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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XIII Niedziela zwykła - 30 czerwca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Hanna Karaśkiewicz, l. 90; Benedykt Chodziński, l. 86; Stanisław Wójcik, l. 88; 
Edward Czuń, l. 61 – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Od dzisiaj na czas wakacji wprowadzamy dodatkową Mszę św. niedzielną w 
katedrze o godz. 20.30. 
 
Dzisiaj o godz. 17.00 zakończenie nabożeństw czerwcowych. 
            
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek i I sobota miesiąca: 
 
● w czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji ministrantów, lektorów, 
    nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz RPSK. 
● w piątek możliwość spowiedzi przed południem od 8.30 oraz po południu od 17.30. 
● w sobotę o godz. 8.45 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, natomiast 
   w godzinach przedpołudniowych księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. 
                  
3. W przyszłą niedzielę 7 lipca: 
 
●  na Mszy św. o godzinie 8.30 będziemy modlili się w intencji rodziców, którzy 
utracili swoje dzieci. 
●  W niedzielę 7 lipca Msza św. o godz. 16.00 będzie sprawowana w intencji wspólnoty 
Żywego Różańca, a po niej zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w sali 103. 
 

  Verte→ 



Inne: 
 
          
 
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 wielkodusznej odpowiedzi Boga na ludzką niewiarę… 
 
6. W piątek 5 lipca o godz. 19 15, w naszej katedrze rozpoczęcie Międzynarodowego 
Festiwalu Organowego. Wszelkie informacje o festiwalu dostępne są na stronie 
www.filharmoniakoszalinska.pl oraz na plakatach i banerach miejskich. 
 
7. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego. 
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