
 
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 

IV Niedziela Wielkiego Postu - 31 marca 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Andrzej Czerek, l. 63, Jerzy Karczmarczyk, l. 90, Stanisław Sawicz, l. 83, 
Zenon Fiutowski, l. 68, Andrzej Wełżyński, l. 64, Wacław Król, l. 93. 
- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. 
W dni powszednie nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy na Mszach 
św. o godz. 9.00 i 18.00. W tym czasie do sakramentu pokuty i pojednania będzie można 
przystąpić - rano od godz. 8.30 i wieczorem od godz. 17.30. 
 
2. W poniedziałek rozpoczynamy rekolekcje dla młodzieży, natomiast w czwartek dla dzieci 
- z tego powodu Msza św. o godzinie 9.00 w czwartek i piątek będzie przeniesiona z 
katedry do kościoła pw. św. Józefa. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje się w gablotach 
ogłoszeniowych. 
 
3. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu na Mszy św. o godz. 12.00 zbieramy słodycze, 
które przed Wielkanocą przekażemy dzieciom z hospicjum domowego w Koszalinie. 
 
4. Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 
5. W dniach 29 - 30 marca parafialny zespół „Caritas” dokonał zbiórki żywności w ramach 
pomocy osobom starszym i samotnym. Podania z prośbą o przyznanie paczek wielkanocnych 
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. 
 
6. Ks. Dariusz Wypych zaprasza osoby zainteresowane charyzmatem Ruchu Światło-Życie 
na pierwsze spotkanie Oazy Dorosłych, które odbędzie się w czwartek o godz. 20.00 w parafii 
pw. św. Wojciecha w Koszalinie.          Verte → 
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7. 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. Po Mszy św. 
     spotkanie RPSK oraz w sali 103 spotkanie dla rodziców ministrantów i lektorów. 
► w piątek możliwość spowiedzi - rano od godz. 8.30 oraz po południu od 16.30 
► w sobotę o godz. 8.45 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, natomiast w 
     godzinach przedpołudniowych księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną. 
                          
8. W najbliższy piątek 5 kwietnia zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta, 
którą poprowadzi bp Edward Dajczak. Rozpoczęcie pod pomnikiem św. Jana  Pawła II o godz. 
20.00. Przedstawiciele naszej parafii poniosą krzyż od stacji VI do VII.  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. 
 
9. Spotkanie uczniów klas 7, którzy chcą przygotowywać się do sakramentu bierzmowania, 
odbędzie się za tydzień w niedzielę 7 kwietnia. Zapraszamy na godz. 11.00 na Mszę do 
kościoła pw. św. Józefa. Po Mszy św. spotkanie w salce. 
 
10. W niedzielę 7 kwietnia Msza św. o godz. 16.00 będzie sprawowana w intencji wspólnoty 
Żywego Różańca, a po niej zmiana tajemnic różańcowych. 
 
Inne: 
 
1. W rozegranym wczoraj diecezjalnym finale ligi ministranckiej w piłkę nożną nasi 
ministranci zdobyli tytuł wicemistrzowski, a Paweł Ziętara został najlepszym bramkarzem 
turnieju. Serdecznie gratulujemy! 
 
2. Uprzejmie informujemy, że film pt. „Miłość i Miłosierdzie” o św. siostrze Faustynie 
Kowalskiej pojawi się w repertuarze koszalińskiego „Multikina” od poniedziałku do 
czwartku (1-4 kwietnia) o godz. 12.05. Zachęcamy do jego obejrzenia. 
 
3. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza młodzież od 14 lat na rekolekcje charyzmatyczne pt. 
„Odkryj Ten Sens”, które odbędą się w Podczelu w dniach od 5 do 7 kwietnia. W programie 
między innymi gry integracyjne, śpiew, modlitwa uwielbienia oraz adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Zgłoszenia do środy. Więcej informacji pod telefonem 608 251 273 i na stronie 
www.koszalin.odnowa.org. 
 
4. 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”, a w nim artykuł o biblijnej 
i liturgicznej symbolice baranka. 
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