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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 I Niedziela Adwentu   

28 listopada 2021 r. 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Zygmunt Markiewicz l.68, Piotr 

Długołęcki l.61, Irena Biłgorajska l. 80, Krzysztof Adamusiński l. 63. Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie! 

Dzisiaj  

1. Zbiórka do puszek na pomoc dla migrantów wg apelu abpa Gądeckiego (na tablicach 

ogłoszeń). 

2. Ogrzewanie katedry i kościoła pw. św. Józefa szczególnej ofiarności, stąd taca ostatniej 

niedzieli miesiąca będzie przeznaczona na ten cel. 

 W tygodniu 

3. Roraty, czyli adwentowe Msze św. poranne będziemy celebrowali w dni powszednie  

o godz. 6.15, stąd nie będzie Mszy św. o godz. 6.30 i 7.00. Zapraszamy dzieci z lampionami. 

Tematyka tegorocznych rorat wiąże się z obchodami jubileuszu 50-lecia diecezji, co będzie 

obecne przez plakaty i codzienne naklejki. 

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

5. W tym tygodniu przypadną I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

I czwartek 2.12 – o godz. 18.00 msza św. w intencji służby liturgicznej w naszej Parafii 

I piątek 3.12 – po Mszy św. o godz. 9.00 nabożeństwo ku czci NSPJ; okazja do spowiedzi 

od godz. 8.30 i 16.30 

I sobota 4.12 – o godz. 8.00 – różaniec wynagradzający za grzechy (Straż Honorowa NSPJ); 

po mszy św. o godz. 9.00 – nabożeństwo ku czci NS NMP 

Odwiedziny chorych z sakramentami według ustaleń indywidualnych z duszpasterzami. 

6. W środę 1.12 Odnowa w Duchu Świętym w naszej parafii zaprasza na Mszę św. o godz. 

18.00, a po niej na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie transmitowaną przez Dobre 

Media. 



 

7. W czwartek 2.12 o godz. 9.00 Msza św. „barbórkowa” w intencji pracowników 

Państwowych Spółek Gazownictwa. 

Niedziela 5.12 

Dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie oraz zbiórka do puszek po Mszach. 

Inne  

8. Trwa sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom: duże – po 20 zł i małe – po 

10 zł. Przychód z nich zasili konto Parafialnego Zespołu Caritas. 

9. Zebraliśmy ofiary na potrzeby WSD w Koszalinie w kwocie 3960 zł. Bóg zapłać 

10. Firma Meden-Inmed podarowała nam 2 dozowniki dla dezynfekcji dłoni w katedrze. 

Dziękujemy serdecznie dyrekcji. 

11. Caritas diecezjalna przygotowała „Torby Miłosierdzia”, które można zabrać do domu, 

by zapełnione produktami użytecznymi i żywnością o długotrwałej dacie ważności przynieść 

do kościoła w okresie przed Bożym Narodzeniem.  

12.  Można jeszcze kupić nowe kalendarze diecezjalne na rok 2022 o tematyce jubileuszu 

50-lecia. Cena egzemplarza to 10 zł. 

13. 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. 

14. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć opłatki na stół wigilijny za dobrowolną 

ofiarę. W tym roku opłatki nie będą roznoszone po domach. Zachęcamy również do 

nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy ciekawe artykuły 

o różnorodnej problematyce związanej z przyjmowaniem migrantów w naszym państwie.  

15. 4 grudnia przybędzie do Koszalina pielgrzymująca figura MB Fatimskiej z sanktuarium 

w Zakopanem. Będzie ona przebywać do 9.12 w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika przy 

ul. Łużyckiej, dokąd są zaproszeni wszyscy wierni i wspólnoty. W I sobotę grudnia 

odbędzie się Męski Różaniec, który rozpocznie się o godz. 14.30 przy kościele św. 

Wojciecha i po modlitwie na ulicach miasta ok. 16.00 odbędzie się Msza św. w kościele św. 

Józefa. 

16. Prosimy o zabieranie dla siebie i dla sąsiadów formularzy zaproszenia duszpasterzy na 

odwiedziny kolędowe po Nowym Roku 2022. Wypełnione przyniesiemy jak najprędzej do 

parafii (zakrystia, kancelaria, skarbona). 

 

Naszym Parafianom i gościom życzymy pełni zdrowia i błogosławionego 

przeżywania tygodnia. 


