
 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III Niedziela Wielkanocna - 5 maja 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Jerzy Granat, l. 76, Sylwester Kalkowski, l. 79, Stanisława Wiśniowska, l. 99 
- wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są sprawowane w niedziele i dni świąteczne 
o godz. 17.00 oraz w dni powszednie o godz. 17.30.   
    
2. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Biblijny. Z tej okazji po Mszy św. o godz. 10.00 
zapraszamy na nabożeństwo „Verba Sacra”. Zachęcamy do osobistej i rodzinnej lektury 
Pisma Świętego. 
 
3. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św. i nabożeństwo z modlitwą o 
uzdrowienie, które odbędą się w środę 8 maja o godz. 18.00. 
 
4. 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. 
 
5. Dnia 9 maja 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.                       Verte → 
              



6. Zachęcamy do wyjazdu na Diecezjalną Pielgrzymkę Żywego Różańca do Skrzatusza, 
która odbędzie się w sobotę 11 maja. Z grupą pojedzie ks. proboszcz. Wyjazd o godz. 7.30 
spod katedry. Koszt - 30 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 
 
7. Zapraszamy na wieczór uwielbienia prowadzony przez koszalińskie wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym. Uwielbienie odbędzie się w najbliższą sobotę 11 maja o godz. 19.00 w 
katedrze. 
 
8. W przyszłą niedzielę 12 maja: 
 
● ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na cele remontowo-budowlane w naszej 
parafii. Po Mszach św. sprawowanych do południa Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie 
przy kawie i ciastku w sali 103.     
●  o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę do kościoła pw. św. Józefa uczniów klas 8 
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.  
●  na Mszy św. o godz. 12.00 dzieci z klas 4 będą przeżywały rocznicę I Komunii św. 
Spowiedź dla dzieci i rodziców odbędzie się w piątek o godz. 16.00. 
● przypada Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o 
powołania do służby w Kościele.  
 
Inne: 
 
1. Anton Djomszyn z parafii w Jekaterynburgu oraz Juliusz Kisiel z parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, diakoni diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
pragną przyjąć święcenia prezbiteratu. Kandydatów polecamy modlitwom wiernych. 
Gdyby ktoś wiedział o czymś, co czyniłoby kandydatów niegodnymi przyjęcia święceń, jest 
zobowiązany w sumieniu zawiadomić o tym proboszcza parafii. Należy przy tym pamiętać, 
że rzucanie na kogokolwiek niesłusznych podejrzeń lub posądzeń jest grzechem. 
 
2. Informujemy o zmianie numeru telefonu do kancelarii parafialnej. Nowy numer (511 
020 207) możemy znaleźć w gablotach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej. 
 
3. W gablotach ogłoszeniowych możemy zapoznać się z komunikatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na temat przepisów dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
4. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuł o tym, 
dlaczego do wielkanocnych zamachów doszło na Sri Lance, gdzie mieszka zarówno mało 
muzułmanów, jak i chrześcijan. Zachęcamy również do nabycia „Naszej Arki”, która jest 
poświęcona Sanktuarium Matki Bożej w Tyliczu. 


