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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

     XX Niedziela Zwykła 

14 sierpnia 2022 r. 

 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Janina Wołczyńska l. 93, 

Małgorzata Urban l. 61, Krystyna Lipnicka-Sędłak l. 74, Jacek Klemens l. 56; 

Aleksandra Słomianowska l. 95.   Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

1. W niedzielę 14.08 o godz. 19.00 w wigilię Zaśnięcia NMP w Polanowie na 

Świętej Górze będzie odśpiewany Akatyst ku czci Bogurodzicy, procesja z figurą 

Matki Bożej do kościoła parafialnego i Msza św. 

2. Jutro w uroczystość Wniebowzięcia NMP odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 

Rodzin w sanktuarium na Górze Chełmskiej, która rozpocznie się modlitwą o godz. 

11.00 i Mszą św. koncelebrowaną o godz. 12.00, podczas której będą odnowione 

przyrzeczenia małżeńskie. W kaplicy będzie umieszczony symbol Ducha Świętego, 

który pielgrzymował w minionym roku w parafiach naszej diecezji. 

3. Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest świętem nakazanym – mamy obowiązek 

uczestnictwa we Mszy św. Będą one odprawiane jak w niedziele, z tym wyjątkiem, że 

nie będzie Mszy św. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa. Po każdej Mszy św. 

będzie błogosławieństwo ziół i kwiatów. 

4. Zachęcamy, by z okazji święta Wojska Polskiego wywiesić flagi państwowe na 

naszych domach. 

5. Trwają prace stolarskie przy odnawianiu i dopasowaniu ławek do wnętrza  

w nawach bocznych katedry. Dziękujemy za każdą ofiarę składaną na ten cel. 

6. 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. 



 

7. W dni powszednie latem nie ma Mszy św. o godz. 17.00; w niedziele w sierpniu 

mamy dodatkową Mszę o godz. 20.30.  

8. W przyszłą niedzielę 21.08 o godz. 13.30 będziemy się modlić za małżonków, 

którzy w sierpniu obchodzą rocznicę sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia można 

składać w zakrystii lub w kancelarii. 

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

znajdziemy kolejną płytę CD z nagraniami tekstów biblijnych (II cz. ksiąg 

mądrościowych ST: Psalmy, Hiob i Przysłowia). 

 

Naszym parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania tygodnia.  


