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1214 – przybycie norbertanów (premonstratensów) z Trzebiatowa na Górę Chełmską 

1267 – proboszczem w Koszalinie – „pleban Mikołaj” 

1300-1333 – budowa kościoła Mariackiego, siedziby parafii miejskiej  

1535 – „Ordynacja kościelna” Jana Bugenhagena podstawą wprowadzenia reformacji 

luterańskiej w Księstwie Pomorskim (13.12.1534 – decyzja książąt na sejmiku w 

Trzebiatowie; pierwsi kaznodzieje luterscy w Koszalinie – Mikołaj Klein od 1531 r.); koniec 

XVI w. -  zakaz kultu katolickiego na Pomorzu 

1778 – wzmianka o nabożeństwach dla katolików w kaplicy św. Mikołaja (Pl. Kilińskiego)  

Po 1816 r.  - sporadyczne nabożeństwa dla katolików (żołnierze) w komnacie Bramy 

Wysokiej (dzisiaj Plac Gwiaździsty) lub w kaplicy św. Gertrudy; w mieście 75 katolików/4636 

mieszkańców;    

27.01.1852 – ks. Aleksander Pfeiffer - pierwszy kapłan katolicki ze stałą misją duszpasterską 

(wynajęcie „domku kata” na zamieszkanie i nabożeństwa?) 

11.11.1857 – prawa parafii misyjnej w Koszalinie - 95 katolików; 1863 – 341; 1871 – ok. 800; 

1881 – 1105; 1888 – 789; 1893 – 487; 1900 - 684; 1905 – 864; 1910 – ok. 1700 (z 

robotnikami sezon., m.in. z Polski) 1920-1945 – 800 -1300 (cywilni i wojskowi);  

1858 – dom misyjny (Boettchestr. 15, ul. Kard. S. Wyszyńskiego ?) 

10.04.1869 – kamień węgielny neogotycki kościół  (prob. F. Schmidt) przy dawnej 

Schulstrasse 17 (ul. Biskupa Cz. Domina 10); koszt budowy ok. 15 000 talarów reńskich (w 

tym ze składek polskich robotników)  

20.10.1870 – poświęcenie kościoła przez ks. Roberta Herzoga, delegata bpa wrocławskiego 

Henryka Foerstera (1853-1881); prob. J. Wahner, status kanoniczny „kuracji” – 

duszpasterstwa  

1871 – neogotycki ołtarz gł. (artysta Buehl z Wrocławia), ambona, konfesjonał, ławki i 2 

dzwony 

 1880 – obraz św. Józefa z Dzieciątkiem (ołtarz gł.) i św. Ottona (boczny ołtarz) 

23.06.1882 – prośba ks. J. Wahnera do biskupa wrocławskiego o ustanowienie kanoniczne 

parafii 



1881 – Droga Krzyżowa – Lessig i Danzig z Monachium 

1883 – pierwszy remont i malowanie wnętrza 

1885-88 - krucyfiks (obecnie w przedsionku?)  

1889 – figury św. Elżbiety Turyńskiej i Jana Chrz. w ołtarzu gł. 

15.05.1892 – ks. J. Ch. Lehnert – ponawia prośbę o ustanowienie parafii 

8.10.1892 – pełnoprawna parafia terytorialna przy kościele św. Józefa z wydzielonymi 

kuracjami (jednostkami duszpast.): Polanów (1907), Szczecinek (1912), Białogard (1915), 

Miastko (1917), Bobolice. 

1894-1902 – płaskorzeźba Chrystusa Króla Wszechświata nad łukiem tęczowym 

1896 – nowe organy Voelknera z Duninowa (1917 – cynowe piszczałki (68) zarekwirowane na 

cele wojenne) 

W latach 1910-1921 za proboszcza Ferdynanda Piontka działały w parafii następujące 

struktury duszpast.: Stowarzyszenie Różańcowe, Dzieci Bożych, Św. Karola Boromeusza 

(męskie), Apostolat Mężczyzn, Związek ds. paramentów, związki misyjne św. Franciszka 

Ksawerego (zagraniczny) i św. Bonifacego (krajowy, prowadził bibliotekę paraf.), Zw. Afryki, 

Zw. Ziemi Świętej, Zw. Dzieciątka Jezus, Zw. Katolickich Kobiet, Zw. Matek, Zw. Młodzieży 

Katolickiej; duszpasterstwo wojskowe, jeńców woj., robotników sezonowych (po polsku) 

1910 – w kościele piec żeliwny  

1912- figura Chrystusa „Miłosierne Serce” (F. Wall z Wrocławia) i obraz MB Niepokalanej (T. 

Nuetgens z Berlina) 

1911-13 – zbudowanie nowej plebanii przy Pfaffenstrasse (ul. Bolesława Chrobrego 7), koszt 

ok. 40 000 marek, pośw. 13 maja 

1915 – neogotycka monstrancja z Wrocławia  

1919 – oświetlenie elektryczne w kościele 

7-8.12.1919 – kradzież tabernakulum, z monstrancją i kielichem mszalnym 

1920 – nowa wieczna lampka 

1922 – rzeźby Matki Bożej Różańcowej (ołtarz boczny), św. Piotr i Paweł (w prezbiterium), 

św. Augustyn (teologia), Albert Wielki (filozofia), Piotr Kanizjusz (katecheza), Franciszek z 

Asyżu (asceza), Teresa z Awila (mistyka) 

Od 1930 – archiprezbiterat koszaliński w diecezji berlińskiej przy katedrze św. Jadwigi 

1932 – gruntowny remont z malowaniem i odnowieniem organów (prob. Karl Schier) 



Wg archiwum parafialnego i Schematyzmu diecezji (2012) 

1945 – 1974 – Parafia rzymskokatolicka przy kościele św. Józefa (ojcowie franciszkanie OFM 

Conv.); kościół Mariacki pomocniczym 

1974 – wikariat samodzielny pw. św. Józefa 

1982 – samodzielna parafia św. Józefa Obl. 

1986 – erygowanie nowej parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika (stary kościół pomocniczym dla 

parafii katedralnej ustanowionej w 1979, własność diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej; 

udostępniany grekokatolikom i dla liturgii trydenckiej 

Od 1999 – remont dachu i otoczenia 

2016-2017 – podłączenie kościoła do energetyki miejskiej (MEC), wyburzenie wiatrołapu 

półn., nowa posadzka  

2018 – w czasie remontu katedry – miejsce liturgii parafialnej 

2020 – kościół św. Józefa Obl. własnością parafii katedralnej, obchody 150-lecia poświęcenia, 

przygotowanie projektu kompleksowego remontu, instalacji elektr.,  konserwacji wnętrza i 

elewacji z wieżą 


