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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Wielkiego Postu - 10 marca
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Andrzej Kochanowski, l. 53, Roman Konarzewski, l. 93, Lidia Woźnica, l. 59,
Stefan Osada, l. 90, Kazimierz Dziuba, l. 86 - wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
W tygodniu:
1. Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca i składka na tacę przeznaczona jest na ogrzewanie
katedry i kościoła pw. św. Józefa. Za wszystkie złożone ofiary z serca dziękujemy!
2. Przeżywamy dzisiaj niedzielę z Akcją Katolicką. Po Mszach św. zapraszamy do rozmowy
przy kawie i ciasteczkach w sali 103.
3. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu na Mszy św. o godz. 12.00 zbieramy słodycze, które
przed Wielkanocą przekażemy dzieciom z hospicjum domowego w Koszalinie. Zachęcamy do
włączenia się w tę akcję.
4. Dzisiaj odbędzie się spotkanie przed bierzmowaniem dla osób dorosłych i pracujących.
Dotyczy ono osób zamieszkujących na terenie naszej parafii i nie żyjących w związkach
niesakramentalnych. Zapraszamy na Mszę o godz. 16.00, a po niej spotkanie w salce.
5. Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
6. Parafia cywilno-wojskowa w Koszalinie organizuje w październiku tego roku pielgrzymkę
do Meksyku. Spotkanie dla zainteresowanych odbędzie się we wtorek 12 marca o godz. 18.30
w kaplicy garnizonowej przy ul. Zwycięstwa 202.
7. Zapraszamy do pomocy w śpiewie podczas Triduum Paschalnego w katedrze. Zgłoszenia
przyjmuje ks. Mateusz. Najbliższa próba odbędzie się środę o godz. 18.30 w salce na plebanii.
8. Dnia 14 marca przypada drugi czwartek miesiąca. Z tej okazji o godzinie 18.00 będziemy
modlić się o błogosławione owoce synodu diecezjalnego w Mszy wotywnej o Duchu Świętym.
Po Mszy św. spotkanie na plebanii dla RPSK.
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9. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie w
najbliższy czwartek 14 marca o godz. 19.00 do kościoła pw. św. Józefa.
10. W piątek 15 marca przypada kolejna rocznica śmierci biskupa Czesława Domina. Tego dnia
zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji o godz. 9.00, której będzie przewodniczył biskup
Edward Dajczak.
11. Również w piątek o godz. 19.00 w katedrze obędzie się nabożeństwo przyjęcia krzyży przez
kandydatów do bierzmowania z klas I ponadgimnazjalnych. Po nabożeństwie spotkanie z
rodzicami.
12. W piątki Droga Krzyżowa dla dorosłych jest odprawiana po Mszy św. o godz. 9.00 oraz o
godz. 17.30, natomiast o godz. 16.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową najmłodszych. Podczas
nabożeństw będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
13. Zapraszamy na wieczór uwielbienia prowadzony przez koszalińskie wspólnoty Odnowy w
Duchu Świętym. Uwielbienie odbędzie się w najbliższą sobotę 16 marca o godz. 19.00 w
katedrze.
14. W niedzielę 17 marca o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę do kościoła pw. św. Józefa
uczniów klas 8 przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św.
spotkanie w salce.
15. Również w niedzielę 17 marca na Mszy św. o godz. 13.30 będziemy modlić się za
małżonków, którzy w marcu obchodzą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia
można składać w zakrystii lub kancelarii.
16. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane do puszek przy wyjściu z kościoła będą przeznaczone
na Krajowy Fundusz Misyjny.
Inne:
1. Zapraszamy na weekendowe rekolekcje dla małżeństw na temat umiejętności rozmawiania
ze sobą i tworzenia lepszych relacji. Rekolekcje odbędę się w dniach od 22 do 24 marca w
ośrodku rekolekcyjnym w Grzybowie. Szczegóły i zapisy na stronie:
www.rekolekcjemalzenskie.simplesite.com
2. Przy wyjściu z kościoła po 8 zł można nabyć paschaliki na stół wielkanocny oraz zabrać ze
sobą skarbonkę Caritas na jałmużnę wielkopostną, którą będzie można przynieść do kościoła w
Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
3. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuł mówiący o
tym, na czym polega prawdziwe umartwienie.

