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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI Niedziela zwykła - 17 lutego 

 
W minionym tygodniu do wieczności odszedł: 
 
Krzysztof Stój, l. 56   - wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. We wtorek 19 lutego po Mszy św. o godz. 18.00 na plebanii odbędzie się spotkanie 
katechetów pracujących na terenie naszej parafii. 
 
2. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie 
w najbliższy czwartek 21 lutego na godz. 19.00 do kościoła pw. św. Józefa. 
 
3. W niedzielę 24 lutego o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Józefa będzie odprawiona 
Msza św. dla uczniów klas 3 gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce. 
 
4. W niedzielę 24 lutego na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili się w intencji 
dzieci, które w bieżącym miesiącu obchodziły swoje imieniny lub urodziny. Dzieci 
można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. 
 
5. Taca w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na budowę kościołów w diecezji. 
          
Inne: 
 
1. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuły o 
o konieczności modlitwy do prowadzenia głębokiego życia duchowego oraz o tym, jak 
oddzielać grzech od grzesznika. 
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2. Zapraszamy do pomocy w śpiewie podczas Triduum Paschalnego w katedrze. 
Zgłoszenia przyjmuje ks. Mateusz. Chór w tym roku poprowadzi s. M. Zoja 
Dombrowska – siostra szensztacka. 
 
3.  Informujemy, że w marcu odbędzie się pierwsze spotkanie dla uczniów klas 
siódmych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii i którzy chcą przygotować się do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania. Więcej informacji u ks. Mateusza. 
 
4. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym z naszej parafii organizuje weekendowe 
rekolekcje dla małżeństw w Grzybowie k. Kołobrzegu na temat sztuki rozmawiania ze 
sobą i słuchania siebie w małżeństwie. Rekolekcje odbędą się w dniach 22-24 marca, 
a poprowadzi je małżeństwo: Joanna i Norbert Dawidczykowie. Opiekę duchową 
sprawować będzie ks. Mateusz. (Zapisy: rekolekcjemalzenskie.simplesite.com; 534 
239 211) 


