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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

    IV Niedziela Zwykła 

      29 stycznia 2023 r. 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszła: śp. Marianna Kopania l. 76. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

Dziś 

1. Zapraszamy o godz. 17.00 na koncert kolędowy z jasełkami w języku ukraińskim 

w wykonaniu chóru „Majsternia Pisni” z parafii greckokatolickiej. 

W tygodniu 

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

3. W środę 1.02 wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św.  

o godz. 18.00, a po niej – na nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Tematem będzie 

uzdrowienie relacji rodzinnych. Intencje można podać zapisane na kartkach. 

4. W czwartek 2.02 obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia w czasie 

Mszy św. pobłogosławimy świece gromniczne. Prosimy zabrać osłonki na świece. 

Zbiórka do puszek na zakony kontemplacyjne w diecezji. 

5. Jest to jednocześnie Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W katedrze o godz. 

10.30 będzie odmawiany różaniec w intencji o powołania zakonne, a o godz. 11.00 

będzie Msza św. koncelebrowana kapłanów zakonnych z naszymi biskupami.   

6. Wieczorem po Mszy św. w czwartek o godz. 18.00 prosimy dorosłych  

i młodzież o pomoc w wynoszeniu choinek i szopki z obu naszych świątyń. 

7. W piątek 3.02 wspominamy św. Błażeja, patrona chorych na gardło. Tego dnia 

będziemy udzielali specjalnego błogosławieństwa. 

8. W tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 



 

 

- W czwartek zapraszamy na Mszę św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych  

o godz. 18.00 Liturgiczną Służbę Ołtarza wraz z rodzinami; składka na fundusz 

ministrancki; po Eucharystii spotkanie  Rodziny Przyjaciół Seminarium poprowadzi 

diakon Michał. 

- W piątek po Mszy św. o godz. 9.00 – nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana 

Jezusa; okazja do spowiedzi od 8.30 i od 16.30. 

- W  sobotę po Mszy św. o godz. 9.00 w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 

Sercu Maryi – różaniec wynagradzający i medytacja maryjna. 

9. Wspólnota Męskiego Różańca zaprasza na modlitwę ulicami Miasta. Początek  

o godz. 14.00 przy kościele św. Wojciecha, za kończenie ok. 16.00  Mszą św.  

w kościele  św. Józefa Rzemieślnika. 

V Niedziela Zwykła – 5.02 

10. O godz. 11.00 zapraszamy na Mszę św. do kościoła pw. św. Józefa uczniów klas 8 

przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Inne 

11. Prosimy o ofiary na ogrzewanie obu naszych kościołów i na pokrycie kosztów 

odnowienia  ławek w nawach katedry.  

12. W dniach 17-19.02 w Skrzatuszu odbędą się rekolekcje dla rodziców po stracie 

dziecka. Informacje i zgłoszenia w Domu Pielgrzyma i Duszpasterstwie Rodzin Kurii 

Diecezjalnej. 

13.Małżeństwa sakramentalne przeżywające kryzys, które pragną odnowić wzajemne 

relacje zapraszamy na rekolekcje organizowane przez Stowarzyszenie Spotkania 

Małżeńskie  w dniach 24-26.02 koszalińskim CEF. Zapisy i informacje pod tel. 600 

984 248. 

14. Od poniedziałku 30.01 wznawia działanie dyżur w stałym konfesjonale. 

15. Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy ciekawe 

artykuły o sakramencie spowiedzi i o duchowości Matki Bożej Bolesnej. 

 

Naszym parafianom i gościom życzymy 

błogosławieństwa Bożego  


