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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XII Niedziela zwykła - 23 czerwca 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszła: 
 
Elżbieta Dzudzewicz – przez wiele lat katechetka w Szkole Podstawowej nr 1, l. 64 – 
wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Serdecznie dziękujemy wszystkim służbom i osobom prywatnym, które przyczyniły 
się do organizacji procesji Bożego Ciała. Bóg zapłać!  
 
2. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski dzisiaj po każdej Mszy św. 
odśpiewamy suplikację „Święty Boże, Święty Mocny’. Chcemy w ten sposób przeprosić 
Pana Boga za grzechy profanacji Najświętszego Sakramentu i Mszy świętej oraz 
parodii procesji Bożego Ciała. 
 
3. Ofiary składane dzisiaj po Mszy św. do puszek przy wyjściu z kościoła są 
przeznaczone na kształcenie w diecezji. Za wszelkie złożone ofiary z serca dziękujemy. 
 
4. Od poniedziałku na czas wakacji zawieszamy odprawianie Mszy św. w katedrze o 
godz. 17.00.  
 
5. Tradycyjnie zachowujemy tzw. Oktawę Bożego Ciała – Do piątku włącznie Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie po Mszy św. o godz. 18.00, a po niej 
procesja dookoła kościoła. W czwartek na Mszy św. o godz. 18.00 błogosławieństwo 
wianków. W najbliższy piątek z racji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.             Verte→ 



 
 
6. W sobotę 29 czerwca przypada dzień imienin biskupa seniora Pawła Cieślika oraz 
ks. Piotra Pękula. Pamiętajmy o solenizantach w naszych prywatnych modlitwach.  
 
7. Zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty związków niesakramentalnych, które 
odbędzie się w sobotę 29 czerwca. Początek o godz. 17.00 w kaplicy na plebanii przy 
ul. Chrobrego 7. 
                   
8. W przyszłą niedzielę 30 czerwca:  
 
●  na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili się w intencji dzieci, które w 
bieżącym miesiącu obchodziły swoje imieniny lub urodziny. Dzieci można zgłaszać w 
zakrystii lub w kancelarii. 
 
●  na czas wakacji wprowadzamy dodatkową Mszę św. niedzielną w katedrze o godz. 
20.30. 
 
Inne: 
 
1. W dniach od 30 czerwca do 7 lipca odbędzie się 10. Pielgrzymka Rowerowa na 
Jasną Górę Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wszelkie informacje znajdują się na 
stronie internetowej www.rowerowa.info. 
 
2. 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. 
 
3. W dniach od 16 do 25 sierpnia wyruszy z Koszalina Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia 
do Myśliborza. Trasa liczy 225 km. Koordynatorem pielgrzymki jest ks. Grzegorz 
Szymanowski z parafii pw. św. Wojciecha – tel. 500 728 813; e-mail: 
grzegorz.szymanowski2@wp.pl. 
 
4. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów teologicznych dla osób świeckich, 
które są prowadzone przez Instytut Teologiczny w Koszalinie. Szczegóły w gablotach 
ogłoszeniowych. 
 
5. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym 
przeczytamy artykuł o cudach eucharystycznych.  
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