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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII Niedziela Zwykła - 19 listopada 2017 r.
W minionym tygodniu odeszli:† Krzysztof Werkun l. 52;† Jan Stolarski l. 84; † Radosław Staszkiewicz l. 42
- Wieczny odpoczynek...

Dzisiaj: Niedziela (19 listopada)
1. W Kościele powszechnym obchodzimy dzisiaj I Światowy Dzień Ubogich
2. Zbiórka do puszek na seminarium duchowne w Koszalinie.
3. O godz. 18.00 w Filharmonii Koszalińskiej odbędzie się koncert charytatywny na rzecz
Domu Miłosierdzia. Wystąpi Śpiewająca Rodzina Kaczmarek.

W tygodniu:
Wypominki - w dni powszednie na godz. 17.30, w niedzielę – na godz. 17.00.
4. Poniedziałek (20.XI) - o godz. 19.00 w kościele pw. św. Józefa przy katedrze odbędzie

się "Modlitwa o pokój na świecie śpiewami z Taize". Serdecznie zapraszamy wszystkich,
by modlić się o pokój na świecie, w naszych rodzinach i naszych sercach.
5. Czwartek (23. XI.) - Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza pracowników oświaty do
Kościoła Ducha Świętego na kolejne spotkanie o godz. 18.30. Tematem spotkania w tym
miesiącu jest "Duchowość eucharystyczna w codzienności życia". Zachęcamy do
wspólnej modlitwy w czasie Mszy świętej, a także do udziału w konferencji i dyskusji.
Przewodnikiem i gościem spotkania będzie liturgista, ks. dr Piotr Pękul.
6. Niedziela (26.XI.) - Msza św. o godz. 11.30 w intencji dzieci, które w tym miesiącu
miały imieniny i urodziny. Prosimy o zgłaszanie imion do zakrystii.
Inne:
7. W rocznicą proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana odnowienia aktu w parafii dokonamy w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata - 26 listopada po Mszy św. o godz. 10.00.
8. Jak co roku Parafialny Zespół Caritas przygotowuje paczki na Święta Bożego
Narodzenia. Podania na otrzymanie świątecznej paczki składamy do 8 grudnia, w
czwartki od godz. 16:00 do 18:00, w sali Caritas na ul. Chrobrego 7.
9. Zachęcamy do nabycia "Gościa Niedzielnego", a także kalendarzy ściennych na rok
2018.

