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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Jan Staśkiewicz, l. 79, Krystyna Będkowska, l. 59. Modlimy się również za ofiary
piątkowego pożaru - wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
W tygodniu:
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci – taca jest przeznaczona na
cele misyjne. W związku z żałobą w Koszalinie został odwołany Orszak Trzech Króli.
2. O godz. 16.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca, a
po niej zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie opłatkowe w sali 103.
3. Dzisiaj po wszystkich Mszach św. ministranci będą rozprowadzać pobłogosławioną
kredę i kadzidło. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na potrzeby tej
wspólnoty. Za wszystkie złożone ofiary z serca dziękujemy!
4. Plan kolędy w bieżącym tygodniu:
Poniedziałek: ul. Szymanowskiego, Matejki, Asnyka, Grodzka.
Wtorek: ul. Grottgera, Głowackiego, Jedności, Legnicka, Andersa, Pocztowa.
Środa: ul. Modrzejewskiej, Plac Gwiaździsty, Skłodowskiej-Curie, Płowce, Szpitalna.
Czwar tek: ul. Wyspiańskiego, Chełmońskiego, 4 Marca, Słowackiego.
Piątek: ul. Młyńska, Mickiewicza, Grunwaldzka, Podgrodzie, Marii Ludwiki, Kościuszki,
Kazimierza Wielkiego, Księżnej Anastazji, Laskonogiego, kard. Wyszyńskiego,
Sobota: ul. Orla, Rzeczna, 1 Maja, bpa Domina.
Od poniedziałku do piątku początek kolędy o godz. 16.00. W soboty o godz. 14.00. Ze
szczegółowym planem możemy zapoznać się w gablotach ogłoszeniowych oraz na
stronie internetowej parafii.
Verte →

5. W sobotę 12 stycznia zapraszamy do katedry na koncert kolęd w wykonaniu chóru
Centrum Kultury w Koszalinie pod dyrekcją Kamila Szafrana oraz chóru „Koszalin
Canta” pod dyrekcją Ewy Szeredy. W repertuarze najpopularniejsze kolędy polskie i
zagraniczne. Początek po Mszy św. o godz. 18.00.
6. W niedzielę 13 stycznia o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Józefa będzie odprawiona
Msza św. dla uczniów klas 8 przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce.
7. Również w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 będzie miało miejsce
ustanowienie nowych ministrantów. Natomiast po tej Mszy zapraszamy wszystkie dzieci
wraz z rodzicami do wspólnego kolędowania przy żłóbku.
Inne:
1. Zachęcamy małżonków do dziękczynienia za otrzymane łaski w rocznicę zawarcia
sakramentu małżeństwa. W każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.30
będziemy modlić się w intencji małżeństw, które w danym miesiącu obchodzą swoją
rocznicę. Najbliższa Msza za małżonków będzie odprawiona w niedzielę 20 stycznia.
Zgłoszenia można składać w zakrystii lub kancelarii.
2. Serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz Domu Samotnej Matki w
Koszalinie, który odbędzie się w niedzielę 20 stycznia o godz. 17.00 w koszalińskiej
filharmonii. Wystąpi Stanisława Celińska wraz z zespołem Macieja Muraszko. Biletycegiełki w cenie 100 zł można nabyć w siedzibie Caritas przy ul. bpa Domina 8.
3. Zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty małżeństw niesakramentalnych, które
odbędzie się w niedzielę 27 stycznia o godz. 16.00 w kaplicy na plebanii.
4. Duszpasterstwo Rodzin organizuje rekolekcje dla rodziców, którzy stracili swoje
dzieci w różnych okolicznościach: poronienie, martwego urodzenie, wypadek, choroba,
samobójstwo, zabójstwo. Rekolekcje odbędą się w dniach od 1 do 3 lutego w Skrzatuszu.
Zgłoszenia można kierować pod numerem telefonu 696 918 401 lub mailowo na adres:
rekolekcje.stratadziecka@gmail.com. Szczegółowe informacje o rekolekcjach dostępne
są na stronie www.diecezjakoszalin.pl.
5. Akcja Katolicka przy parafii katedralnej zaprasza na bal karnawałowy w dniu 16 lutego o
godz. 19.00 w hotelu „Gromada”. Zgłoszenia i bilety są do nabycia w kancelarii parafialnej.

6. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim o królach,
którzy odwiedzili nowo narodzonego Jezusa oraz o pięknie życia w sakramentalnym
małżeństwie. Do „Gościa” jest również dołączony obrazek z modlitwą żony za męża.

