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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I niedziela Adwentu – 29 listopada
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Adam Adamiak, l. 70; Leokadia Wójcik; l. 94; Janina Czerwonka, l. 89;
Wiesław Ignatowicz, l. 58; Bogdan Dzikiewicz, l. 66, Bronisława Zamkowa, l. 98
– wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Dzisiaj:
1. Ofiary składane dzisiaj do puszek przy wyjściu z kościoła są przeznaczone na
potrzeby Seminarium Duchownego w Koszalinie. Za wszystkie ofiary z serca
dziękujemy.
2. Bp Edward Dajczak przedłuża dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy
św. w niedziele i święta nakazane do dnia 27 grudnia 2020 roku i jednocześnie
rozszerza ją na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i inne
osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji. Skorzystanie z dyspensy
oznacza, że nieobecność na Mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem.
W tygodniu:
3. Od 30 listopada w dni powszednie od poniedziałku do soboty zapraszamy na
Msze św. roratnie o godz. 6.15 (dla dzieci od poniedziałku do piątku). Nie będzie
w tym czasie Mszy św. o godz. 7.00.
4. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. informujemy
o konferencji online dla nich:
• 1 grudnia, godz. 19.00 - SP 23, SP 7 i Szkoła Muzyczna
• 3 grudnia, godz. 19.00 - SP 6 i Sportowa SP 1
Konferencję poprowadzi małżeństwo, wykładowcy KUL – Bożena i Mateusz
Miernik. Linki do połączenia z konferencją zostaną podane niebawem.
Verte→

5. W środę 2 grudnia Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św. na godz.
18.00, a po Eucharystii na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, które będzie
transmitowane przez Dobre Media.
6. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca:
• w czwartek o godz. 18.00 będzie Msza św. w intencji ministrantów,
lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz Rodziny Przyjaciół
Seminarium Koszalińskiego. Po Mszy odbędzie spotkania RPSK.
• w piątek możliwość spowiedzi – rano od 8.30 oraz po południu od 16.30
• w sobotę o godz. 8.00 będzie różaniec wynagradzający prowadzony przez
Straż Honorową, natomiast po Mszy o godz. 9.00 nabożeństwo do
Niepokalanego Serca NMP. Wizyty księży u chorych dokonują się według
ustalonego indywidualnie harmonogramu.
7. W piątek 4 grudnia po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy do katedry na
spotkanie wszystkich, którzy odbywają 33 dni przygotowań do oddania się na
nowo Jezusowi przez Maryję.
8. Męska Grupa Różańca zaprasza mężczyzn na nabożeństwo pierwszej soboty
grudnia wraz z Eucharystią o godz. 14.30 do kościoła pw. św. Wojciecha.
Niedziela 6 grudnia:
9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje adwentowe,
które poprowadzi ojciec Arkadiusz Sosna z Instytutu Szensztackiego. Rekolekcje
potrwają do wtorku 8 grudnia i zakończą się uroczystą Mszą o godz. 18.00 pod
przewodnictwem bpa Edwarda Dajczaka. Tematem rekolekcji będzie
zawierzenie i koronacja – duchowa, osobista, wspólnotowa – wotum
dziękczynne na 50-lecie diecezji i katedry.
10. W przyszłą niedzielę ofiary składane do puszek przy wyjściu z kościoła po
Mszy św. będą przeznaczona na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
11. W niedzielę 6 grudnia Msza św. o godz. 16.00 będzie sprawowana w intencji
wspólnoty Żywego Różańca, a po niej będzie zmiana tajemnic różańcowych.
Inne:
12. Zachęcamy do nabywania świec „Caritas” w ramach akcji „Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom”. Świece można nabyć przy wyjściu z kościoła: duże po 10 zł,
a małe po 5 zł.
13. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć opłatki na stół wigilijny oraz
zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, do którego
dołączony jest kalendarz na rok 2021.

