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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII Niedziela w ciągu roku - 11 listopada 2018 r.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Michał Sokolik, l. 78,, Teresa Wojnowska, l. 89, Dorota Wołkanowska, l. 57, Jolanta
Burdzińska, l. 60, Władysław Mutkowski, l. 76, emerytowana siostra Majola Rataj, l. 80.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

W tygodniu:
1. Dzisiaj z racji uroczystej Eucharystii na Rynku Staromiejskim, nie będzie Mszy św.
o godz. 10.00 w naszym kościele.
2. Dzisiaj przy Archiwum Państwowym odbędzie się festyn współorganizowany
przez Akcję Katolicką. Osoby chcące włączyć się w szczytne dzieło pomocy dla
naszego chorego ministranta Dawidka, prosimy o upieczenie ciasta i przyniesienie go
na festyn o godz. 13.00. Dochód będzie przeznaczony na leczenie chłopca.
3. Koszaliński Klub Tygodnika Powszechnego zaprasza w czwartek 15 listopada na
spotkanie z biskupem Krzysztofem Zadarką. Tematem referatu i dyskusji będzie:
„Czy Kościół mówi językiem zrozumiałym dla wiernych?”. Początek spotkania godz.
18.00 w sali 103.
4. Zapraszamy rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. na spotkanie
w najbliższy czwartek o godz. 19.00 do kościoła św. Józefa.
5. Serdecznie zapraszamy na czuwanie „Młodzi w Duchu”. Odbędzie się ono
w piątek 16 listopada o godz. 19.30 w kościele pw. Ducha Świętego.
6. W niedzielę 18 listopada o godzinie 11.00 Msza św. dla uczniów
klas 8 przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św.
spotkanie w salce.
Verte →

7. Również w przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii kleryków
koszalińskiego seminarium, którzy będą zbierać ofiary na tę uczelnię.
8. Zapraszamy na wypominki w niedziele - o godz. 17.00, w dni powszednie o godz.
17.30. W tym tygodniu plan nabożeństw wypominkowych jest następujący:
► dzisiejsza niedziela – ul. Szeroka
► poniedziałek - ul. Krakusa i Wandy, Wojska Polskiego, Bogusława II, Wybickiego,
Orląt Lwowskich, Podgrodzie
► wtorek - ul. Wyspiańskiego
► środa - ul. Rynek Staromiejski, Płowce, Ogrodowa, Połtawska, Głowackiego,
Traugutta, Korczaka, Rejtana
► czwartek - ul. Grottgera, Laskonogiego, Krucza, Szymanowskiego, Legnicka
► piątek - ul. Młyńska, Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, Boya-Żeleńskiego,
Barlickiego, Asnyka, Chrobrego, Kasprowicza, 4 Marca
► sobota - ul. Zubrzyckiego, Słowackiego, spoza parafii oraz bez podanej ulicy
► niedziela - ul. Kopernika, Rzeczna, Skłodowskiej-Curie, Mariańska, Żwirowa,
Giełdowa, Szpitalna, Plac Gwiaździsty.
Kartki wypominkowe dostarczone do nas w październiku będą odczytywane do
soboty 17 listopada włącznie, natomiast kartki dostarczone w listopadzie będą
odczytywane dopiero od niedzieli 18 listopada.
Inne:
1. Zapraszamy wszystkich chłopców i młodzieńców chcących służyć jako ministranci
w naszej parafii - nie ma limitu wieku! Kandydatów możemy zgłaszać u księży.
2. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim o
zakończonym Synodzie Biskupów w Rzymie oraz o Panamie, kraju w którym odbędą
Światowe Dni Młodzieży w styczniu 2019 roku. Przy wyjściu z kościoła możemy
również nabyć papieskie modlitewniki, jako cegiełkę przeznaczoną na remont katedry.

