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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
II Niedziela Wielkiego Postu - 17 marca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Jan Bartoszuk, l. 79, Adam Eliaszewicz, l. 62, Wanda Filipkowska, l. 82, Jerzy Wagner, l. 85 
- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Ofiary zbierane dzisiaj do puszek przy wyjściu z kościoła są przeznaczone na Krajowy Fundusz 
Misyjny. Za wszystkie złożone ofiary serdecznie dziękujemy! 
 
2. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu na Mszy św. o godz. 12.00 zbieramy słodycze, które przed 
Wielkanocą przekażemy dzieciom z hospicjum domowego w Koszalinie. 
 
3. Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 
4. W poniedziałek 18 marca przypada dzień imienin biskupa Edwarda Dajczaka. Pamiętajmy o 
Solenizancie w naszych osobistych modlitwach. 
 
5. We wtorek 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Z tej okazji zapraszamy do 
kościoła pw. św. Józefa obok katedry na Mszę św. o godz. 17.00. 
 
6. 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. 
 
7. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu o godzinie 20.00 w kaplicy Domu Miłosierdzia Bożego 
odbywać się będzie czytanie Apokalipsy świętego Jana z komentarzem. Konferencję można również 
śledzić na stronie  internetowej www.dommilosierdzia.pl. 
 
8. 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 dla dzieci. Podczas nabożeństw będą zbierane 
ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
                  
9. W sobotę 23 marca odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych. O godz. 10.00 w kościele pw. św. Józefa 
odprawiona będzie Msza św. w intencji rodziców, natomiast o godz. 11.30 rozpoczną się obrzędy 
pogrzebowe na cmentarzu.       
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10. W bieżącym roku przypada 25-lecie ustanowienia przez śp. biskupa Czesława Domina Rodziny 
Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Wdzięczni za dar wsparcia, który stanowią członkowie RPSK, 
przełożeni i klerycy zapraszają kapłanów i osoby świeckie do uroczystego świętowania tego jubileuszu, 
który rozpocznie się w sobotę 23 marca o godz. 10.00 w naszym seminarium. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 18 marca. 
 
11. W niedzielę 24 marca o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę do kościoła pw. św. Józefa uczniów klas 
3 gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie w 
salce. 
 
12. Duszpasterstwo Akademickie w Koszalinie zaprasza na Wielkopostne Rekolekcje Akademickie. 
Prowadzącym rekolekcje będzie o. Michał Legan z Jasnej Góry. Zapraszamy do siedziby duszpasterstwa 
akademickiego przy Kościele Ducha Świętego w III niedzielę Wielkiego Postu 24 marca o godz. 18.00. 
Rekolekcje potrwają do środy 27 marca. 
             
Inne: 
 
1. Wczoraj odbyły się eliminacje diecezjalne XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego ministrantów 
i lektorów. Na etapie ogólnopolskim naszą parafię reprezentować będą Krystian Sławiński i Igor 
Kółakowski. Serdecznie gratulujemy! 
 
2. 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. 
 
3. Dyrektor i grono pedagogiczne Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koszalinie serdecznie 
zapraszają rodziców z dziećmi 6 i 7-letnimi na Dzień Promocji Szkoły w czwartek 28 marca o godzinie 
16.00. 
 
4. Trwają zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Polega ona na  przejściu w małych grupach jednej z 
dwóch tras Drogi Krzyżowej wokół Koszalina, mających ok. 45 km. Nabożeństwo  odbywa się nocą, w 
ciszy, z piątku na sobotę 29/30 marca. Istnieje możliwość rozpoczęcia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
po Mszy świętej odprawionej w koszalińskiej katedrze w piątek o godz. 18.00. Ostatnia stacja znajduje 
się przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, gdzie przez całą noc trwać będzie adoracja. Zapisy, 
zasady i wybór trasy na stronie www.edk.org.pl. 
 
5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego Postu 31 marca. 
Poprowadzi je ks. dr Radosław Suchorab razem z klerykami roku propedeutycznego ze Szczecinka. 
 
6. Nadal prosimy o ofiary na klęczniki składane do skarbony przy kaplicy adoracji. Prosimy również o 
wpisy do księgi adoracji. Przy wyjściu z kościoła po 8 zł można nabyć paschaliki na stół wielkanocny. 
 
7. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim o nowoczesnych sposobach 
dawania jałmużny oraz o sprawdzonej duchowości dla prawdziwych mężczyzn. 
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