OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 NIEDZIELA ZWYKŁA 25. 07. 2021
WCZASOWICZÓW, GOŚCI, TURYSTÓW – pozdrawiamy serdecznie - i w duchu
franciszkańskim życzymy Pokoju i Dobra! oraz miłego i bezpiecznego czasu wypoczynku.
Zapraszamy na Nowennę ku czci MB Fatimskiej, Matki Jedności, w środę o g. 18.00.
1. DZIŚ I ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH – ustanowiony
przez papieża Franciszka. Kościół pragnie w szczególny sposób otoczyć powyższe osoby
swoją modlitwą i refleksją. Hasłem tego dnia jest zapewnienie Jezusa: Ja Jestem z tobą
przez wszystkie dni.
2. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW I POJAZDÓW MECHANICZNYCH –
dziś po Mszy św. o g. 12.00 i 18.00 – przejazd przed głównym wejściem do kościoła – od
strony ul. Morskiej.
3. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE i zmiana tajemnic dziś o g.17.00 – pragniemy naszą
modlitwą ogarniać dziadków i babcie oraz osoby starsze, by Pan Jezus obdarzał je zdrowiem, swoim błogosławieństwem, łaską odkrywania sensu krzyża oraz mądrością wobec
swoich dzieci i wnuków. Serdecznie zapraszamy – dziś o g. 17.00.
4. GODZINA Z JEZUSEM – adoracja Najśw. Sakramentu w środę po Mszy św. wieczornej.
5. KALENDARZ LITURGICZNY – wspomnienie:
 Poniedziałek – Świętych Rodziców NMP – Joachima i Anny
 Czwartek – św. Marty
 Sobota – św. Ignacego z Loyoli
6. PORZĄDEK MSZY ŚW, SPOWIEDZI, KANCELARII – w lipcu i w sierpniu – podany jest w gablotach i na stronie parafii.
7. KONCERT ORGANOWO - SKRZYPCOWY - serdecznie zapraszamy na koncert w
naszym Mariackim kościele dziś o g. 19.00.
8. POMOC DLA WSD – ks. Rektor WSD w Koszalinie serdecznie dziękuję za ofiary
złożone do puszek (4171 zł.) na rzecz utrzymania kleryków. Bóg zapłać!
9. EKONOMIA PARAFII – w ostatnim czasie wydaliśmy środki na następujące cele:
 Zakup opału 16 t. ekogroszku – 11.000 zł.
 Wykonanie ławek do Kaplicy – 18.000 zł.
 Naprawa dachu na klasztorze Sióstr – 5800 zł.
Serdecznie dziękujemy Dobrodziejom i Przyjaciołom za wszelkie złożone ofiary, także
poprzez konto Parafii. Dziękujemy Fundatorom 10 ławek do Kaplicy. W przygotowaniu
jest specjalne tabernakulum na zamówienie. Podejmujemy kolejny etap prac remontowych
kościoła od strony przyszłej Kaplicy. Otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Kultury w
kwocie 150 tys. zł. na projekt wynoszący 260 tys. zł. Dziś można złożyć do puszki ofiarę na
ten cel. Za każdy przysłowiowy grosz składamy Ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać!
W każdą środę ogarniamy naszą modlitwą Dobrodziejów naszych 3 kościołów.
 W Gościu Niedzielnym m.in.: O wierności wobec reformy liturgicznej Soboru
Watykańskiego II, O głębi duchowości Prymasa Tysiąclecia i matki Róży Czackiej,
Jak zneutralizować presję tęczowego języka…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Rafał Kruszyński, l. 45 z ul. Żeromskiego
+ Anna Oleniuk, l. 85 z ul. Wenedów
+ Lęon Dębiński, l. 82 z ul. Moniuszki
+ Honorata Czaplicka, l. 77 z Pl. Kościuszki
+ Jadwiga Skowrońska, l. 80 z ul. Morskiej Dobry Jezu….

