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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  - XXVIII Niedziela zwykła - 13 października 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Jacek Żmuda, l. 62; Roman Machowicz, l. 76; Maria 

Oleszkiewicz, l. 86; Helena Ziarnowska, l. 82; Tadeusz Wojciechowski, l. 91  – wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie... 

Dzisiaj 

1. Dzisiaj przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy! Z tej okazji po każdej 

Mszy św., ministranci wraz z rodzicami rozprowadzają papieskie kremówki. Dochód jest przeznaczony 

na potrzeby wspólnoty ministranckiej. Po Mszach św. młodzież zbiera ofiary do puszek na Fundację 

Dzieła Nowego Tysiąclecia. Na Mszach św. o 8.30 i 10.00 – homilie głosi dzisiaj misjonarz z Zambii – 

ks. Waldemar Molenda - salezjanin. 

Zachęcamy do modlitwy za Ojczyznę i do udziału w wyborach parlamentarnych. 

 

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. Zapraszamy dzisiaj na kolejne spotkanie wspólnoty związków niesakramentalnych. Rozpoczniemy o 

godz. 17.00, w kaplicy na plebanii przy ul. Chrobrego 7. 

 

4.  Zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. O godzinie 19.00 odprawimy Mszę św., 

po niej modlitwa różańcowa, a na koniec procesja z figurą Matki Bożej dookoła katedry. 

5. Nie będzie dzisiaj modlitwy różańcowej o godz. 17.00. 

 

W tygodniu: 

6. Zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie: od poniedziałku do do piątku w 

godzinach 9.30-16.50, w sobotę do 17.50. 

 

7. Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe. W niedziele: o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30 

oraz dla dzieci od poniedziałku do piątku o 16.30. 

 

8. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie Rycerstwa św. 

Michała Archanioła. 

9. W środę 16 października zapraszamy na kolejny dzień Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy. Po 

Mszy Św. o godz. 18.00 wygłoszona będzie kolejna konferencja, a po niej spotkania w grupach w 

salkach na plebani. 

W przyszłą niedzielę 

10. W niedzielę 20 października przypada 149 rocznica poświęcenia kościoła pw. św. Józefa. Uroczysta 

Msza św. zostanie odprawiona, jak w każdą niedzielę o godz. 11.00. Szczególnie zapraszamy na Mszę 

św. do kościoła pw. św. Józefa młodszą grupę uczniów klas I ze szkół średnich przygotowujących się do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce.    verte 



       

11. W przyszłą niedzielę – ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie obu kościołów 

naszej parafii. Po Mszach św. sprawowanych do południa Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie przy 

kawie i ciastku w sali 103. 

12. Od przyszłej niedzieli: 20 października do wtorku 22 października będziemy przeżywali w naszej 

parafii „Triduum ze św. Janem Pawłem II, które będzie duchowym przygotowaniem do wprowadzenia 

relikwii św. Papieża w katedrze. Uroczysta intronizacja odbędzie się we wtorek 22 października. Mszy 

św. o godz. 18.00 przewodniczył będzie ks. dr Wacław Łukasz, kanclerz kurii biskupiej. 

 

13. Również w niedzielę 20 października 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. 

Inne: 

13. W dniu 19 października mają miejsce europejskie obchody Drogi św. Jakuba. W związku z tym 

zapraszamy o godz. 10.00 na wędrówkę po zabytkach miasta związanych z tradycją pielgrzymowania 

Jakubowego, start z modlitwą w katedrze przy starej chrzcielnicy (kaplica św. Gertrudy, cerkiew 

prawosławna, Muszla na Podgrodziu). Natomiast o godz.13.00 pielgrzymka samochodowa szlakiem 

„Korony Gotyku Jamneńskiego (start z modlitwą w katedrze, Góra Chełmska, Sianów, Sucha 

Koszalińska, Iwięcino, Osieki, Mielno, Strzeżenice, Jamno). 

 

14. W dniach 15-17 października w skrzatuskim sanktuarium odbędą się rekolekcje pt.: „Starość się 

Panu Bogu udała. Seniorzy są źródłem mądrości”. Rekolekcje głoszą: ks. dr Wojciech Wójtowicz i s. M. 

Goretti Bayer. Zapisy: tel. 698 446 375. 

 

15. W najbliższy czwartek w parafii pw. św. Kazimierza w Koszalinie zostanie odprawiona kolejna 

Msza św. za Rodziców po stracie dziecka. O 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, 17.30 różaniec, 

18.00 Msza św. 

 

16. W dniach 1-8 maja 2020 roku zostanie zorganizowana z naszej parafii pielgrzymka lotnicza do 

Fatimy - Lizbony - Santiago de Compostela. Chętnych prosimy o zgłoszenia w zakrystii. Szczegółowe 

informacje na plakacie w gablocie ogłoszeniowej, na stronie internetowej parafii i u ks. Arkadiusza (tel. 

507 332 582). Zapisy do 10 listopada, zapraszamy do udziału. 

 

17. W najbliższych dniach ministranci z naszej parafii będą roznosić do domów koperty  

z wypominkami. Wypełnione kartki z uzupełnioną na kopercie ulicą można składać na tacę,  

w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

 

18. Zapraszamy w piątek 8 listopada 2019 r. o godz.18.00 do koszalińskiego kina "Kryterium" na 

projekcję filmu pt. "Nieplanowane". Wejście na seans będzie możliwe za okazaniem przygotowanego na 

tę okoliczność karnetu. Cena: 14 zł. Karnety można zamawiać w Sklepie "Przy Katedrze" przy ul. kard. 

S. Wyszyńskiego 25 w Koszalinie, tel. 94 3438733, e-mail: sklep@koszalin.opoka.org.pl  

 

19. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł: „Logika wiary”. 

Kard. J.H. Newman, angielski konwertyta. 

 

20. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego i 

błogosławionego tygodnia. 


