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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

  III Niedziela Zwykła  

23 stycznia 2022 r. 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Ewa Kirszak l. 62, 

Ludwik Cyfka l. 84, Henryka Kubicka l. 90, Helena Szlufik l. 70, Grażyna 

Grzymała l. 84, Jerzy Rokicki l. 72, Józef Kruber l. 79, Maria Stachowiak 

l. 72. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

Dzisiaj  

1. Po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy na świąteczny koncert muzyki 

organowej w wykonaniu prof. Bogdana Narlocha i jego uczniów. 

W tygodniu 

2. We wtorek o godz. 8.35 – zapraszamy na modlitwę jutrzni  

w katedrze. 

3. We wtorek o 16.30 w sali 103 na plebanii (wejście od ul. Bolesława 

Chrobrego 7) ks. proboszcz poprowadzi krąg biblijny o tematyce 

kobiecej i Maryjnej. 

4. Zapraszamy na Msze św. w piątek 28.01 o godz. 9.00 i 18.00  

w katedrze wszystkich, którzy nie mogli przyjąć duszpasterzy podczas 

odwiedzin kolędowych. Będą oni mogli zabrać ze sobą modlitwę 

błogosławieństwa do odmówienia w domu oraz pamiątkowe obrazki 

kolędowe. Równocześnie informujemy, że w czasie kolędy przyjęto nas 

w ok. 600 rodzinach. Dziękujemy. 
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5. Na Mszy św. o godz. 12.00 pomodlimy się za dzieci obchodzące  

w styczniu imieniny i urodziny. Zgłoszenia w zakrystii i w kancelarii. 

6. Po Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się koncert muzyki religijnej  

i klasycznej w wykonaniu studentów wokalistyki Akademii Sztuki  

w Szczecinie pod kierunkiem prof. Katarzyny Dondalskiej oraz studentki 

organistyki prof. Bogdana Narlocha.   

7. Za tydzień składka na tacę przeznaczona będzie na ogrzewanie katedry. 

 

Inne 

8. Wyjaśnienie procedur kancelaryjnych: przynależność do parafii 

wynika z miejsca zamieszkania, a nie na  podstawie cywilnej 

nieobowiązkowej rejestracji meldunkowej. W epoce dynamicznej migracji 

warto podzielić się tą wiedzą, także z krewnymi czy znajomymi za 

granicą, szczególnie w sytuacji potrzeby załatwienia spraw 

sakramentalnych. 

9. 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.   

10. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego,  

w którym znajdziemy ciekawy artykuł o opiece medycznej w podeszłym 

wieku. 

 

 

Naszym Parafianom i gościom życzymy pełni 

zdrowia i błogosławionego przeżywania tygodnia.  


