PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. B. CHROBREGO 7
TEL. KANCELARIA 511 020 207
TEL. DYŻURNY 500 489 561
www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV Niedziela Zwykła
18 września 2022 r.
W minionym tygodniu do wieczności odszeli: śp. Halina Szproch l. 66, Józef Małek
l. 67 i Franciszek Gębal l. 81.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
Dzisiaj
1.W tę niedzielę zbieramy do puszek ofiary na kształcenie teologiczne
w seminarium koszalińskim i na KUL.
W tygodniu
2. W poniedziałek 19.09 wznawiają posługę spowiednicy w Stałym Konfesjonale.
3. We wtorek o godz. 8.35 zapraszamy na modlitwę jutrzni.
4. We wtorek 20.09 rozpoczynamy Nowennę przed świętem Archaniołów
Gabriela, Michała i Rafała oraz przed wspomnieniem Aniołów Stróżów, która
będzie odmawiana o godz. 17.50.
5. We wtorek o godz. 18.00 Bp Edward Dajczak odprawi Mszę św. w intencji
o zdrowie Wacława Kubickiego, długoletniego organisty w katedrze.
6. W sobotę 23.09 o godz. 10.00 wznawia cotygodniowe spotkania –„kolokwia” na
plebanii (wejście od ul. Chrobrego 7) wspólnota terapeutyczna Cenacolo. Kontakt
z Beatą Badurską (Tel. 661 345 710).
7. Parafia pw. św. Wojciecha zaprasza w dniach 20-23.09 na „Triduum z Ojcem
Pio”, które poprowadzi o Piotr Kwiatek kapucyn. Szczegóły programu na plakatach.
VERTE

Niedziela 25.09.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 zapraszamy do modlitwy za dzieci obchodzące
we wrześniu urodziny lub imieniny. Zgłoszenia intencji można składać w zakrystii
lub w kancelarii.

Inne
9. Wspólnota Żywego Różańca zaprasza w sobotę 1.10 na małą pielgrzymkę do
sanktuarium na Górze Chełmskiej; o godz. 12.00 – Anioł Pański, „kamienny
różaniec” wokół polany, krótka adoracja w kaplicy i katecheza Ks. Proboszcza.
Dojazd własnymi samochodami; możliwy wjazd na parking na szczycie.
10. Trwają prace stolarskie przy odnawianiu ławek do wnętrza w nawach katedry.
Dziękujemy za każdą ofiarę składaną na ten cel.
11. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym
znajdziemy kolejne nagrania tekstów biblijnych na CD. Tym razem są to księgi
historyczne ST.
12. Można już nabywać kalendarze diecezjalne na rok 2023 w cenie 10 zł.
Naszym parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania tygodnia.

