
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVI Niedziela zwykła - 21 lipca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Jacek Kąkel l. 45 ; Mirosława Berner, l. 88; Eugeniusz Kłunejko, l. 81;  Tadeusz Kruk, l. 64; 
Daniela Janikowska-Dubicka, l. 78; Lucyna Wojewoda, l. 54. 
wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
1. Na czas wakacji wprowadzamy dodatkową Mszę św. niedzielną w katedrze o godz. 20.30. 
Dzisiaj na Mszy św. o godz. 13.30 modlimy się za małżonków, którzy obchodzą rocznicę 
zawarcia sakramentu małżeństwa. 
 
W tygodniu: 
 
W poniedziałek 22 lipca święto św. Mari Magdaleny. 
 
We wtorek 23 lipca święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. 
 
W środę 24 lipca wspomnienie św. Kingi, dziewicy. 
 
W czwartek 25 lipca święto Jakuba, apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa.  Po Mszach o 
godz. 9.00 i 18.00 odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Ofiary złożone 
przy tej okazji będą przeznaczone na środki transportu dla misjonarzy. 
 
Tego dnia pamiętajmy w naszych modlitwach o księżach Biskupach: Krzysztofie Zadarko i 
Krzysztofie Włodarczyku, oraz o posługującym w naszej parafii ks. Krzysztofie Korniaku i 
diakonie Krzysztofie Szumilasie. 
 
W piątek 26 lipca wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi 
Panny. 

Verte 
 
 
W przyszłą niedzielę 28 lipca: 
  
Na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili się w intencji dzieci, które obchodziły swoje 
imieniny lub urodziny. Dzieci można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. 
 
Liturgię uświetni  męskie trio wokalne „Vies Bonum”. Zespół założony przy salezjańskiej 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Mińsku na Białorusi. Po mszach świętych będzie 
możliwość nabycia płyty CD zespołu za ofiarę. 
  
Inne: 
1.  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 terenowe, 
piknik rodzinny. Koszt 190zł. Szczegóły dostępne na plakacie w gablocie. Serdecznie 
zapraszamy. Liczba miejsc  ograniczona. 
 
2.  Trwa 53. Międzynarodowy Festiwal Organowy. Koncerty główne odbywają się w 
katedrze w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 19:15. Wykonawcy recitali organowych 
grają na świeżo odrestaurowanym instrumencie. Towarzyszą im kameralne zespoły 
wokalne i instrumentalne. Szczegółowy repertuar zawarty jest na stronie internetowej 
Filharmonii Koszalińskiej oraz ulotkach dostępnych w Filharmonii Koszalińskiej i na 
godzinę przed koncertem przy katedrze. 
 
3. 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. 
 
4. Zbliża się 19. Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza. Tegorocznemu 
pielgrzymowaniu będą towarzyszyły słowa z Ewangelii według św. Jana: "Trwajcie w 
miłości mojej". Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. w koszalińskiej katedrze 16 sierpnia o 
godzinie 7. Pielgrzymi dotrą do Myśliborza 24 sierpnia. Tego dnia przeżyją wieczorne 
czuwanie modlitewne w sanktuarium. Następnego dnia (25.08) będą uczestniczyć we 
wspólnym świętowaniu urodzin św. Faustyny. Powrót tego dnia w godzinach wieczornych. 
Wszelkie informacje można uzyskać u koordynatora pielgrzymki ks. Grzegorza 
Szymanowskiego - tel. 500728813; e-mail: grzegorz.szymanowski2@wp.pl . 
 
5. 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 pt.  „Jak radzić sobie z rozproszeniami na modlitwie”. 
 
8. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego. 


