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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXII Niedziela zwykła - 1 września 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
Andrzej Wojsznarowicz, l. 62; Zdzisław Obuchowicz, l. 69; Leopold Galar, l. 77; Teresa Wiskont, l. 
92; Eugeniusz Grudziel, l. 79; Jolanta Bożyk, l. 63; Mieczysław Terka, l. 66; Wiesława Merker, l. 
71  – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
Dzisiaj:  
1. Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego: dla dzieci o godz. 12.00, podczas Mszy 
poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. Dla młodzieży o godz. 19.00. 
 
2. O godz. 16.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca, a po niej zmiana tajemnic 
różańcowych. 

 
3. Na Mszy św. o godz. 19.00 modlić się będziemy w intencji ks. Mateusza Chmielewskiego, który 
kończy posługiwanie w naszej wspólnocie i rozpoczyna studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
 
W tygodniu: 
 
4. Od poniedziałku 2 września w dni powszednie po wakacyjnej przerwie zostaje wznowiona Msza św. 
w katedrze  o godz. 17.00. 
 
5. We wtorek 3 września w sali 103 odbędzie się spotkanie uczniów klas 8 SP przygotowujących się do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców. 
 
6.  W czwartek 4 września zapraszamy na spotkanie w sali 400 młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty. Szczegóły u ks. Tomasza. 
 
7.  W piątek na godzinę 19.00 zapraszamy do sali 103 na spotkanie małżeństwa, które pragną rozpocząć 
formację we wspólnocie Domowego Kościoła. Szczegóły u ks. Arkadiusza. 
 
8. Zapraszamy na spotkania oazy - młodzież (szkoła średnia oraz klasy 7 i 8 SP) w piątek o godz. 17.30 
oraz dzieci w sobotę o godz. 11.00 w sali 400 na plebanii przy ul. Chrobrego 7. 

verte 
 



 
9. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
► w czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji ministrantów, lektorów,  
     nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz RPSK. Po Mszy św.  
     spotkanie RPSK oraz w sali 103 spotkanie dla rodziców, ministrantów, lektorów i szafarzy. 
► w piątek możliwość spowiedzi - rano od godz. 8.30 oraz po południu od 16.30  
► w sobotę o godz. 8.45 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, natomiast w 
     godzinach przedpołudniowych księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. 
 
W przyszłą niedzielę: 
 
10. W niedzielę 8 września o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę do kościoła pw. św. Józefa uczniów 
klas I szkół średnich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św.  
spotkanie w salce. 

11. Serdecznie zapraszamy na spotkanie wspólnoty związków niesakramentalnych, które odbędzie się w 
niedzielę 8 września o godz. 17.00. Rozpoczniemy w kaplicy na plebanii przy ul. Chrobrego 7. 
 
12.  Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na cele diecezjalnego Sanktuarium w Skrzatuszu. 
 
Inne: 
13. Jak co roku organizujemy wyjazd do Skrzatusza: dla młodzieży 14 września – Diecezjalne Spotkanie 
Młodych. Koszt wyjazdu 30 zł. Szczegóły u  księży wikariuszy i katechetów. 
 
14. Organizujemy również wyjazd na uroczystości odpustowe w Skrzatuszu 15 września. Koszt wyjazdu 
50 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.  
 
15. Rozpoczynamy przygotowanie dzieci mieszkających na terenie naszej parafii, do przyjęcia Pierwszej 
Komunii Świętej. Zapisy u katechetów potrwają do 30 września. Pierwsza Komunia w naszej parafii  
odbędzie się 17 maja 2020 roku. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej: 26 kwietnia 2020 roku. 
 
16.  Parafia pw. św. Wojciecha w Koszalinie zaprasza na koncert artystów krakowskich pt. "Czas ognia" 
wraz z pokazami ognia w sobotę - 7 września o 19.00 na placu przed kościołem. Wstęp wolny. 
 
17. Zachęcamy do podjęcia studiów teologicznych które są prowadzone w Instytucie Teologicznym w 
Koszalinie. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Instytutu: www.itkoszalin.pl 
 
18. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł o Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polecamy również kalendarze diecezjalne na rok 2020 ze zdjęciami z 
koszalińskiej katedry, kołobrzeskiej bazyliki oraz skrzatuskiego sanktuarium w cenie 10 zł. 
 


