PARAFIA KATEDRALNA
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www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV niedziela zwykła – 13 września
W minionym tygodniu do wieczności odszli:
Mieczysław Wołos, l. 63; Stanisław Szynkiewicz, l. 80; Eugeniusz Jarosz, l. 66 –
wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Dzisiaj:
1. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na cele remontowo-budowlane
w naszej parafii. Za wszelkie złożone ofiary z serca dziękujemy.
W tygodniu:
2. W poniedziałek o godzinie 19.00 w kościele pw. św. Józefa odbędzie się
spotkanie z rodzicami uczniów klas II szkół średnich przygotowujących się do
sakramentu bierzmowania.
3. Informujemy, że tym tygodniu kancelaria będzie czynna od wtorku do piątku
w godzinach od 10.00 do 12.00 i po południu od 16.00 do 17.30, w sobotę od
10.00 do 12.00.
4. We wtorek 15 września zapraszamy na wspólną jutrznię o godz. 8.35.
5. Również we wtorek o godz. 19.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie
Rycerstwa św. Michała Archanioła.
Verte→

6. W czwartek 17 września przypada 81. rocznica agresji ZSRR na Polskę. Z tej
okazji zapraszamy na Mszę św. w intencji Sybiraków, którą o godz. 9.00 odprawi
bp Krzysztof Włodarczyk.
7. W czwartek 17 września o godz. 19.00 zapraszamy do katedry na próbę
rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. z klas IV z SP 6,
SP 23 i SP 1, natomiast w piątek 18 września o godz. 19.00 rodziców wraz
z dziećmi z SP 7 i Szkoły Muzycznej.
8. W sobotę 19 września organizujemy wyjazd do Skrzatusza na Diecezjalne
Spotkanie Młodych. Zapisy u księży i katechetów. Wyjazd o godz. 13.00
z przystanku Rynek Staromiejski. Koszt wyjazdu to 40 zł.
Niedziela 20 września:
9. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby
sanktuarium w Skrzatuszu.
10. W niedzielę 20 września organizujemy pielgrzymkę do Skrzatusza na
diecezjalne uroczystości odpustowe. Wyjazd z przystanku Rynek Staromiejski
o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii. Koszt – 50 zł.
11. Również w niedzielę 20 września na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy modlić
się za małżonków, którzy we wrześniu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu
małżeństwa. Zgłoszenia można składać w zakrystii lub kancelarii.
Inne:
12. Nasze diecezjalne seminarium duchowne zaprasza młodych, którzy myślą
o kapłaństwie, do przeżycia tzw. roku propedeutycznego. Szczegóły na stronie
internetowej seminarium www.wsdkoszalin.eu.
13. Zachęcamy do nabycia kalendarzy diecezjalnych na rok 2021 w cenie 10 zł
oraz nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł
o potrzebie przebaczenia.

Drogim parafianom i gościom życzymy dobrego przeżycia niedzieli
oraz błogosławionego tygodnia.

