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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

2 NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.01.2020 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  

ks. Wojciech Wójtowicz, l. 44; Apolonia Jaranowska, l. 86; Krystyna Zawadzka, l. 91; Ewa 

Twarużek, l. 81; Halina Chocieszyńska,  l. 74; Czesława Grudziel, l 87; Janusz Bąkowski, l. 69 – 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

1. Dzisiaj o godzinie 11.00 Msza św. w kościele pw. św. Józefa i spotkanie w salce dla młodszej 

grupy uczniów klas I szkół średnich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. 

 

2.  Również dzisiaj, na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy modlić się za małżonków, którzy w 

styczniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. 

 

W tygodniu: 

4. Trwa wizyta duszpasterska. Plan kolędy na ostatni tydzień: 

 

20 stycznia (poniedziałek) Kościuszki, Asnyka, Grodzka, Głowackiego, Jedności 

21 stycznia (wtorek) Szymanowskiego, Moniuszki, Ogrodowa, Krucza 

22 stycznia (środa) Broniewskiego, Traugutta 

23 stycznia (czwartek) Partyzantów, Rejtana, Zubrzyckiego 

24 stycznia (piątek) Giełdowa, Orląt Lwowskich, Wybickiego, Mireckiego 

25 stycznia (sobota) Kolęda uzupełniająca 

 

Od poniedziałku do piątku początek kolędy o godz. 16.00. W soboty o godz. 14.00. 

Szczegółowy plan znajduje się w gablocie ogłoszeniowej i na stronie internetowej parafii: 

www.katedrakoszalin.pl                                                                                    

 

5. Wczoraj rozpoczął się Tydzień Powszechnej modlitwy o Jedność chrześcijan. Z tej okazji 

zapraszamy na nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się 21 stycznia w kościele pw. św. 

Józefa o godz. 19.00. Szczegółowy plan nabożeństw dostępny w gablocie ogłoszeniowej i na 

stronie internetowej naszej parafii.                                                                                           verte 

 

http://www.katedrakoszalin.pl/


W przyszłą niedzielę 

 

6. W związku z 37. rocznicą tragicznej śmierci Janka Stawisińskiego, mieszkańca Koszalina 

poległego w kopalni „Wujek”, zapraszamy do katedry w przyszłą niedzielę na uroczystą Mszę 

św.  o godzinę 10.00, której będzie przewodniczył Bp Krzysztof Zadarko. 

 

7. W przyszłą niedzielę 26 stycznia o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę św. do kościoła pw. 

św. Józefa starszą grupę uczniów klas I szkół średnich przygotowujących się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce. 

 

8. W niedzielę 26 stycznia na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili się w intencji dzieci, 

które obchodziły swoje imieniny lub urodziny. Intencje można zgłaszać w zakrystii lub w 

kancelarii. 

 

9. Za tydzień w niedzielę, na Mszy św. o godz. 16.00 będziemy gościli chóry PK „Canzona” i 

dziecięcy „Pomerania Cantat” . Po Mszy św. zapraszamy na koncert kolęd. 

 

Inne: 

 

10. Stowarzyszenie Spotkań Małżeńskich serdecznie zaprasza wszystkie małżeństwa, 

szczególnie mające trudności we wzajemnej komunikacji, przeżywające różnego rodzaju 

kryzysy na weekend dla małżeństw w dniach 21-23 lutego 2020 w koszalińskim CEF-ie 

Zgłoszenia: tel. 600 984 248 lub e-mail: zgloszenia.koszalin@spotkaniamalzenskie.pl 

 

11. Na czas Świąt i wizyty duszpasterskiej zostaje zawieszony stały konfesjonał, który 

wznowimy ponownie w lutym. 

 

12.  Zachęcamy do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym warto przeczytać 

artykuł pt: „Dzień nie jak co dzień”. Jak mądrze świętować w niedzielę. 

 

Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania Dnia Pańskiego oraz 

błogosławionego tygodnia. 

 


