PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. B. CHROBREGO 7
TEL. KANCELARIA 511 020 207
TEL. DYŻURNY 500 489 561
www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII Niedziela Zwykła
19 czerwca 2022 r.
W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Lucyna Kalbarczyk, l. 86.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!
Dzisiaj
1. Po mszach św. zbiórka do puszek na kształcenie teologiczne w diecezji
i na KUL.
2. Po wieczornej Mszy niedzielnej zapraszamy na koncert pieśni
Maryjnych w wykonaniu Basi Pospieszalskiej i przyjaciół; będziemy
mogli się włączyć w to śpiewanie.

W tygodniu
3. W sobotę 25.06 przeżyjemy koszaliński etap Jubileuszu naszej diecezji.
W amfiteatrze program rozpocznie się o godz. 10.00; o godz. 12.00 Mszy
św. będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce. Wstęp będzie
możliwy dzięki specjalnym kartom rozdzielanym w parafiach.
Po Eucharystii odbędzie się muzyczne uwielbienie w wykonaniu artystów
chrześcijańskich. Przy amfiteatrze będzie zainstalowany telebim
i dodatkowe miejsca siedzące. Na okolicznym placu będą dostępne stoiska
z pożywieniem. Miejsca parkingowe przewidziane są w kilku strefach
miasta.
VERTE

Niedziela 26.06
4. Jubileusz diecezjalny w parafiach będzie miał charakter modlitewnohomiletyczny.
5. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 będziemy modlić się za dzieci
obchodzące urodziny lub imieniny w czerwcu. Intencje można zgłaszać
w zakrystii lub kancelarii.

Inne
6. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji procesji Bożego
Ciała - dzieciom i dorosłym. Dziękujemy za zbudowanie pierwszego
ołtarza i nagłośnienie, a parafii franciszkańskiej z Domem Miłosierdzia, za
współpracę.
7. Prosimy wszystkich działkowiczów, którzy posiadają własne kwiaty,
jakie mogłyby ozdabiać katedrę w okresie letnim, o przynoszenie ich do
zakrystii. S. Katarzyna zadba o ich dobre wykorzystanie.
8. Nabożeństwa czerwcowe są odprawiane w niedziele i święta o godz.
17.00, a w dni powszednie o godz. 17.30. W dniach 17-24.06 nabożeństwa
będą po Mszy św. o godz. 18.00, a po nich odbędą się procesje
eucharystyczne wokół katedry.
9. W czwartek 23.06 będziemy błogosławić symboliczne wianki.
10. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego,
w którym znajdziemy ciekawy artykuł o urokach życia rodzinnego
z Chrystusem.
11. Można nabyć modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
w cenie 10 zł.
Naszym Parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania
tygodnia. Dzieciom i młodzieży – radosnych wakacji!

