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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego –
25 października
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Anna Lenartowicz, l. 90; Jacek Krawczyk, l. 50; Bronisław Werelich, l. 84;
Stefania Zmitrowicz, l. 92; Władysław Mrzygłód, l. 90 – wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Dzisiaj:
1. Przypominamy, że wobec nowych obostrzeń sanitarnych, bp Edward Dajczak udzielił
dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 28 listopada
2020 roku następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku;
b. osobom z objawami infekcji;
c. osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
d. osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we
Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w tzw.
strefie „czerwonej”.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym
czasie nie jest grzechem.
2. Uprzejmie prosimy, by w kościele zajmować miejsca oznaczone specjalną kartką oraz,
by przez cały czas przebywania w świątyni, mieć zasłonięte usta i nos.
3. Dzisiaj po Mszach św. prosimy o pomoc w zebraniu podpisów udzielających poparcia
projektowi uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Koszalina przez
Radę Miasta dla senator Gabrieli Cwojdzińskiej i prof. Andrzeja Cwojdzińskiego. Listę
przy wyjściu z kościoła mogą podpisać pełnoletni mieszkańcy Koszalina tylko we
własnym imieniu, po podaniu numeru PESEL.
Verte→

4. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na fundusz misyjny, a zbiórka do
puszek przy wyjściu z kościoła jest przeznaczona na pomoc dla uciekinierów
przebywających w obozach na wyspach Grecji.

W tygodniu:
5. We wtorek zapraszamy na wspólną jutrznię o godz. 8.35.
6. W piątek zakończenie różańca dla dzieci, a w sobotę dla dorosłych.
7. W sobotę 31 października na godz. 20.00 zapraszamy do katedry na Noc Świętych wieczorne czuwanie poprzedzające Uroczystość Wszystkich Świętych. Będzie ono
również transmitowane poprzez Dobre Media.

Niedziela 1 listopada:
8. Dnia 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. będą
sprawowane tak, jak w każdą niedzielę. Tego dnia nie będzie Mszy św. na cmentarzu.
Zachęcamy do odwiedzania cmentarza przez cały miesiąc, a nie tylko 1 i 2 listopada.
Informujemy, że zgodnie z dekretem Stolicy Apostolskiej odpust zupełny, który zwykle
można było uzyskać w dniach od 1 do 8 listopada, w tym roku można uzyskać przez cały
miesiąc.
9. W niedzielę 1 listopada Msza św. o godz. 16.00 będzie sprawowana w intencji
wspólnoty Żywego Różańca, a po niej zmiana tajemnic różańcowych.
Inne:
10. Od czwartku 5 listopada zapraszamy do włączenia się w 33-dniowe rekolekcje,
będące przygotowaniem do ofiarowania się na nowo Jezusowi przez Maryję, które
odbędzie się 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Zachęcamy do zabrania ulotek, które wyjaśniają istotę tego nabożeństwa.
W zakrystii są również do pobrania – za dobrowolną ofiarę – potrzebne materiały, które
mają służyć osobistemu przeżyciu tego czasu.
11. W najbliższych dniach ministranci z naszej parafii rozniosą do naszych skrzynek
pocztowych kartki z wypominkami. Wypełnione kartki z podaną nazwą ulicy można
składać na tacę lub wrzucać do skarbony przy wejściu do kościoła.
12. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym
przeczytamy ciekawy artykuł o potrzebie wiary w Bożą Opatrzność. Zachęcamy
również do nabycia nowego modlitewnika wydanego na 100-lecie urodzin św.
Jana Pawła II, którego autorem jest nasz proboszcz ks. Henryk Romanik. Koszt
modlitewnika to 20 zł, dochód z jego sprzedaży jest przeznaczony na
sfinansowanie nowej pokrywy na chrzcielnicę.

