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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI Niedziela w ciągu roku - 4 listopada 2018 r.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Irena Piotrzkowska, l. 86, Józefa Bernasiuk, l. 90, Krystyna Iwaniuk, l. 75, Jadwiga Sominka, l. 62,
Andrzej Zakościelny, l. 66, Jadwiga Tarasewicz, l. 75, Andrzej Bitowt, l. 66.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

W tygodniu:
1. Zapraszamy na wypominki w niedziele - o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30.
W tym tygodniu plan nabożeństw wypominkowych jest następujący:
► dzisiejsza niedziela - ul. Mariańska, Zakole i Modrzejewskiej
► poniedziałek - ul. Zwycięstwa
► wtorek - ul. Szpitalna, Plac Gwiaździsty, Moniuszki, Sportowa, Piłsudskiego,
Dzieci Wrzesińskich
► środa - ul. Wróblewskiego, Mireckiego, Mickiewicza, Matejki, Kopernika, Kościuszki,
Konstytucji 3 Maja, Chełmońskiego, Bpa Domina
► czwartek - ul. Waryńskiego, Partyzantów, Harcerska, Kard. Wyszyńskiego,
Zawiszy Czarnego, Kaszubska
► piątek - ul. Orla
► sobota - ul. Księżnej Anastazji, 1 Maja, Hołdu Pruskiego, Drzymały
► niedziela - ul. Szeroka
Kartki wypominkowe dostarczone do nas w październiku będą odczytywane do soboty 17
listopada włącznie, natomiast kartki dostarczone w listopadzie, będą odczytywane dopiero od
niedzieli 18 listopada. Przypominamy również, że do 8 listopada za modlitewne nawiedzenie
cmentarza - pod zwykłymi warunkami - możemy uzyskać odpust zupełny ofiarowany w intencji
zmarłych.
2. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie,
które odbędą się w środę 7 listopada o godz. 18.00.
Verte →

3. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie wspólnoty św.
Michała Archanioła.
4. W czwartek o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu dla Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. W czwartek 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.
6. W sobotę 10 listopada w koszalińskim seminarium odbędzie 25. Pielgrzymka Ruchu
Oazowego naszej diecezji.
7. Dowódca Garnizonu Koszalin zaprasza na Piknik Niepodległościowy z przebogatym
programem atrakcji. Początek w sobotę 10 listopada od godz. 13.00 przy pomniku marszałka
Józefa Piłsudskiego.
8. W uroczystość 100-lecia niepodległości Polski 11 listopada, zapraszamy do uczestnictwa we
Mszy św. na Rynku Staromiejskim w Koszalinie o godz. 10.00. Jest to podziękowanie Panu Bogu
za dar niepodległości Ojczyzny. Mszy św. będzie przewodniczył bp Edward Dajczak.
W niedzielę 11 listopada nie będzie Mszy św. o godz. 10.00 w naszym kościele.
9. W niedzielę 11 listopada przy Archiwum Państwowym odbędzie się festyn
współorganizowany przez Akcję Katolicką. Osoby chcące włączyć się w szczytne dzieło pomocy
dla naszego chorego ministranta Dawidka, prosimy o upieczenie ciasta i przyniesienie go na
festyn o godz. 13.00. Dochód będzie przeznaczony na leczenie chłopca.
Inne:
1. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie nową zakrystiankę siostrę pallotynkę Monikę Graw.
Życzymy jej wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa.
2. Dziękujemy pięknie wszystkim duchownym i świeckim parafianom oraz instytucjom
zaangażowanym w przygotowanie procesji i uroczystej Eucharystii na cmentarzu 1 listopada.
3. Zapraszamy wszystkich chłopców i młodzieńców chcących służyć jako ministranci w naszej
parafii - nie ma limitu wieku! Kandydatów możemy zgłaszać u księży. Spotkanie dla nich
odbędzie się w najbliższy czwartek na Mszy św. o godz. 18.00.
4. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim przeczytamy o
polskich karmelitankach na dalekiej Islandii. Przy wyjściu z kościoła możemy również nabyć
papieskie modlitewniki, jako cegiełkę przeznaczoną na remont katedry.

