PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. CHROBREGO 7
TEL. 94 347 10 06
TEL. DYŻURNY: 500 489 561
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Wielkiego Postu - 18.02.2018 r.
Do wieczności odeszli - † Wiktoria Stefańczak-Goldenberg l. 98; † Władysław Arsoba l. 95;
† Danuta Wawrzyniewicz l. 70; † Agnieszka Wawrzyszyn l. 91 - Wieczny odpoczynek…
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Niedziela:
Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w parafii, które do nas wygłosi
ks. Krzysztof Korniak. Rekolekcje będą trwały od dzisiaj do środy,
(od 18 do 21 lutego). Plan rekolekcji dla parafian, młodzieży i dzieci umieszczony jest
w gablotach i na stronie internetowej.
Po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych Grupy II (w salce przy ul. Chrobrego 7).
O godz. 16.00 odbędzie się pierwsze spotkanie dla osób dorosłych i pracujących,
pragnących przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Przygotowanie
dotyczy osób zamieszkujących na terenie naszej parafii i nie będących w związkach
niesakramentalnych.
Gorzkie Żale o godz. 17.00. Ofiary składane na nabożeństwie składane są na kwiaty
do Grobu Pańskiego.
W tygodniu:

5. Powraca Msza św. w kościele św. Józefa o godz. 17.00 w tygodniu.
6. 21 lutego - (środa) o godz. 11.00, ks. Proboszcz wraz z Wicemarszałkiem Województwa

Zachodniopomorskiego, podpiszą na plebanii Umowę o dofinansowaniu remontu
katedry, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
7. 23 lutego (piątek) - Droga Krzyżowa po Mszach o godz. 9.00 i 18.00,
- dla dzieci o godz. 17.00.
Inne:
8. Korepetycje z matematyki we wtorki: szkoła podstawowa - 17.30; szkoła średnia - 18.45.

Tel. kontaktowy 889 594 967 (koniecznie przed pierwszym spotkaniem).
9. Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na Koszaliński Katedralny Klub Sportowy
czyli dla naszych ministrantów.
10. Parafia p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie (przy ul. Łużyckiej ) zaprasza na Kurs
Alpha. Jest to dziesięć cotygodniowych spotkań (środa godz. 18.30) i wyjazdowy
weekend. Spotkania adresowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiarę i poszukują
odpowiedzi na nurtujące je pytania, albo w ogóle chcą się zapoznać z Chrystusem
i Kościołem. Każde spotkanie rozpoczyna się kolacją, po której następuje śpiew,
modlitwa, wykład i dyskusja w małych grupach. Pierwsze spotkanie w najbliższą środę
21 lutego o godz. 18.30 w sali św. Józefa przy kancelarii parafialnej. Zapraszamy!
11. Dzisiaj nie zapomnijmy nabyć - "Gościa Niedzielnego", "L'Osservatore Romano"
i "Arki".

