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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III Niedziela Wielkiego Postu - 24 marca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Waldemar Miazek, l. 66, Jerzy Gurowski, l. 91 - wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu na Mszy św. o godz. 12.00 zbieramy 
słodycze, które przed Wielkanocą przekażemy dzieciom z hospicjum domowego  
w Koszalinie. 
 
2. Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 
3. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia 
obchodzimy Dzień Świętości Życia - na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00 będzie można 
podjąć się duchowej adopcji dziecka poczętego. 
 
4. 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. 
 
5. Na prośbę Papieża Franciszka zapraszamy mieszkańców Koszalina i okolic do 
wzięcia udziału w inicjatywie „24 godziny dla Pana”. W piątek 29 marca od godziny 
15.00 do godziny 15.00 w sobotę 30 marca trwać będzie 24-godzinny dyżur kapłanów 
w konfesjonale w kaplicy pw. Chrystusa Króla przy kościele pw. Ducha Świętego w 
Koszalinie. W tym czasie trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu - będzie to 
równocześnie czuwanie modlitewne przeżywane w łączności z podążającymi 
Ekstremalną Drogą Krzyżową. 
              Verte → 
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6. 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. Zapisy, zasady i wybór trasy na 
stronie www.edk.org.pl. 
 
7. Telewizja „Dobre Media” serdecznie zaprasza na dzień skupienia. Początek  
w sobotę 30 marca o godz. 9.00 w sali kolumnowej domu parafialnego  
oo. franciszkanów w Koszalinie. Szczegółowe informacje na znajdziemy na stronie 
www.dobremedia.org. 
 
8. W niedzielę 31 marca na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili się  
w intencji dzieci, które w bieżącym miesiącu obchodziły swoje imieniny lub urodziny. 
Dzieci można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. 
     
9. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. 
Poprowadzi je ks. dr Radosław Suchorab razem z klerykami roku propedeutycznego 
ze Szczecinka. 
            
Inne: 
 
1. Przypominany o zmianie czasu z soboty na niedzielę 30/31 marca. 
 
2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza w poniedziałek 1 kwietnia o godz. 
18.00 do kina „Kryterium” na projekcję pięknego filmu o przebaczeniu pt. 
„Największy dar”. Rezerwacja biletów w cenie 12 zł jest możliwa w zakrystii. 
 
3. Nadal prosimy o ofiary na klęczniki składane do skarbony przy kaplicy adoracji. 
Prosimy również o wpisy do księgi adoracji - szczególnie wspólnoty modlitewne  
z naszej parafii. Przy wyjściu z kościoła po 8 zł można nabyć paschaliki na stół 
wielkanocny oraz zabrać ze sobą skarbonkę „Caritas” na jałmużnę wielkopostną. 
 
4. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Małego Gościa Niedzielnego” oraz 
„Naszej Arki”, która poświęcona jest „córce boleści” - św. Gemmie (wym. Dżemmie) 
Galgani. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy praktyczną pomoc do zrobienia 
rachunku sumienia. 
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