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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela w ciągu roku - 7 października 2018 r.
W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
Janina Albin, l. 78, Władysława Smeja, l. 82, Franciszek Stępień, l. 71, Elżbieta Korolewicz, l. 54 wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

W tygodniu:
1. Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe. W niedziele są one odprawiane o godz. 17.00, w dni
powszednie o godz. 17.30 oraz dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30.
2. W poniedziałek o godz. 17.30 ofiarujemy modlitwę różańcową w intencji ofiar uchodźców
i migrantów.
3. W czwartek 11 października przypada drugi czwartek miesiąca. Z tej okazji o godzinie 18.00
będziemy modlić się o błogosławione owoce synodu diecezjalnego w Mszy wotywnej o Duchu
Świętym.
4. Również w czwartek o godz. 19.00 spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców dzieci
pierwszokomunijnych.
5. W najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych. O godz. 10.00 w naszym kościele
zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka, natomiast o godz. 11.30
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.
6. W sobotę 13 października zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo fatimskie. O godz.
20.00 Msza św., a po niej różaniec i procesja z figurą Matki Bożej dookoła kościoła.
7. W przyszłą niedzielę 14 października będziemy przeżywali XVIII Dzień Papieski pod hasłem
„Promieniowanie ojcostwa”. Z tej okazji po każdej Mszy będziemy rozprowadzać papieskie
modlitewniki autorstwa ks. Proboszcza Henryka Romanika, a młodzież będzie zbierać do puszek
ofiary przeznaczone na stypendia dla młodzieży. Tego dnia o godz. 17.00 odmówimy różaniec
w formie procesji dookoła katedry wyruszającej spod pomnika św. Jana Pawła II.

Verte →

Inne:
1. W najbliższych dniach ministranci z naszej parafii będą roznosić do domów koperty
z wypominkami. Wypełnione kartki z uzupełnionym na kopercie adresem można składać na tacę,
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
2. Zapraszamy wszystkich chłopców i młodzieńców chcących służyć jako ministranci w naszej
parafii; nie ma limitu wieku! Kandydatów możemy zgłaszać u księży.
3. Kontynuujemy zapisy do dziecięcej i młodzieżowej Róży różańcowej.
4. We wtorek 16 października parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie zaprasza na spotkanie
„Młodzi w Duchu”. Początek o godz. 19.30.

5. Trwają zapisy do kolejnej edycji Diecezjalnego Studium Formacyjnego dla Świeckich
przygotowującego do pełnienia funkcji lektora, animatora katechezy parafialnej oraz
nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Przyjmowanie zgłoszeń w kancelarii do 9 listopada.
6. Prosimy o modlitwę za Ojczyznę i zachęcamy do uczestniczenia w wyborach samorządowych.
7. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, do którego dołączony jest film pt.
„Sprawa Chrystusa”.

