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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
IV Niedziela zwykła - 3 lutego 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 

 

Henryk Romanowski, l. 77, Jerzy Stefanowski, l. 74, Irena Nowak, l. 94 

- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

W tygodniu: 

 

1. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Błażeja - biskupa i męczennika, dlatego po 

Mszy św. osoby chętne będą mogły przyjąć błogosławieństwo dla chorych na gardło. 

 

2. We wtorek 5 lutego przypada wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy - tego dnia 

na każdej Mszy św. będzie miało miejsce błogosławieństwo chleba i wody. 

 

3. W środę 6 lutego przypada I środa miesiąca. Z tej okazji zapraszamy na Nowennę do NMP 

Pani Skrzatuskiej na godz. 17.45. 

 

4. Również w środę Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św. i nabożeństwo z 

modlitwą o uzdrowienie. Początek o godz. 18.00. 

 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 18.00 Msza św. w intencji RPSK. 

 

6. W piątek 8 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Eucharystii 

o godz. 18.00 będzie przewodniczył biskup Krzysztof Zadarko. 

 

7. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie katedry i 

kościoła pw. św. Józefa.                Verte →

mailto:parafia@katedra.koszalin.pl


            

Inne: 

 

1. Akcja Katolicka przy parafii katedralnej zaprasza na bal karnawałowy, który odbędzie się 

w sobotę 16 lutego o godz. 19.00 w hotelu „Gromada”. Zgłoszenia i bilety w cenie 160 zł od 

osoby są do nabycia w kancelarii parafialnej.          

                

2. W naszej parafii powstaje nowy krąg małżeństw sakramentalnych Domowego Kościoła, 

który jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie. Głównym celem tej wspólnoty jest 

pogłębianie wiary poprzez rozwijanie duchowości małżeńskiej, czerpanej z łaski sakramentu 

małżeństwa. Członkowie wspólnoty spotykają się raz w miesiącu, by dzielić się swoim 

życiem, dążąc do odmłodzenia, odświeżenia relacji i wzajemnej miłości. Kontakt i zapisy u 

ks. Arkadiusza w zakrystii. 

 

3. W środę 6 lutego mija 25 lat od ukazania się pierwszego numeru „Gościa Niedzielnego” w 

diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Z tej okazji biskup Edward Dajczak kieruje do nas 

specjalny komunikat, zachęcający do sięgania do tego czasopisma, zarówno w wersji 

papierowej, jak i elektronicznej w internecie. Z całą treścią komunikatu możemy zapoznać 

się w gablotach ogłoszeniowych. Zachęcamy również do nabycia nowego numeru „Gościa 

Niedzielnego”, a w nim polecamy artykuł o nienawiści, nawróceniu i potrzebie przebaczenia. 

Do „Gościa” jest również dołączony obrazek z modlitwą rodziców za dzieci. 


