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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XV Niedziela zwykła - 14 lipca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Urszula Rowińska l. 58 ; Maria Nowak, l. 82; Tadeusz Mech, l. 42;  Bogdan Bogacki, l. 67 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
1. Na czas wakacji wprowadzamy dodatkową Mszę św. niedzielną w katedrze o godz. 20.30. 
 
Dzisiaj o godz. 10.00 Msza św. w intencji Księdza Proboszcza Henryka Romanika z okazji 
imienin. Pamiętajmy o solenizancie w naszych modlitwach. 
 
Ofiary zbierane dzisiaj na tacę, są przeznaczone na cele remontowo-budowlane w naszej 
parafii. 
 
W tygodniu: 
 
W poniedziałek 15 lipca wspomnienie św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła. Msza 
św. o godz. 18.00, będzie sprawowana w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy.   
 
We wtorek 16 lipca wspomienie Najświętrzej Maryi Panny z Góry Karmel. Osoby, które 
chciałyby we wtorek przyjąć szkaplerz, proszone są o kontakt dzisaj z ks. Arkadiuszem. 
             
 

Verte 
W przyszłą niedzielę 21 lipca: 
  



O godz. 13.30 będziemy modlili się w intencji małżeństw, które obchodzą swoje jubileusze.  
Małżeństwa można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
 
Inne: 
 
1.  Dzisiaj, Siostry Szensztackie zapraszają wszystkich na II Dzień Kultury dla Góry, który 
odbywa się  na Górze Chełmskiej.  O godzinie 12.00  Msza święta, po której przy nowo 
budowanym Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznym kiermasz talentów. O godz. 15.00 
w hołdzie Królowej Przymierza poezja maryjna. Oprócz tego istnieje możliwość nabycia 
różnego rodzaju cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na budowę powstającego 
Centrum.      
 
Parafialny oddział Akcji Katolickiej wraz z Księdzem Proboszczem serdecznie 
zapraszają od 19.08 do 25.08. 2019, na Półkolonie "Pożegnanie wakacji".  W programie 
między innymi: gry i  zabawy integracyjne, przejazd wąskotorówką, wyjście do kina, gry 
tereneowe, piknik rodzinny. Koszt 190zł. Szczegóły dostępne na plakacie w gablocie. 
Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc  ograniczona. 
 
3. Ks. Janusz Bujak, serdecznie zaprasza  na Pielgrzymkę do błogosławionej Doroty z 
Mątowów w dniach 26-27.07.2019 r. Podczas pielgrzymki zwiedzimy: Obóz w 
Sztutowie, Zamek w Malborku, Sanktuarium bł. Doroty w Mątowach, Cela bł. Doroty w 
Kwidzyniu, Sanktuarium MB Piaseckiej i Centrum Edukacji w Szymbarku. Koszt 250,00 
zł. od osoby. Więcej informacji na plakacie. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów teologicznych dla osób świeckich, 
które są prowadzone przez Instytut Teologiczny w Koszalinie. Szczegóły w gablotach 
ogłoszeniowych. 
 
7. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy 
artykuł o współczesnych zagrożeniach duchowych, na temat których debatowali  księża 
egzorcyści na Jasnej Górze. 
 
8. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego. 
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