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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XIX Niedziela zwykła - 11 sierpnia 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Stanisław Staniszewski, l. 77; Elżbieta Zawiślak, l. 51; kościelny w kościele pw. 
św. Józefa – Tadeusz Gala, l. 67 – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na cele remontowo-budowlane 
w naszej parafii. Za wszystkie złożone ofiary z serca dziękujemy! 
 
2. W najbliższy wtorek 13 sierpnia zapraszamy na nabożeństwo fatimskie w 
katedrze. O godzinie 20.00 odprawimy Mszę św., po niej modlitwa różańcowa, a 
na koniec procesja z figurą Matki Bożej. Jest to równocześnie ostatnie spotkanie 
„grupy złotej” duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę. 
 
3. W najbliższy czwartek 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
– tego dnia Msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego, z tym 
wyjątkiem, że nie będzie Mszy św. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa. Po 
każdej Mszy będzie błogosławieństwo ziół i kwiatów. Przypominamy, że jest to 
święto nakazane – mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Ofiary zbierane 
tego dnia w całej diecezji na tacę są przeznaczone na potrzeby katedry. 

Verte → 
 



 
4. Ks. Biskup Edward Dajczak w swoim komunikacie zaprasza nas do udziału 15 
sierpnia w Diecezjalnej Pielgrzymce Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej na Górze 
Chełmskiej. O godz. 10.00 czuwanie modlitewne, natomiast o godz. 12.00 
odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia. Po Mszy św. organizatorzy 
zapraszają na festyn rodzinny. Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w 
pieszej parafialnej pielgrzymce na Górę Chełmską. Wyjście spod katedry po Mszy 
o godz. 8.30. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii 
lub w kancelarii osób, które zamierzają wziąć udział w tej pielgrzymce. 
 
5. W najbliższy piątek 16 sierpnia wyruszy pielgrzymka do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Myśliborzu. Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę będzie 
odprawiona w katedrze o godz. 7.00. 
 
6. W niedzielę 18 sierpnia na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy modlić się za 
małżonków, którzy w sierpniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu 
małżeństwa. Zgłoszenia można składać w zakrystii lub kancelarii. 
 
Inne: 
 
1. Na czas wakacji wprowadziliśmy dodatkową Mszę św. niedzielną w katedrze o 
godz. 20.30. 
 
2.  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. 
   
3. Parafialny oddział Akcji Katolickiej wraz z Księdzem Proboszczem zapraszają 
od 19 do 25 sierpnia na półkolonie. Koszt 190 zł. Szczegóły na plakacie. 
 
4. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, do którego jest 
dołączona płyta pieśniami religijnymi i patriotycznymi. 
 
5. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia 
Pańskiego oraz błogosławionego tygodnia. 


