PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. B. CHROBREGO 7
TEL. KANCELARIA 511 020 207
TEL. DYŻURNY 500 489 561
www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIII Niedziela zwykła - 8 września
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Małgorzata Krawczyk, l. 58; Lidia Makarewicz, l. 93; Marek Pitura l. 62; Leszek Wiśniewski, l. 86;
Irena Głowala, l. 86; – wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Dzisiaj:
1. Ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na cele diecezjalnego Sanktuarium w Skrzatuszu. Za dar
serca wszystkim serdecznie dziękujemy!
2. Serdecznie zapraszamy na spotkanie wspólnoty związków niesakramentalnych, które odbędzie się w
dzisiaj o godz. 17.00. Rozpoczniemy w kaplicy na plebanii przy ul. Chrobrego 7.
3. Dzisiaj o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa Msza św. dla uczniów klas I szkół średnich
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce.
W tygodniu:
4. We wtorek 10 września na godz. 19.00 do sali 400 zapraszamy chętnych na kolejne spotkanie
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
5. W czwartek 12 września spotkanie Straży Honorowej NSPJ. Od 16.00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu; o 17.00 Msza św., a następnie spotkanie w salce 103.
6. Również 12 września 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.
7. W sobotę 14 września wyjazd do Skrzatusza na Diecezjalne Spotkanie Młodych: „Jesteś marzeniem
Boga”. Są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenia można kierować do księży wikariuszy i katechetów
Wyjazd z przystanku Rynek Staromiejski o godz. 10.00. Koszt 30zł
8. W niedzielę 15 września Pielgrzymka do Skrzatusza na uroczystości odpustowe. Są jeszcze wolne
miejsca. Wyjazd z przystanku Rynek Staromiejski o godz. 6.30. Koszt 50zł.
verte

W przyszłą niedzielę:
7. W niedzielę 15 września o godz. 11.00 zapraszamy na Mszę Św. do kościoła pw. Św. Józefa, uczniów
klas 8 Szkoły Podstawowej przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy Św.
spotkanie w salce.
8. W niedzielę 15 września na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy modlić się za małżonków, którzy
obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia można składać w zakrystii lub
kancelarii.
9. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na cele remontowo-budowlane naszej
parafii.
Inne:
10. 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.
11. Pani Iwona Tęcza z parafii cywilno-wojskowej w Koszalinie organizuje wyjazd na spotkanie
modlitewne „Polska staje pod krzyżem” do Kruszyna koło Włocławka dnia 14 września. Są jeszcze
wolne miejsca. Kontakt pod numerem telefonu 600 184 582 w godzinach od 16.00 do 22.00.
12. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł o trzeciej podróży
apostolskiej Papieża Franciszka do krajów Afryki. Polecamy również kalendarze diecezjalne na rok
2020 ze zdjęciami z koszalińskiej katedry, kołobrzeskiej bazyliki oraz skrzatuskiego sanktuarium w
cenie 10 zł.

