
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVII Niedziela zwykła - 28 lipca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Janina Gronostaj, l. 81; Henryk Hryniewicz, l. 74; Helena Kluza, l. 95;  Andrzej Jarmużewski, 
l. 71;- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
1. Dziś liturgię uświetnia  męskie trio wokalne „Vies Bonum” z Białorusi.  
Po mszach świętych jest możliwość nabycia płyty CD zespołu za ofiarę. 
 
2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:  
- W czwartek o godz. 18.00 Msza św. dla RPSK, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., 
lektorów i ministrantów. 
- W piątek okazja do spowiedzi rano od godziny 8.30 i wieczorem od godziny 17.30.  
- W sobotę o 8.45 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. 
 
3. W czwartek - 01.08.2018 – Wyrusza pielgrzymka na Jasną Górę. Spotkanie przed 
pielgrzymką z możliwością zapisów odbędzie się w poniedziałek (29.08) o godz. 19:00  
w salce na plebanii parafii katedralnej. Można zapisać się także telefonicznie (ks. Mateusz 
Chmielewski – 697574222). Zbiórka rozpoczynająca pielgrzymkę (01.08) o godz. 8:00 na 
parkingu przy kościele św. Józefa k. katedry.  
 
4. Nabożeństwa dla osób chcących należeć do Złotej Grupy, która wspiera modlitewnie 
pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę, będą odbywały się od 1 do 13 sierpnia w kościele 
św. Józefa k. katedry (w dni powszednie o 19:00, w niedziele o 20:00, zakończenie 13 VIII  
o 20:00 połączone z nabożeństwem fatimskim). Podczas nabożeństw można przekazać 
ofiarę na zakup wody dla pielgrzymów. 
 
5. Pielgrzymka Trzeźwości na Górę Chełmską – 03.08.2018 – o godz. 12:00 Msza Święta 
przy sanktuarium, której będzie przewodniczył ks. Bp Krzysztof Włodarczyk.  
  
Inne: 
1. Na czas wakacji wprowadzona jest dodatkowa Mszę św. niedzielna w katedrze o godz. 
20.30. 
 
2. Kancelaria parafialna od 30 lipca (wtorek) do 17 sierpnia (piątek) czynna tylko po 
południu od 16:00 do 17:30. W soboty od 10:00 do 12:00. 
 
3.  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. 
 
 
               verte 



4.  Trwa 53. Międzynarodowy Festiwal Organowy. Koncerty główne odbywają się  
w katedrze w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 19:15.  Szczegółowy repertuar 
zawarty jest na stronie internetowej Filharmonii Koszalińskiej oraz plakatach.        
 
5. Zbliża się 19. Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia z Koszalina do Myśliborza. Pielgrzymka 
rozpocznie się Mszą św. w koszalińskiej katedrze 16 sierpnia o godzinie 7:00.  Powrót  
25.08 w godzinach wieczornych. Wszelkie informacje można uzyskać u koordynatora 
pielgrzymki ks. Grzegorza Szymanowskiego - tel. 500728813; 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 na temat uczestnictwa we Mszach Świętych w okresie wakacyjnym. 
 


