocznica święceń biskupich bpa Krzysztofa
Włodarczyka. Jubilata polecamy modlitwom wiernych.

3. W czwartek 13 czerwca:
● o godz. 10.30 w katedrze bp Paweł Cieślik odprawi Mszę św. dla Szkolnych Kół Caritas z
naszej diecezji, natomiast na Mszy św. o godz. 18.00 pobłogosławi lektorów spośród
ministrantów z naszego dekanatu.
● o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu dla Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie w salce na
plebanii.
● przypada drugi czwartek miesiąca – tej okazji o godzinie 18.00 będziemy modlić się o
błogosławione owoce synodu diecezjalnego w Mszy wotywnej o Duchu Świętym.
● w kaplicy Sióstr Maryi Gwiazdy Porannej przy ul. Norwida 6 odbędzie się ostatnie przed
wakacjami spotkanie „Szkoły modlitwy”. Początek o godz. 18.30.
● zapraszamy na nabożeństwo fatimskie – godz. 20.00 Msza św., następnie różaniec i
procesja z figurą Matki Bożej dookoła katedry.
Verte→

4. W sobotę 15 czerwca w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie o godz. 11.00
zostanie wyświęcony na diakona nasz parafianin kl. Krzysztof Szumilas – pamiętajmy o
nim w naszych modlitwach.

5. Decyzją biskupa diecezjalnego ks. Mariusz Ambroziewicz został mianowany
proboszczem parafii w Kołobrzegu-Podczelu. Serdecznie dziękujemy mu za ośmioletnią
ofiarną posługę w naszej parafii i zapraszamy na Mszę św. dziękczynną, którą ks. Mariusz
będzie sprawował w sobotę 15 czerwca o godzinie 18.00.

6. W przyszłą niedzielę 16 czerwca:
● uroczystość Najświętszej Trójcy – kończy się czas na wypełnienie przykazania
kościelnego o przyjęciu Komunii św. wielkanocnej.
● o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę św. do kościoła pw. św. Józefa uczniów klas 8
szkół podstawowych oraz 3 klas gimnazjalnych przygotowujących się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania.
● odbędzie się w naszym mieście „Marsz dla życia i rodziny”. O 12.00 Mszy św. w kościele
pw. Ducha Świętego przewodniczyć będzie biskup Krzysztof Włodarczyk. O godz. 13.00
marsz wyruszy spod kościoła, a zakończy się na placu przed amfiteatrem wielkim
festynem rodzinnym. Na festynie wystąpi Joszko Broda oraz czekają nas różne
specjalności kulinarne.
● na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy modlić się za małżonków, którzy w czerwcu
obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia można składać w
zakrystii lub kancelarii.
● odbędzie się kolejne spotkanie wspólnoty związków niesakramentalnych. Zapraszamy
do kaplicy na plebanii przy ul. Chrobrego 7 o godz. 17.00.
Inne:

1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży serdecznie zaprasza do udziału w XX Pieszej
Pielgrzymce Świętych Gór. 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.
2. W przyszłą niedzielę ks. Mateusz Chmielewski przez cały dzień będzie głosił kazania
zachęcające do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, a po Mszach świętych przy
wyjściu z kościoła będzie zbierał ofiary przeznaczone na ten cel. Już teraz można zapisać
się na pielgrzymkę – numer tel. 697 574 222.
3. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, do którego dołączona
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