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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

     XIII Niedziela Zwykła 

   26 czerwca 2022 r. 
 

W minionym tygodniu pożegnaliśmy do wieczności: ś.p. Lucyna Kalbarczyk l. 86, 

Czesław Kułak l. 59, Stanisław Skibiński l. 87, Wacław Nadolny l. 69, Adam Bauer l. 

69, Jadwiga Falkowska l. 86, Elżbieta Karwecka l. 64, Henryk Żudro l. 94. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

Dzisiaj  

Prosimy o zauważenie w katedrze kopii bulli papieża Pawła VI ustanawiające  

w 1972 r.  nowe diecezje w Polsce. Będzie ona dostępna w dniach jubileuszu diecezji.  

W tygodniu   

1. W środę 29.06 będziemy obchodzić uroczystość świętych Apostołów Piotra  

i Pawła. Z tej okazji wszystkim solenizantom i solenizantkom, a szczególnie 

Biskupowi seniorowi Pawłowi Cieślikowi oraz ks. Piotrowi Pękulowi, życzymy 

bogactwa Bożych darów. 

2. Składka na tacę tego dnia, tzw. „świętopietrze”, będzie przeznaczona na cele 

Stolicy Apostolskiej. 

3. W piątek 1.07 rozpocznie się 56. Międzynarodowy Festiwal Organowy. Koncerty 

w katedrze będą odbywały się w piątki lipca i sierpnia o godz. 19.15. Bilety będą 

dostępne w kasie Filharmonii Koszalińskiej i przed koncertami. 

4. W tygodniu przypadną I piątek i I sobota miesiąca: 

W piątek nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa będzie po Mszy św. o godz. 

9.00; okazja do spowiedzi od 8.30 i od 17.30. 

W sobotę o godz. 8.00 różaniec wynagradzający poprowadzi Straż Honorowa NSPJ,  

a po Mszy św. o godz. 9.00 – nabożeństwo do NS NMP. 



 

5. Wspólnota Męski Różaniec zaprasza na modlitwę w sobotę 2.07. Początek o godz. 

14.30 przy kościele św. Wojciecha, zakończenie Mszą św. ok. godz. 16.00 w kościele 

pw. św. Józefa Rzemieślnika. 

Niedziela 3.07 

6. Ks. Tomasz Wołoszynowski obchodzi za tydzień swoje imieniny. Otaczamy go 

serdeczną modlitwą i życzymy Bożych łask w pielgrzymowaniu przez życie. 

7. Msza św. o godz. 16.00 będzie odprawiona w intencji wspólnoty Żywego 

Różańca, a po niej nastąpi zmiana tajemnic. 

Inne  

7. Dyżury w stałym konfesjonale w katedrze zostają zawieszone do września. 

8. W okresie wakacyjnym nie będzie dyżurów parafialnego zespołu Caritas  

w czwartki. 

9. Kancelaria parafialna w dniach od 30.06 do 16.07. będzie czynna od wtorku do 

piątku po południu w godz. 16.00 do 17.30, a w sobotę od 10.00 do 12.00.  

W sprawach nagłych (wezwanie do chorego, zgłoszenie pogrzebu) można 

kontaktować się z księdzem dyżurnym. 

10. Od poniedziałku 27.06 zmienia się porządek Mszy św.; w dni powszednie nie 

będzie Mszy św. o godz. 17.00 a w niedziele lipca i sierpnia mamy dodatkową Mszę 

o godz. 20.30. Nabożeństwo czerwcowe od poniedziałku 27.06 do czwartku 30.06 

będzie o godz. 17.30. 

11. 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. 

12. Dziękuje wszystkim, którzy przynosili płatki kwiatów na procesje w oktawie 

Bożego Ciała oraz dzieciom sypiącym kwiatki ku czci Jezusa Eucharystycznego.  

13. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym 

znajdziemy ciekawy artykuł o Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie.  

 

Naszym parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania tygodnia. 

Dzieciom i młodzieży – radosnych wakacji! 


