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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII Niedziela Zwykła
31 lipca 2022 r.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Irena Klinkosz l. 92, Krystyna
Rokicka l. 76. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!
Dzisiaj
1. Dzisiaj obchodzimy 108. urodziny i imieniny śp. kard. nom. Ignacego Jeża.
W tygodniu
2. Jutro ze Skrzatusza wyruszy 40. Diecezjalna Pielgrzymka Jasnogórska, która
potrwa od 1 do 13.08. Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył bp Krzysztof
Zadarko. Szczególnie zaproszeni do jubileuszowego dziękczynienia są uczestnicy
i współpracownicy poprzednich 40 pielgrzymek.
3. Pielgrzymom jasnogórskim będzie tradycyjnie towarzyszyła wspólnota modlitewna
– „Złota Grupa”. Zgłoszenia można skłać w zakrystii lub kancelarii i otrzymać
materiały na każdy dzień za dobrowolna ofiarę, przeznaczoną na potrzeby
organizacyjne oraz podać intencje modlitewne. Spotkania „Złotej Grupy” odbywać
się będą w kościele pw. św. Józefa w dni powszednie w dniach 1-12.08 o godz.
19.00, natomiast w niedzielę o godz. 20.00.
4. We wtorek o godz. 8.35 zapraszamy na modlitwę jutrzni w katedrze.
5. W tygodniu przypadną pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca.
• 4.08 – wieczorna Msza św. o godz. 18.00 w intencji służby liturgicznej.
• 5.08 – nabożeństwo ku czci NSPJ po Mszy św. o godz. 9.00; okazja do
spowiedzi rano o 8.30 i po południu o 17.30.
VERTE

• 6.08 – o godz. 8.00 różaniec wynagradzający poprowadzi Straż Honorowa
NSPJ; nabożeństwo ku czci NS NMP po Mszy św. o godz. 9.00.
6. Odwiedziny chorych odbędą się wg indywidualnych ustaleń z duszpasterzami.
7. Modlitwa „Męskiego Różańca” rozpocznie się o godz. 14.30 przy kościele pw.
św. Wojciecha, a przemarsz z figurą Matki Bożej zakończy się Mszą św. w kościele
pw. św. Józefa Rzemieślnika ok. 16.00.
Niedziela 7.08
8. Msza św. o godz. 16.00 będzie odprawiona w intencji wspólnoty Żywego Różańca.
Po niej nastąpi wymiana tajemnic.
Inne
9. Biskupi zachęcają do podejmowania zobowiązań trzeźwościowych w sierpniu.
W programie inicjatyw duszpasterskich w diecezji widnieją następujące propozycje:
• 6.08 – pielgrzymka na Górę Chełmską z Mszą św. o godz. 12.00 (początek
programu w kościele pw. Ducha Świętego o godz. 9.00);
• 28.08 – pielgrzymka na Świętą Górę Polanowską (początek o godz. 14.00
w kościele w Polanowie, Msza św. w sanktuarium godz. 15.00).
10. Dziękujemy p. Janowi Karwatowi za odnowienie 8 drzwi wejściowych do katedry.
11. Rozpoczęły się prace stolarskie przy odnawianiu i dopasowaniu ławek do wnętrza
w nawach bocznych. Prosimy o ofiary na ten cel.
12. Koncerty Festiwalu Organowego w katedrze odbywają się w piątki sierpnia
o godz. 19.15. Bilety są dostępne w kasie Filharmonii Koszalińskiej i przed
koncertami. Przepraszamy za niedogodności w modlitwie w godzinach prób.
13. W dni powszednie latem nie ma Mszy św. o godz. 17.00; w niedziele lipca
i sierpnia mamy dodatkową Mszę o godz. 20.30.
14. Dnia 16 sierpnia wyruszy 22. Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia do Sanktuarium
w Myśliborzu, która potrwa do 24 sierpnia. Początek po Mszy św. o godz. 7.00
w katedrze. Zapisy u ks. Grzegorza Szymanowskiego, tel. 500 728 813;
grzegorz.szymanowski2@wp.pl
15. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym
znajdziemy ciekawy artykuł o staraniach nad uwolnieniem od uzależnień.
Naszym parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania tygodnia.

