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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XVIII Niedziela zwykła - 4 sierpnia 

 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Michalina Pietrzak, l. 65; Jan Jachimowski, l. 67; Ewa Nawrocka, l. 88  
– wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Zapraszamy na nabożeństwa „złotej grupy” duchowego wsparcia dla 
pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę, które odbywają się: w dni 
powszednie o godz. 19.00, a w niedziele o godz. 20.00 w kościele pw. 
św. Józefa obok katedry. Podczas nabożeństw można przekazać ofiarę 
na zakup wody dla pielgrzymów. 
 
2. Dnia 8 sierpnia przypada drugi czwartek miesiąca. Z tej okazji o 
godzinie 18.00 będziemy modlić się o błogosławione owoce synodu 
diecezjalnego w Mszy wotywnej o Duchu Świętym 
 
3. W przyszłą niedzielę 11 sierpnia ofiary zbierane na tacę będą 
przeznaczone na cele remontowo-budowlane w naszej parafii. 

 Verte → 



Inne: 
 
1. Na czas wakacji wprowadziliśmy dodatkową Mszę św. niedzielną w 
katedrze o godz. 20.30. 
 
2. Dnia 15 sierpnia organizujemy pieszą pielgrzymkę na Górę 
Chełmską, by tam uczestniczyć w Diecezjalnej Pielgrzymce Rodzin. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach. 
Wyjście spod katedry po Mszy o godz. 8.30.  
 
3.  Trwa 53. Międzynarodowy Festiwal Organowy. Koncerty główne 
odbywają się w katedrze w każdy piątek sierpnia o godzinie 19.15. 
Szczegółowy repertuar zawarty jest na stronie internetowej 
Filharmonii Koszalińskiej oraz na plakatach.   
 
4. W dniach od 16 do 25 sierpnia wyruszy z Koszalina Piesza 
Pielgrzymka Miłosierdzia do Myśliborza. Koordynatorem pielgrzymki 
jest ks. Grzegorz Szymanowski z parafii pw. św. Wojciecha – tel. 500 
728 813; e-mail: grzegorz.szymanowski2@wp.pl. 
 
5. Parafialny oddział Akcji Katolickiej wraz z Księdzem Proboszczem 
serdecznie zapraszają od 19 do 25 sierpnia na półkolonie „Pożegnanie 
wakacji”. W programie między innymi: gry i zabawy integracyjne, 
przejazd wąskotorówką, wyjście do kina, gry terenowe oraz piknik 
rodzinny. Koszt 190 zł. Szczegóły na plakacie. 
 
6. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w 
którym przeczytamy artykuł o przeżywanych w ciszy rekolekcjach 
ignacjańskich. 
 
7. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania 
Dnia Pańskiego oraz błogosławionego tygodnia. 
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