
VERTE 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

     XXVII Niedziela Zwykła 

                                                     2 października 2022 r. 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Tadeusz Stręga l. 68,  Helena Kowalska-

Ignaszewska l. 87, Marcin Kruszyński l. 37, Stefania Nowicka l. 92, Stanisława Maroszek  

l. 66, Zbigniew Mięśniak l. 62 i Władysław Król l. 90. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 

 

Dzisiaj  

1. O godz. 16,00 odbędzie się Msza św. w intencjach Żywego Różańca, po niej – 

nabożeństwo różańcowe, wymiana tajemnic i spotkanie wspólnoty w Sali 103 na plebanii. 

W tygodniu 

2. W poniedziałek 3.10 o godz. 9.00 ks. Bp Edward Dajczak odprawi Eucharystię  

z okazji inauguracji roku akademickiego Politechniki Koszalińskiej. 

3. W poniedziałek ks. prof. Janusz Lemański wznawia spotkania Kręgu Biblijnego w Sali 

103 po Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy zainteresowanych Słowem  Bożym. Na 

spotkaniach będzie kontynuowane rozważanie Księgi Psalmów. 

4. We wtorek o godz. 8.35 zapraszamy na modlitwę jutrzni. 

5. W środę 5.10. o godz. 18.00 wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Mszę 

św., a po niej – na modlitwę o uzdrowienie.  

6. 6.10 to Pierwszy Czwartek miesiąca, który jest dniem modlitwy o powołania do służby 

liturgicznej. Na Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie na plebanii ministrantów i ich 

rodziców zaprasza ks. Gracjan. Składka na tacę przeznaczona jest na fundusz ministrancki. 

Zachęcamy chłopców w różnym wieku do udziału w tej służbie Kościołowi parafialnemu.  

Od przyszłej niedzieli o godz. 19.00 rozpocznie się  ministrancka piłka nożna w Sali 

sportowej seminarium duchownego.  

7. Tego samego dnia na spotkanie po Mszy św. o godz. 18.00 Rodzinę Przyjaciół 

Seminarium Koszalińskiego zaprasza na spotkanie diakon Michał. 

8. 7.10 przypada Pierwszy Piątek. Nabożeństwo ku czci NSPJ będzie po Mszy św.  

o godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od 8.30 i od 16.30. 

9. W sobotę  8.10 na Mszy św. o godz. 9.00 spotkają się kręgi pielgrzymującej Matki 

Bożej z dekanatu koszalińskiego. Następnie odbędzie się spotkanie formacyjne w sali 103 na 

plebanii, które poprowadzi s. Celina ze wspólnoty Sióstr Szensztackich. 

Niedziela 9.10. 

10. Liczenie obecnych na Mszach św. oraz przyjmujących Komunię św. odbędzie się na 

wszystkich Mszach św. niedzielnych w obu naszych kościołach. 



 

 

11. Na Mszę św. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa zapraszamy młodzież klas I szkół 

ponadpodstawowych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania; po Eucharystii – 

spotkanie na plebanii.   

12. Na Mszy św. o godz. 12.00 będą pobłogosławione różańce dzieci komunijnych. 

Przypominamy, że różańce i medaliki dla dzieci kupują ich rodziny. 

13. Siostry pallotynki i wspólnota Małego Apostoła będą rozprowadzać II. Tom bajek  

s. Karoliny Słomińskiej w cenie 30 zł. Dochód będzie przeznaczony na wsparcie misji sióstr 

Ukrainie i na wydanie III. Tomu bajek. 

Inne  

14. Nabożeństwa różańcowe odbywają się w październiku w dni powszednie  

o 17.30, a w niedzielę o godz. 17.00; dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 

16.30. 

15. Schola dziecięca śpiewa na Mszach niedzielnych o godz. 12.00. Zapraszamy rodziców  

i dzieci muzykujących do udziału w niej. Próby odbywają się w każdą niedzielę o godz. 

10.30 na plebanii. Więcej informacji u ks. Gracjana. 

16. Różaniec rodziców za dzieci to inicjatywa duszpasterska nie tylko związana  

z przygotowujących się do sakramentów. Zadaniem jest jedna dziesiątka dziennie odmawiana 

przez rodziców. To próba powrotu do rodzinnej modlitwy. Bardzo prosimy wszystkich  

o modlitwę o powołania do tego dzieła.  

17. W parafii katedralnej znajduje swoją siedzibę duszpasterstwo akademickie 

w Koszalinie. Odpowiedzialnym za nie jest ks. Krzysztof Szumilas. Studentów  

i pracowników akademickich zapraszamy na Msze św. niedzielne o godz. 19.00. 

18. Trwają prace stolarskie przy odnawianiu ławek do wnętrza w nawach katedry. 

Dziękujemy za każdą ofiarę składaną na ten cel.  

19. Rycerze św. Michała Archanioła zapraszają do kina „Kryterium” na film pt. „Zobacz 

anioła”. Projekcje: 3.10. o 15.45, 5.10 o 16.00, 6.10 o 15.45. Bilety grupowe i indywidualne 

do nabycia w kasie kina. 

20. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy 

rozmowę z kard. Krajewskim o jego przeżyciach wojennych na Ukrainie.  

21. Można jeszcze nabyć kalendarze diecezjalne na rok 2023 w cenie 10 zł. 

22. Dostępne są specjalne zeszyty Gościa Niedzielnego w cenie 12 zł poświęcone   

św. Faustynie pt. „Dotyk Miłosierdzia”. 

 

Naszym parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania tygodnia.  


