
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 28 kwietnia 
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego  

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Jadwiga Złomańczuk, l. 82, Krzysztof Czerepaniak, l. 51, Irena Foszcz, l. 85,  
Grzegorz Lechoński, l. 44, Cecylia Żołądkowska, l. 91 - wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Z radością informujemy, że w Wielki Czwartek bp Edward Dajczak mianował kanonikiem 
gremialnym Kapituły Katedralnej Koszalińskiej naszego proboszcza ks. Henryka Romanika. 
 
2. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane do puszek po Mszach św. są 
przeznaczone potrzeby „Caritas” naszej diecezji. Dzisiaj w koszu pod ołtarzem możemy 
składać skarbonki z jałmużną wielkopostną. O godzinie 15.00 zapraszamy do katedry na 
„Godzinę Miłosierdzia”. 
 
3. W najbliższym tygodniu stały konfesjonał będzie funkcjonował tylko w poniedziałek, 
wtorek i sobotę. 
 
4. We wtorek 30 kwietnia przypada przeniesiona z racji Oktawy Wielkanocy uroczystość św. 
Wojciecha – głównego patrona Polski i naszej diecezji. 
 
5. Od środy zapraszamy na nabożeństwa majowe, które będą sprawowane w niedziele i dni 
świąteczne o godz. 17.00 oraz w dni powszednie o godz. 17.30.             Verte → 
 
 



6. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca: 
 
► w czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji ministrantów, lektorów,  
     nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz RPSK.  
► w piątek możliwość spowiedzi na każdej Mszy św. 
► w sobotę o godz. 8.45 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP,  
     natomiast w godzinach przedpołudniowych księża odwiedzą chorych  
     z posługą sakramentalną. 
 
7. Dnia 3 Maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. będą odprawiane 
według porządku niedzielnego, z tym wyjątkiem, że nie będzie Mszy św. o godz. 11.00 w 
kościele pw. św. Józefa. Szczególnie zapraszamy na Mszę św. o godzinie 10.00, którą w 
intencji Ojczyzny odprawi biskup diecezjalny Edward Dajczak. Tego dnia z racji uroczystości 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
 
8. Stowarzyszenie Obchodów Rocznic Narodowych zaprasza do wspólnego śpiewania pieśni 
patriotycznych, które obędzie się 3 maja pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego o godz. 16.00. 
 
9. W przyszłą niedzielę 5 maja: 
 
► na Mszy św. o godz. 8.30 będziemy modlili się w intencji rodziców dzieci utraconych.  
► rozpoczynamy w Tydzień Biblijny, który połączymy z uroczystą intronizacją księgi Pisma 
     Świętego. Z tej okazji zapraszamy na nabożeństwo „Verba Sacra”, które odbędzie się  
     po Mszy św. o godz. 10.00. 
► uczniowie klas 7 przygotowujący się do bierzmowania mają Mszę św. o godz. 11.00  
     w kościele pw. św. Józefa. Po Mszy św. spotkanie w salce. 
► o godz. 16.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji Żywego Różańca i zmiana tajemnic 
     różańcowych. Przed Mszą św. – o godz. 15.40 – spotkanie z ks. Arkadiuszem w sali 103.  
► Msza św. w intencji maturzystów o godz. 19.00, a po niej indywidualne błogosławieństwo. 
 
Inne: 
 
1. 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. 
 
2. Diecezjalna Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Dzień Jedności z ks. Johnem 
Bashoborą, który odbędzie się w Białogardzie 1 czerwca w godz. od 9.30 do 20.00. Koszt to 35 
zł w tym obiad. Zgłoszenia można dokonywać przez liderów wspólnot, a więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu: 880 939 403 oraz na stronie www.koszalin.odnowa.org. 
 
3. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuł o ludziach, 
którzy doświadczyli Bożego Miłosierdzia oraz o leku na kryzys wiary, jaki proponują 
francuscy biskupi. 

http://www.koszalin.odnowa.org/

