PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. CHROBREGO 7
TEL. 94 347 10 06
TEL. DYŻURNY: 500 489 561
www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 Niedziela zwykła - 11.02. 2018 r.
Do wieczności odeszli - † Józefa Mystkowska l. 92; † Leokadia Strzałek l. 96;
† Halina Świstuniuk l. 79; †Janusz Herudaj l. 66; † Maria Krupitowicz l. 96 - Wieczny odpoczynek…
1.

2.
3.
4.
5.

Niedziela:
Po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci Grupy I, przygotowujących się do
I komunii św. - w salce przy ul. Chrobrego 7.
Grupa II - spotkanie - 18 lutego (niedziela), po Mszy św. o godz. 11:30.
Prosimy zapoznać się z nowym grafikiem funkcjonowania stałego konfesjonału.
W tygodniu:
Z racji, montowania ogrzewania, Msze św. w kościele św. Józefa o godz. 17.00.,
sprawowane będą w tym tygodniu w katedrze.
12 lutego (poniedziałek) - Spotkanie katechetów pracujących w szkołach
na terenie parafii - na plebanii o godz. 18.45.
14 lutego - ŚRODA POPIELCOWA - rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
W tym dniu obowiązuje post ścisły. Msze święte wraz z posypaniem głów
popiołem o godz.: 6.30 - 7.00 - 9.00 - 12.00 - 16.30 - 18.00.

6.

7.

15 lutego (czwartek) * o godz. 19.00 – Zebranie zespołu synodalnego, w sali 103.
Przed spotkaniem, modlimy się na Mszy św. o godz. 18.00 do Ducha Świętego
o owoce Synodu w naszej diecezji.
** O godz. 18:00, w salce parafialnej (sala nr 400 na trzecim piętrze) odbędzie się
pierwsze spotkanie Scholi Triduum Paschalnego. Serdecznie zapraszamy!
16 lutego (piątek) - Droga Krzyżowa po Mszach o godz. 9.00 i 18.00,
- dla dzieci o godz. 17.30.

8.

18 lutego (niedziela) * Rekolekcje Wielkopostne w parafii odbędą się od
przyszłej niedzieli do środy, (od 18 do 21 lutego) . Plan rekolekcji dla parafian,
młodzieży i dzieci umieszczony jest w gablotach i na stronie internetowej.
** - Po Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się pierwsze spotkanie dla osób dorosłych
i pracujących, pragnących przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Przygotowanie dotyczy osób zamieszkujących na terenie naszej parafii i nie będących
w związkach niesakramentalnych
*** - Gorzkie Żale o godz. 17.00.

Inne:
9. Korepetycje z matematyki we wtorki: szkoła podstawowa - 17.30; szkoła średnia - 18.45.

Tel. kontaktowy 889 594 967 (koniecznie przed pierwszym spotkaniem).
10. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Koszaliński Katedralny Klub Sportowy
czyli dla naszych ministrantów.
11. Przy wyjściu z kościoła możliwość nabycia prasy katolickiej - "Gościa Niedzielnego",
"L'Osservatore Romano", "Arki".

