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14 NIEDZIELA ZWYKŁA 5.07.2020 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  

Roman Sobieraj, l. 81; Helena Bolek, l. 85; Krystyna Markowska, l. 85;– wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie… 

 

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 

Kodeksu Prawa Kanonicznego), Biskup diecezjalny Edward Dajczak udziela dyspensy od obowiązku 

niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej: Osobom w podeszłym wieku; z objawami infekcji; 

osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem. Dyspensa obowiązuje do odwołania. 

Wskazania powyższe oznaczają jednocześnie odwołanie dyspensy ogólnej, co oznacza, że wierni są 

ponownie zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w inne dni świąteczne 

nakazane 
Zgodnie z rekomendacją służb sanitarnych, w miejscach publicznych także w kościele nadal należy 

zasłaniać nos i usta maseczką lub chustą. Twarz należy odsłonić dopiero przed przyjęciem Komunii św. 

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami sanitarnymi prosimy o przyjmowanie Komunii św. na rękę. 

 

Dzisiaj: 

 

1. Msza św. o godz. 16.00 będzie sprawowana w intencji wspólnoty Żywego Różańca, a po niej zmiana 

tajemnic różańcowych. 
 

W tygodniu: 

 

2. W czasie trwania wakacji zostaje zawieszona codzienna Msza św., o godz. 17.00. W okresie 

wakacyjnym (lipiec,sierpień) dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 20.30. 

 

3. Dnia 9 lipca 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. 

 

Przyszła niedziela 

 

4. O godz. 10.00 zapraszamy na Mszę św., która będzie sprawowana w intencji Księdza Proboszcza 

Henryka Romanika, z okazji jego imienin. 
 

5. Ofiary zbierane za tydzień w niedzielę na tacę będą przeznaczone na cele remontowo-budowlane w 

naszej parafii. 

 

Inne: 

 

6. W piątek 3 lipca rozpoczął się 54. Międzynarodowy Festiwal Organowy. Koncerty odbywają się we 

wszystkie piątki lipca i sierpnia o 19.15 w naszej katedrze Bilety są dostępne w kasie Filharmonii 

Koszalińskiej w dni powszednie między godz. 11.00 a 15.00 oraz w internecie. Ze względu na 

zagrożenie koronawirusem nie będzie prowadzona sprzedaż biletów przy katedrze przed koncertami. 



Zgodnie z zasadami sanitarnymi podczas koncertów zajęta może być połowa miejsc. Uczestnicy 

koncertów będą proszeni o zdezynfekowanie rąk przed wejściem i podpisanie oświadczenia o stanie 

zdrowia. 

 

7. Przez lata nasza wspólnota pielgrzymkowa łączyła wielu pątników z całej diecezji na Jasną Górę, 

przeżywając rekolekcje w drodze. Obecny rok nie pozwala pielgrzymować w takiej formie jak 

dotychczas. 1 sierpnia, kiedy rozpoczyna się 38 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, naszą diecezję będą 

reprezentować księża: Marcin Kościński, Dawid Hamrol i Tomasz Wołoszynowski, którzy zaniosą nasze 

intencje przed Cudowny Wizerunek Pani Jasnogórskiej. Zapraszamy do duchowego włączenia się 

tworząc tzw. Złotą Grupę, która w dniach 1-13 sierpnia o 20.00 modlić się będzie na wieczornych 

apelach w kościele pw. Św. Józefa, prowadzonych przez przewodnika grupy 1 ks. Mateusza 

Chmielewskiego. W zakrystii można się zapisywać do Złotej Grupy, podając swoje intencje i pobierając 

przygotowane materiały.  
 

8. Kancelaria parafialna czynna jest od wtorku do piątku w godzinach: 10.00-12.00 i 16.00-17.30, a w 

sobotę w godz. 10.00-12.00. Podczas wizyt prosimy o zachowanie sanitarnych środków ostrożności 

(zasłonięta twarz maseczką lub chustą.) 

 

9. Nasze diecezjalne seminarium duchowne zaprasza młodych, którzy myślą o kapłaństwie, do przeżycia 

tzw. roku propedeutycznego. W Domu św. Jana Pawła II w Szczecinku, przez 9 miesięcy, razem z 

kapłanami i innymi młodymi ludźmi, można pogłębić swoją wiarę oraz rozeznać lepiej swoje powołanie. 

Kandydaci mogą zgłaszać się już od 1 czerwca br. Szczegóły na stronie seminarium duchownego w 

Koszalinie. 
 

10. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów teologicznych dla osób świeckich, które są 

prowadzone przez Instytut Teologiczny w Koszalinie. Szczegóły w gablotach ogłoszeniowych. 
 

11. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. W nowym wydaniu Gościa Niedzielnego warto 

przeczytać najnowsze informacje z naszej diecezji i regionu. 

 

 

Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne. 

Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia 

oraz zdrowia na duszy i ciele 


