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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

II NIEDZIELA ADWENTU 8.12.2019 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Janusz Knitter, l. 82; Marianna Przechorska, l. 95; 

Zbigniew Kacperek, l. 60; Anna Kot, l. 88; Stanisław Koriat, l. 87; Barbara Zabłocka, l. 74; Roman  

Łomiński, l. 85, Włodzimierz Dydak   – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

1. W dzisiejszą niedzielę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Mszę Świętą 

odpustową o godz. 10.00, odprawi Biskup senior Paweł Cieślik Pozostałe Msze św. dzisiaj 

odprawione będą według zwykłego porządku niedzielnego. 

 

2. Dziś, na Mszy św. o godz. 12.00 błogosławieństwo medalików dla dzieci przygotowujących się do 

I Komunii św. 

 

3. Ofiary zbierane na tacę dzisiaj są przeznaczone są na ogrzewanie obu kościołów naszej parafii. Po 

Mszach św. sprawowanych do południa Ksiądz Proboszcz, wraz z Akcją Katolicką zapraszają 

parafian i gości na spotkanie przy kawie i ciastku w sali 103. 

 

4. Po Mszach św. zbieramy ofiary do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Za 

wszystkie złożone ofiary z serca dziękujemy! 

 

5. Trwa parafialna akcja „Adwentowe serce pełne dobroci”. Do 3 niedzieli Adwentu włącznie, na 

Mszy św. o godz. 12.00 zbieramy: chusteczki nawilżane, pampersy dziecięce i inne środki 

pielęgnacyjne, oraz słodycze które przed Bożym Narodzeniem przekażemy dzieciom z hospicjum 

domowego w Koszalinie. Za otwarte serca już wszystkim dziękujemy. 

 

W tygodniu: 

6. W dni powszednie zapraszamy na Msze św. roratnie o godz. 6.15. Od poniedziałku do 

piątku, po roratach zapraszamy dzieci i młodzież do zakrystii na drożdżówkę, herbatę i gorące 

kakao. 

7. We wtorek zapraszamy do wspólnego odmówienia Jutrzni, czyli porannej modlitwy Kościoła. 

Początek w katedrze o godz. 8.35. 

8. W piątek 13 grudnia przypada 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji 

zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00, której będzie przewodniczył biskup Krzysztof 

Włodarczyk. 

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

Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 17.00 Msza św., a po niej spotkanie w salce. 

 



10. Również w czwartek 12 grudnia w sali 103, 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). 

11. 12 grudnia przypada drugi czwartek miesiąca. Z tej okazji o godzinie 17.00 będziemy modlić 

się o błogosławione owoce synodu diecezjalnego w Mszy wotywnej o Duchu Świętym. Po Mszy 

spotkanie Parafialnego zespołu synodalnego w sali 103. 
 

12. W sobotę 14 grudnia zapraszamy na "Uwielbienie Boga", dzieło wspólnot Odnowy w Duchu 

Świętym. Msza św., o godz. 18. 00 w katedrze, następnie wygłoszona zostanie konferencja, po której 

modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.    

W przyszłą niedzielę 

13. W niedzielę 15 grudnia 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 parafialnej. 

 

14. W przyszłą niedzielę 15 grudnia o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę św. do kościoła pw. św. 

Józefa młodszą i starszą grupę uczniów klas I szkół średnich przygotowujących się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce. 

 

15. W niedzielę 15 grudnia, po każdej Mszy Św. przy wejściu od strony zakrystii, młodzież naszej 

parafii będzie rozprowadzać sianko na stół wigilijny. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone 

będą na cele młodzieży.     

Inne: 

16. W naszej parafii powstały dwie nowe Róże Różańca Świętego (40 rodziców), które omadlają 

każdego dnia dzieci i rodziny naszej parafii. Zapraszamy kolejnych rodziców, którzy chcieliby 

włączyć się dzieło różańca rodziców za dzieci. 

 

17. Parafialne rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach od 15 do 18 grudnia. Cykl nauk  

wygłosi ks. dr Radosław Mazur. Nie odkładajmy spowiedzi przedświątecznej na ostatnie dni przed 

Wigilią. 

 

18. Zapraszamy i przypominamy o cotygodniowych nowennach: we wtorek do św. Antoniego o 

godz. 17.50; w środę do Matki Nieustającej Pomocy, o godz. 17 45. W każdą niedzielę o 6.40 

zapraszamy na Godzinki ku czci NMP. 

 

19. Jak co roku w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” rozprowadzamy świece 

„Caritas”. Można je nabyć przy wyjściu z kościoła: małe w cenie 8 zł i duże 20 zł.  

 

21. Ministranci z naszej parafii, zaopatrzeni w identyfikatory odwiedzają parafian z 

pobłogosławionymi opłatkami. Przyjmijmy ich serdecznie. 

 

22. Centrum Edukacyjno-Formacyjne przy Seminarium Duchownym w Koszalinie zaprasza na 

zabawę sylwestrową. Bliższe informacje na ulotkach, które znajdziemy przy wyjściu z kościoła.  

 

23. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł pt.: „Przeżyjmy 

to razem”. O przygotowaniach do Europejskiego spotkania Młodych w duchu Taizé, które w tym 

roku odbędzie się we Wrocławiu. Informujemy, że Gość Niedzielny ma stałą nową cenę: 6.00 zł. 

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

błogosławionego tygodnia. 


