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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
20 listopada 2022 r.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Janusz Poniński l. 72, Elżbieta
Wudel l. 72. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!
Dziś
1. Po Mszy św. o godz. 10.00 ponowimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Chrystusowi Królowi. W święto patronalne Akcji Katolickiej zapraszamy nowych
członków do udziału w tej ważnej wspólnocie parafialnej. Zgłoszenia u Ks.
Proboszcza.
2. Diakon Michał dzisiaj dzieli się słowem Bożym i prosi o dar w formie zbiórki do
puszek na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego. Zapraszamy do włączenia
się do wspólnoty modlitewnej Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego;
zgłoszenia u Proboszcza i u diakona lub w kancelarii.
W tygodniu
3. We wtorek zapraszamy na modlitwę jutrzni w katedrze o godz. 8.35.
4. W środę 23.11 po Mszy św. o godz. 18.00 wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
zaprasza na modlitwę wstawienniczą w salce na plebanii.
5. W sobotę 26.11 o godz.17.15 zapraszamy do udziału w I nieszporach I Niedzieli
Adwentu wraz z lucernarium - obrzędem błogosławieństwa światła. Teksty dla
wszystkich będą przygotowane.
Niedziela 27.11.
6. Zapraszamy na „kiermasz adwentowy” z pamiątkami i prezentami świątecznymi,
który organizują przy katedrze Siostry Szensztackie z Góry Chełmskiej licząc na
wsparcie potrzeb sanktuarium.
VERTE

7. Za tydzień o godz. 12.00 będziemy modlić się za dzieci, które w listopadzie
obchodzą urodziny lub imieniny; zgłoszenia w zakrystii lub w kancelarii.
Inne
8. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy Roraty (od poniedziałku do piątku – dla
dzieci, w sobotę – dla dorosłych). Będą im towarzyszyć tradycyjne elementy:
serduszka z dobrymi uczynkami i losowanie figurki Maryi Niepokalanej. Dajmy
szansę dzieciom przeżyć adwentowe radości! Po Mszach św. o godz. 6.15 chcemy
zapraszać dzieci na śniadanko w zakrystii (kakao i słodkie bułki). Codziennie
składka na tacę na pokrycie kosztów śniadania. Prosimy osoby dorosłe o pomoc
w przygotowaniu posiłku; zgłoszenia gotowości współpracy w zakrystii.
9. Wypominki - Modlitwa za zmarłych w porządku wg podanych ulic odbywa się
w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o 17.00. Wypominki odmawiamy do
piątku włącznie!
10. Trwa akcja dobroczynna Caritasu „Torba Charytatywna”. Papierowe torby
można zabrać z kościoła i z zebranych darów przygotujemy paczki dla ubogich.
11. Trwają prace stolarskie przy odnawianiu ławek do wnętrza w nawach katedry.
Dziękujemy za każdą ofiarę składaną na ten cel.
12. W dniach 31.05-9.06.2023 r. zapraszamy do udziału w lotniczej pielgrzymce do
Hiszpanii i Portugalii (m.in. Santiago de Compostela, Fatima). Koszt pielgrzymki
wynosi 2000 zł i 580 Euro. Zapisy u ks. Tomasza, szczegółowe informacje na stronie
internetowej naszej parafii i na plakatach.
13. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym
znajdziemy ciekawy artykuł w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.
14. Biskup Edward Dajczak zaprasza na uroczystą Mszę św. inaugurującą
peregrynację Skrzatuskiej Piety w parafiach naszej diecezji. O tym duchowym
dziele przeczytamy w liście Biskupa na I Niedzielę Adwentu. Msza św. zostanie
odprawiona w sobotę 26.11 o godz. 12.00 w bazylice skrzatuskiej. Liturgia
będzie transmitowana przez Dobre Media.
15. Na parafialnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdziemy
komunikat i stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w obronie pamięci
o św. Janie Pawle II.

Naszym parafianom i gościom życzymy szczęśliwego przeżywania tygodnia.

