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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

XXI Niedziela zwykła - 25 sierpnia 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
Stefania Okulicz, l. 90; Grażyna Dolińska, l. 84; Eugenia Grubała, l. 89; Andrzej 
Wojsznarowicz, l. 62.  – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
Dzisiaj:  
 
1. Po raz ostatni w naszej katedrze Msza św. o godz. 20.30. Od przyszłej niedzieli 1 września 
Msze św. według stałego porządku niedzielnego. 
 
2. Serdecznie witamy w naszej parafii siostrę Zofię Świątkowską SAC, która będzie 
posługiwać w kancelarii parafialnej. Witamy również w naszej wspólnocie księży wikariuszy: 
Bartosza Kuligowskiego i  ks. Tomasza Wołoszynowskiego. 
Serdecznie dziękujemy za posługę w naszej parafii Siostrze Antoninie Biernackiej SAC, która 
przez ostatnie lata posługiwała w kancelarii parafialnej. Życzymy Bożego błogosławieństwa i 
wszelkiej pomyślności. 
 
W tygodniu: 
 
3. We wtorek 27 sierpnia w liturgii wspominamy św. Monikę. Swoje imieniny w tym dniu 
obchodzi Siostra Monika Graw SAC, która posługuje w naszej parafii. W tym dniu pamiętajmy 
o czcigodnej solenizantce w naszych modlitwach. 
 
4. W sobotę 31 sierpnia przypada kolejna rocznica „Porozumień sierpniowych” i powstania 
„Solidarności”. Z tej okazji sprawowana będzie dodatkowa Msza św. w katedrze o godz. 12.00. 
 
W przyszłą niedzielę: 
 
5.  1 września, w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego 
Różańca, a po niej zmiana tajemnic różańcowych. 

 
 

verte 



6. Na Mszy w. o godz. 19.00 modlić się będziemy w intencji ks. Mateusza Chmielewskiego, 
który kończy posługiwanie w naszej wspólnocie i rozpocznie studia na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. 
 
7. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału we Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego i 
katechetycznego: Msza św. dla dzieci o godz. 12.00,podczas Mszy poświęcenie tornistrów i 
przyborów szkolnych. Msza św. dla młodzieży o godz. 19.00. 
 
Inne: 
 
8. Jak co roku organizujemy wyjazd do Skrzatusza: dla młodzieży 14 września – Diecezjalne 
Spotkanie Młodych. Koszt wyjazdu 30 zł. Szczegóły u  księży wikariuszy i katechetów. 
 
Organizujemy również wyjazd na uroczystości odpustowe w Skrzatuszu 15 września. Koszt 
wyjazdu 50 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.  
 
9. Od poniedziałku 2 września w dni powszednie po wakacyjnej przerwie zostaje wznowiona 
Msza św. w katedrze  o godz. 17.00. 
 
10. Zachęcamy do podjęcia studiów teologicznych które są prowadzone w Instytucie 
Teologicznym w Koszalinie. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Instytutu: 
www.itkoszalin.pl 
 
11. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł o tajemnicy 
spowiedzi. Polecamy również kalendarze diecezjalne na rok 2020 ze zdjęciami z koszalińskiej 
katedry, kołobrzeskiej bazyliki oraz skrzatuskiego sanktuarium w cenie 10 zł. 
 


