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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

XXX Niedziela Okresu Zwykłego   

24 października 2021 r. 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Stanisław Prusak l. 75, Krystyna 

Ponińska l. 76,  Jolanta Sakowska l. 60,  Klementyna Świąder l. 90,  Stanisław Nadolski 

l. 62. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

Dzisiaj  

1. Niedziela Misyjna rozpoczyna tydzień modlitwy za misjonarzy; składka na tacę 

przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne. 

 

W tygodniu 

2. W poniedziałek 25.10 obchodzimy w katedrze uroczystość 38. rocznicy poświęcenia 

świątyni. O godz. 18.00 Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył bp Edward 

Dajczak. 

3. W poniedziałek 25.10  oraz  1.11 nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego. 

4. We wtorek o godz. 8.35 – zapraszamy na modlitwę jutrzni w katedrze. 

5. W czwartek 28.10 obchodzimy święto św. Szymona i św. Judy Tadeusza Apostołów. 

Otoczmy modlitwą biskupa seniora Tadeusza Werno i wszystkich solenizantów. 

6. Także w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 spotka się wspólnota św. Michała 

Archanioła. 

7. Nabożeństwa różańcowe w niedzielę o godz. 17.00, a w dni powszednie o 16.30 – dla 

dzieci (od poniedziałku do piątku) i 17.30 – dla dorosłych. 

 



 

Niedziela 31.10 

8. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas 8 SP na Mszę św. o godz. 11.00  

w kościele pw. św. Józefa oraz na spotkanie w salce na plebanii.  

9. Na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy dzieci, które w październiku obchodzą swoje 

urodziny lub imieniny. Zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii.  

10. Zapraszamy do katedry o godz. 20.15 na Noc Świętych – czuwanie modlitewne  

w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych. Gościem będzie ks. Jarosław Kwiecień – 

rektor WSD w Koszalinie. Spotkanie będzie transmitowane przez Dobre Media. 

Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.  

Inne  

11. W uroczystość Wszystkich Świętych 1.11 odbędzie się procesja na cmentarzu 

komunalnym o godz. 13.00 i następnie Msza św. pod przewodnictwem biskupa 

Krzysztofa Zadarki. W katedrze nie będzie Mszy św. o 12.00 i 13.30 oraz w św. Józefie 

o 11.00. 

12. W tym roku kartki z wypominkami nie będą roznoszone do naszych domów. 

Możemy zabrać je z kościoła – znajdziemy je wyłożone przy wyjściu. Wypełnione 

czytelnie kartki  można składać do skarbony przy kaplicy adoracji, na tacę, w zakrystii 

lub w kancelarii. 

13. Modlitwę wspominkową rozpoczniemy w Dzień Zaduszny 2 listopada: w dni 

powszednie  o godz. 17.30 i w niedziele o godz. 17.00. 

14. Można już kupić nowe kalendarze diecezjalne na rok 2022 o tematyce jubileuszu 

50-lecia. Cena egzemplarza to 10 zł. 

15. Zachęcamy do zabierania folderów o duchowym przygotowaniu do koronacji 

wizerunku MB Skrzatuskiej oraz do składania ofiar na ten cel w kopertach do skarbony 

przy kaplicy adoracji. 

16. Od 5 listopada zapraszamy do włączenia się w cykl 33-dniowych rekolekcji, które 

będą przygotowaniem do ofiarowania się Jezusowi przez Maryję w uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prosimy o zabranie ulotek 

wyjaśniających istotę tego duchowego doświadczenia. W zakrystii są dostępne materiały 

oparte na nauczaniu błogosławionych Kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej pomocne 

w osobistym przeżyciu rekolekcji. Można je zabrać zostawiając dobrowolną ofiarę. 

17. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym 

znajdziemy ciekawy artykuł o zbliżającej się beatyfikacji papieża Jana Pawła I. 

 

Naszym Parafianom i gościom życzymy pełni zdrowia i błogosławionego 

przeżywania tygodnia.   



 


