PARAFIA KATEDRALNA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
75-063 KOSZALIN, UL. CHROBREGO 7
TEL. 94 347 10 06
TEL. DYŻURNY: 500 489 561
www.katedrakoszalin.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare - 11. 03. 2018 r.
Do wieczności odeszli - † Waldemar Bernaś l. 60, † Bożena Tietze l. 59, † Marcin Wasilak l. 42
- Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Niedziela (11.03.):
1. Gorzkie Żale o godz. 17.00. Ofiary złożone na nabożeństwie składane są na kwiaty do
Grobu Pańskiego.
2. O godz. 16.00 - na plebanii - spotkanie wspólnoty małżeństw niesakramentalnych.
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W tygodniu:
13 marca - (wtorek) o godz. 19.00 w sali 103 odbędzie się spotkanie z młodzieżą z klas
7. szkół podstawowych oraz 2. gimnazjalnych, która jeszcze nie uczestniczyła w
spotkaniu rozpoczynającym przygotowanie do bierzmowania. Na spotkaniu prosimy o
obecność przynajmniej jednego rodzica. Szczegóły u ks. Piotra.
- W czwartek od godz. 16.00, przy ul. Chrobrego, w siedzibie parafialnego Caritas,
składamy podania na świąteczną paczkę. Wszelkie artykuły spożywcze składamy w
kancelarii parafialnej.
16 marca - (piątek) O godzinie 20.00, od pomnika św. Jana Pawła II k/katedry, w stronę
parafii pw. Ducha Świętego, wyrusza Droga Krzyżowa. Parafianie proszeni są o
niesienie krzyża od stacji VI (szóstej).
16 marca - (piątek) Sakrament bierzmowania, w naszej parafii, zostanie udzielony 9.04
w poniedziałek o godz. 17:00. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia jest
wręczenie krzyży kandydatom do tego sakramentu, które odbędzie się 16.03 (w piątek) o
godz. 19:00. Zapraszamy rodziców i świadków bierzmowania do uczestnictwa w tej
celebracji.
17 marca (sobota) - Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza do kościoła pw.
św. Józefa Oblubieńca (przy katedrze) na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na modlitwę
uwielbienia.
18 marca (niedziela) - Po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z rodzicami dzieci
pierwszokomunijnych na ul. Chrobrego 7 - Grupa II.

Inne:
9. Trwają zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Polega ona na indywidualnym przejściu
trasy 45 km wokół Koszalina, nocą, w ciszy, z piątku na sobotę 23/24.03.2018. Zapisy i
zasady na stronie www.edk.org.pl.
10. Rozprowadzamy świece (paschaliki) na świąteczny stół wspierając w ten sposób Caritas Polska. Cena - 5 zł.
11. Przy wyjściu z kościoła prasa katolicka - "Gościa Niedzielnego", inne.

