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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Palmowa - 14 kwietnia
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Halina Główczewska, l. 94; Zbigniew Niemiec, l. 71; Irena Kobalczyk, l. 78; Zbigniew Janczak, l. 71;
Bogdan Puzyrewski, l. 56; Leszek Gruszewski, l. 59; Jerzy Sajkowski, l. 59; Leszek Chodowiec, l. 70 wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

W tygodniu:
1. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są 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.
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. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie o godzinie 19.00 odbędą się rekolekcje
ostatniej szansy w Domu Miłosierdzia Bożego. W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. dr Wojciech
Wójtowicz - Rektor WSD w Koszalinie.
5. Spowiedź przedświąteczna w katedrze od poniedziałku do środy w na każdej Mszy św., w ramach
stałego konfesjonału oraz rano od 8.30 i wieczorem od 17.30. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek od
7.00 do 18.30 oraz od godz. 22.00 do godz. 23.00. W Wielką Sobotę od 7.00 do 16.00. Nie będzie
spowiedzi podczas wieczornych liturgii.
6. Wydawanie paczek wielkanocnych osobom starszym i samotnym, które wcześniej złożyły
odpowiednie podanie, będzie miało miejsce we wtorek 16 kwietnia w siedzibie „Caritas” przy ul.
Chrobrego 7 w godz. od 15.00 do 18.00.
7. W Niedzielę Wielkanocną 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.
8. Kancelaria w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę będzie czynna jedynie przed
południem w godzinach od 10.30 do 12.00.
Verte →

9. Liturgia świąteczna w katedrze
Wielki Czwartek
godz. 9.00 - Msza krzyżma - podczas uroczystej Eucharystii biskupi i prezbiterzy naszej diecezji
odnowią przyrzeczenia kapłańskie oraz będzie miało miejsce poświęcenie oleju krzyżma św.
i błogosławieństwo oleju chorych i katechumenów.
godz. 19.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej i adoracja Najświętszego Sakramentu do 24.00.
Wielki Piątek

godz. 9.00 - Ciemna Jutrznia.
godz. 15.00 - Droga Krzyżowa i początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
godz. 19.00 - Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie
Pańskim do godz. 24.00.
Wielka Sobota

godz. 9.00 - Ciemna Jutrznia.
godz. 10.30 do 16.00 - co pół godziny błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.
godz. 21.30 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
Wielka Noc – Sobota/Niedziela
godz. 22.00 - uroczysta Wigilia Paschalna transmitowana w TVP 3.
Niedziela Zmartwychwstania
Msze św. tak, jak w każdą niedzielę, z tym wyjątkiem, że nie ma Mszy św. o godz. 7.00.
Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. są sprawowane według porządku niedzielnego.

Inne:
1. Biskup Edward Dajczak zaprasza wszystkich samotnych, starszych i utrudzonych życiem na
wspólne śniadanie wielkanocne w dzień Zmartwychwstania Pańskiego do Domu Miłosierdzia
Bożego. O godzinie 8.00 wspólna Eucharystia, a po niej śniadanie.
2. Zachęcamy do wyjazdu 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 zabrać ze sobą skarbonkę „Caritas” na jałmużnę wielkopostną, którą będzie można
przynieść do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
4. Przypominamy o tym, że przedmioty pobłogosławione np. palmy wielkanocne, nie mogą być
wyrzucana jako śmieci. Należy je spopielić lub zakopać.
5. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuł o tradycjach i
znaczeniu Triuduum Paschalnego.

