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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V Niedziela Wielkiego Postu - 7 kwietnia 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Paulina Małek, l. 90; Michał Pocałujko, l. 84; Piotr Dziura, l. 52 - 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. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie Rycerstwa 
św. Michała Archanioła. 
 
4. Podania z prośbą o przyznanie paczek wielkanocnych dla osób starszych i samotnych 
można składać siedzibie „Caritas” przy ul. Chrobrego 7 w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 
lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. 
 
5. W czwartek o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu dla Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie w salce na plebanii. 
 
6. Dnia 11 kwietnia 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. 
 
7. Również 11 kwietnia w kaplicy Wspólnoty Sióstr Maryi Gwiazdy Porannej przy ul. 
Norwida 6 odbędzie się kolejne spotkanie „Szkoły modlitwy”. Początek o godz. 18.30. 
               
8. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie w 
najbliższy czwartek 11 kwietnia o godz. 19.00 do kościoła pw. św. Józefa.       Verte → 
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9. W piątek w naszym kościele 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. 
 
10. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie wspólnoty związków niesakramentalnych, 
które odbędzie się w sobotę 13 kwietnia o godz. 17.00. Rozpoczniemy w kaplicy na plebanii 
przy ul. Chrobrego 7. 
 
11. Zapraszamy młodzież na czuwanie wielkopostne, które poprowadzi biskup Edward 
Dajczak. Początek w sobotę 13 kwietnia o godz. 19.00. 
 
12. W niedzielę 14 kwietnia ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na cele remontowo-
budowlane w naszej parafii. Po Mszach św. do południa Akcja Katolicka zaprasza na 
spotkanie przy kawie i ciastku w sali 103. 
 
13. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Szczególnie zapraszamy na Mszę św. o godz. 
10.00, której będzie przewodniczył bp Edward Dajczak. Rozpoczęcie liturgii przed domem 
biskupim przy ul. Wyszyńskiego 16, gdzie odbędzie się obrzęd błogosławieństwa palm. 
Później nastąpi procesjonalne przejście do katedry. 
 
14. W niedzielę 14 kwietnia 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.    
 
Inne: 
 
1. Uprzejmie informujemy, że film pt. „Miłość i Miłosierdzie” o św. siostrze Faustynie 
Kowalskiej, w tym tygodniu pojawi się w repertuarze koszalińskiego kina „Kryterium”.  
Szczegóły w gablotach ogłoszeniowych. 
 
2. Rozpoczynamy zapisy na Diecezjalną Pielgrzymkę Żywego Różańca do Skrzatusza, która 
odbędzie się w sobotę 11 maja. Koszt wyjazdu - 30 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 
 
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 można nabyć po 8 zł paschaliki na stół wielkanocny oraz zabrać ze sobą 
skarbonkę „Caritas” na jałmużnę wielkopostną. 
 
5. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, do którego dołączony jest 
film o życiu św. Ignacego z Loyoli. 


