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OGŁOS ZENIA DUSZPASTERSKIE  - XXXII Niedziela zwykła - 10 listopada 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Anna Kalemba, l. 92; Zbigniew Makaś, l. 66; 

Edward Zieliński, l. 77; Katarzyna Korczak, l. 86; Teresa Stankiewicz, l. 81  – wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie... 

1. Dzisiejsza niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej racji po Mszach 

św., odbędzie się zbiórka do puszek na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. 

Ofiary zbierane dzisiaj na tacę, są przeznaczone są na ogrzewanie obu kościołów naszej parafii. Z 

serca dziękujemy za złożone ofiary! Po Mszach św. sprawowanych do południa, Ksiądz Proboszcz 

wraz z Akcją Katolicką zapraszają na spotkanie przy kawie i ciastku w sali 103. 

2. Dzisiaj, o godz. 17.00, zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty związków 

niesakramentalnych. Rozpoczniemy w kaplicy na plebanii przy ul. Chrobrego 7. 

W tygodniu: 

3. Zapraszamy na wypominki w niedziele - o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30.  

W tym tygodniu plan nabożeństw wypominkowych jest następujący: 

► dzisiejsza niedziela - ul. Wojska Polskiego, Andersa, Marii Ludwiki 

► poniedziałek – ul. Broniewskiego, Bogusława II 

► wtorek - ul. Harcerska, Konstytucji 3 Maja, Kaszubska, Młyńska, Korczaka, Modrzejewskiej 

► środa - ul. Połtawska, Szymanowskiego, Szpitalna, Ogrodowa 

► czwartek - ul. Mariańska, Dzieci Wrzesińskich, Kopernika, Kasprowicza, 1 Maja, Partyzantów 

► piątek – ul. Wróblewskiego, Giełdowa, Legnicka, Zwycięstwa 

► sobota – ul. Dąbrówki, Waryńskiego, Drzymały, spoza parafii oraz bez podanej nazwy ulicy 

► przyszła niedziela –ul. Zwycięstwa, Giełdowa 

 

4. W poniedziałek 11 listopada przypada 101 rocznica niepodległości Polski. Mszy św. w katedrze o 

godz. 10.00, będzie przewodniczył Bp Krzysztof Włodarczyk. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za 

naszą Ojczyznę. 
 

5. W czwartek o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu dla Straży Honorowej 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie w salce na plebanii. 
 

6. W tym tygodniu 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. Również w czwartek 14 listopada  w kościele św. Józefa o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie II grupy 

rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (SP nr 6;  nr 9; nr 10;  nr 17; Szkoła Sportowa). 

verte 



W przyszłą niedzielę 

 

7. 17 listopada w niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: ,,Ufność 

nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”. Z tej okazji Caritas promuję akcję ,,Torba Miłosierdzia”.  

Każdy będzie mógł włączyć się w akcję pobierając torbę z kościoła, i wypełniając ją produktami 

żywnościowymi. Dary trafią do ubogich i potrzebujących.  
 

 

8. W przyszłą niedzielę o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę św. do kościoła pw. św. Józefa 

młodszą grupę uczniów klas I szkół średnich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce. 

9. 17 listopada w niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 zostaną pobłogosławione książeczki 

dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. 

 

Inne: 

10. Caritas diecezjalna organizuje pomoc w postaci paczek żywnościowych. Można zgłaszać 

zapotrzebowanie w biurze parafialnej Caritas i w kancelarii; warunkiem otrzymania pomocy jest 

dostarczenie zaświadczenia o dochodach z MOPS. 

 

11. Zapraszamy młodych ludzi w wieku od 16 do 35 lat, do udziału w Europejskim Spotkaniu 

Młodych Taizé we Wrocławiu, w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia 2020 r. Koszt wyjazdu: 300 zł, 

zapisy i informacje u ks. Tomasza. 

 

12. Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, Bp Krzysztof Włodarczyk zaprasza do wspólnego 

świętowania podczas XXVI Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie, która odbędzie się jutro 

11 listopada 2019 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Rozpoczęcie pielgrzymki o 

godz. 9.30, a zakończenie ok. godz.17.00. 

 

13. 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). 

 

14. W dniach 23-24 listopada, w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbędą się 

rekolekcje dla osób z problemami alkoholowymi oraz dla rodzin osób uzależnionych. Informacje o 

rekolekcjach i zapisach dostępne w gablocie. 

 

15. Księga intencji mszalnych na rok 2020 jest już otwarta. Intencje mszalne można zamawiać jak 

dotychczas: w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 

16. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł pt.: „Współcześni  

Męczennicy” O prześladowaniach, jakich doświadczają współcześnie ludzie wierzący z tego 

powodu, że są chrześcijanami. Informujemy, że Gość Niedzielny ma stałą nową cenę: 6,00 zł.  

 

 

17. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego oraz 

błogosławionego tygodnia.


