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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXV niedziela zwykła – 20 września 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Zdzisław Jełowicki, l. 81; Regina Bortnik, l. 91 – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 
Dzisiaj: 
 
1. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby sanktuarium w 
Skrzatuszu. Za wszelkie złożone ofiary z serca dziękujemy. Bóg zapłać! 
 
W tygodniu: 

 
2. Po wakacyjnej przerwie w poniedziałek 21 września wznawiamy posługę w 
tzw. „stałym konfesjonale”. Szczegółowy plan znajdziemy w gablotach 
ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej naszej parafii. 
 
3. W dniach od 21 do 23 września parafia pw. św. Wojciecha w Koszalinie 
zaprasza na dni ze św. ojcem Pio. Szczegóły na plakacie. 
 
4. We wtorek 22 września zapraszamy na wspólną jutrznię o godz. 8.35. 

           
5. Również we wtorek 22 września bp Krzysztof Włodarczyk udzieli sakramentu 
bierzmowania grupie młodzieży z naszej parafii na Mszy św. o godz. 18.00. Tego 
dnia nie będzie w katedrze Mszy o godz. 17.00 oraz Nowenny do św. Antoniego. 
             
6. W czwartek 24 września o godz. 19.00 zapraszamy do katedry na próbę dzieci z 
klas IV przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami z SP 6, SP 23 i SP 1.   
                      Verte→ 
 



 
7. W sobotę 26 września będzie odprawiona w katedrze o godz. 9.00 Msza 
krzyżma, na której bp Edward Dajczak konsekruje krzyżmo św. oraz pobłogosławi 
oleje: chorych i katechumenów. 
 
8. Również w sobotę 26 września zapraszamy na spotkanie wspólnoty związków 
niesakramentalnych. O godzinie 16.00 w kaplicy na plebanii będzie Msza św., a 
następnie spotkanie w salce. 
           

Niedziela 27 września: 
 
9. W przyszłą niedzielę ofiary składane do puszek przy wyjściu z kościoła będą 
przeznaczone na Ziemię Świętą. 
 
10. W niedzielę 27 września o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę św. do kościoła 
pw. św. Józefa uczniów klas I szkół średnich, przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w salce. 
 
11. Również w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili 
się w intencji dzieci, które w bieżącym miesiącu obchodziły swoje imieniny lub 
urodziny. Intencje można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. 
 
Inne: 
 
12. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach różańcowych, które odbędą 
się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie w dniach od 2 do 4 
października. Poprowadzi je ks. dr Stanisław Szczepanie z Krakowa. Szczegóły 
znajdziemy w gablotach ogłoszeniowych. 
 
13. Informujemy, że rocznica I Komunii św. dla dzieci z klas V odbędzie się w 
niedzielę 11 października na Mszy św. o godz. 12.00. Zapisy u katechetów. 
 
14. Zachęcamy do nabycia kalendarzy diecezjalnych na rok 2021 w cenie 10 zł 
oraz nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy artykuł o 
prawdziwym wyglądzie Jezusa Chrystusa. 
 
 
 

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


