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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXIV Niedziela zwykła - 15 września 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
Piotr Wiśniewski, l. 62; Stanisław Małecki, l. 86; Genowefa Jasieniecka l. 84; Piotr Englert, l. 76; 
Andrzej Palec, l. 60;  – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
Dzisiaj:  
 
1. W Skrzatuszu odbywają się Diecezjalne uroczystości odpustowe.  Uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 
przewodniczy Prymas Polski, Abp Wojciech Polak wraz z Księżmi Biskupami metropolii Szczecińśko-
Kamieńskiej. 
 
2. 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.  
3. Podczas Mszy św., o godz. 13.30 będziemy modlić się za małżonków, którzy obchodzą rocznicę 
zawarcia sakramentu małżeństwa. 
 
4. Ofiary składane na tacę dzisiaj są przeznaczone na cele remontowo-budowlane naszej parafii. Za dar 
serca dziękujemy! Ofiary składane dzisiaj po Mszy św. do puszek są przeznaczone na kształcenie w 
diecezji i KUL. Serdeczne Bóg zapłać! 

 
W tygodniu: 
 
5. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie: od poniedziałku do soboty w 
godzinach 9.30-16.50. 
 
6. Od poniedziałku 16 września wznawiamy posługę w katedralnym stałym konfesjonale. Szczegóły 
dotyczące dyżurów kapłanów dostępne są w gablocie ogłoszeniowej i parafialnej stronie internetowej. 
 
7. We wtorek 17 września przypada 80 rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę.  O godz. 9.00 
Mszę św. w intencji Ojczyzny oraz za żyjących i zmarłych Sybiraków odprawi Biskup Krzysztof  
Włodarczyk. 
 

verte 



8. W środę 18 września, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie 
Rycerstwa św. Michała Archanioła. 
 
9. W czwartek 19 września zapraszamy na Mszę Św. o godzinie 18.00 młodzież naszej parafii, a po 
Eucharystii na spotkanie w salce na plebani.  
 
10. Pod hasłem „Nauczycielu gdzie mieszkasz?” Kościół w Polsce po raz dziewiąty obchodzi w dniach 
15-21 września Tydzień Wychowania. W związku z tym wydarzeniem, serdecznie zapraszamy rodziców 
dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej na spotkanie w piątek 20 
września, które odbędzie się w sali 103 przy ul. Chrobrego 7, o godz. 19.00. 
 
11. W sobotę 21 września zapraszamy na "Uwielbienie Boga", dzieło Wspólnot Odnowy w Duchu Św. z 
Koszalina dla parafian i mieszkańców naszego miasta, które rozpocznie się Eucharystią o godz. 18.00, 
po której będzie wygłoszona konferencja przez ks. Piotra Kozłowskiego, następnie adoracja przed 
Najświętszym Sakramentem do godz. 20.00. 
 
Inne: 
12. 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. 
 
13. Od października br., w Koszalinie, Miastku i Białogardzie, rozpocznie się cykl spotkań 
formacyjnych dla Kobiet w ramach projektu Fundacji SMS Z NIEBA i Akademii Rozwoju Talentów. 
Podczas spotkań Panie będą wspólnie (na podstawie Słowa Bożego), poznawać zamysł Boga względem 
siebie, odkrywając swoją misję i zadania jako towarzyszki życia dla innych i jako te, które mają nieść 
życie wszystkim dokoła. Więcej informacji i możliwość zapisania przez formularz na stronie:  
www.rozwijajtalenty.pl 
 
14. Parafia św. Wojciecha w Koszalinie zaprasza na Triduum ze św. O. Pio, które odbędzie się w dniach 
21-23 września 2019 roku. Szczegóły na plakacie i stronie internetowej parafii. 
 
15. Parafia św. Kazimierza zaprasza w czwartek 19 września, o godz. 18.00  na Mszę św. w intencji 
rodziców po stracie dziecka. 
 
16. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł: o Skrzatuskiej 
Bazylice „U Matki Miłości Zranionej”. Polecamy również kalendarze diecezjalne na rok 2020 ze 
zdjęciami z koszalińskiej katedry, kołobrzeskiej bazyliki oraz skrzatuskiego sanktuarium w cenie 10 zł. 
 
17. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego oraz 
błogosławionego tygodnia. 
 
 


