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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela - Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
26 sierpnia 2018 r.
W tygodniu:
1. Nowe kalendarze diecezjalne na rok 2019 dostępne są w cenie 20 zł jako cegiełka na odnowienie ławek. Za
wszelkie ofiary składane na potrzeby remontu katedry serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!
2. W środę 29 sierpnia po Mszy św. o godz. 18.00 na plebanii odbędzie się spotkanie katechetów pracujących na
terenie naszej parafii.
3. W piątek 31 sierpnia przypada kolejna rocznica „Porozumień sierpniowych” i powstania „Solidarności”. Z tej
okazji Mszę św. o godzinie 18.00 w naszym kościele odprawi biskup Krzysztof Zadarko.
4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Z tej okazji o 8.45 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, a
w godzinach przedpołudniowych księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca, a po niej zmiana
tajemnic różańcowych.
Inne:
1. Od poniedziałku 3 września wznawiamy w naszym kościele Msze św. od poniedziałku do piątku o godz.
17.00.
2. Zapraszamy dzieci i młodzież na Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego w niedzielę 9 września. Msza dla
dzieci o godz. 12.00, a dla młodzieży o godz. 19.00.
3. Jak co roku organizujemy wyjazd do Skrzatusza na Diecezjalne Spotkanie Młodych, które odbędzie się w
sobotę 15 września. Zgłoszenia prosimy kierować do szkolnych katechetów.
4. Zachęcamy do podjęcia studiów teologicznych, które są prowadzone w Instytucie Teologicznym w Koszalinie
w trojakiej formie:
a) dwuletnie Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli - a zatem dla osób, które
posiadają już tytuł magistra z innej dziedziny. Ich ukończenie otwiera możliwość do nauczania religii. Obecnie
trwa nabór na drugą edycję studiów.
b) dwuletnie Studia Podyplomowe z Teologii. Przeznaczone są one dla osób duchownych i świeckich,
zainteresowanych pogłębieniem swej wiedzy teologicznej. Absolwenci studiów teologicznych mogą zdobyć na
ich zakończenie tytuł licencjata teologii i rozpocząć pracę nad doktoratem.
c) pięcioletnie zaoczne Studia Teologiczne kończące się uzyskaniem tytułu magistra teologii, uprawniające do
uczenia religii w szkołach.
5. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie nowego diakona Antona Diomszina. Życzymy mu obfitości łask
Bożych oraz dobrego przygotowania do święceń prezbiteratu.

