
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12 maja 
IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Adam Gremza, l. 41, Teresa Sterzel, l. 82 - wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Rozpoczynamy dzisiaj tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej okazji 
bp Edward Dajczak kieruje do nas specjalny komunikat, z którym możemy zapoznać się w 
gablotach ogłoszeniowych. Pasterz naszej diecezji szczególnie zachęca do ofiarowania w 
intencji powołań do naszego seminarium codziennej Koronki do Bożego Miłosierdzia o 
godzinie 15.00 oraz czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
 
2. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę przeznaczone są 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. 
 
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są sprawowane w niedziele o godz. 17.00 
oraz w dni powszednie o godz. 17.30.  
              
4. W poniedziałek 13 maja zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. O godz. 20.00 Msza 
św., następnie różaniec i procesja z figurą Matki Bożej dookoła katedry.   
                       
5. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie 
Rycerstwa św. Michała Archanioła. 
 
6. W czwartek 16 maja przypada 40-lecie ustanowienia parafii katedralnej pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie. Poprzednio – w latach 1945-1979 – siedzibą 
parafii był kościół pw. św. Józefa.                Verte → 



 
7. Kolejne czuwanie modlitewne „Młodzi w Duchu” odbędzie się w czwartek 16 maja o 
godz. 19.30 w kościele pw. Ducha Świętego. Serdecznie zapraszamy! 
 
8. Ks. Dariusz Wypych zaprasza osoby zainteresowane charyzmatem Ruchu Światło-Życie 
na kolejne spotkanie oazy dorosłych, które odbędzie się w czwartek 16 maja o godz. 20.00 
w parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie. 
 
9. W piątek 17 maja o godz. 9.00 Mszę św. w intencji strażaków odprawi bp Edward 
Dajczak.  
 
10. W przyszłą niedzielę 19 maja: 
 
● dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej na Mszach św. o 
godz. 10.00 i 12.00 w katedrze oraz o godz. 13.00 w kościele pw. św. Józefa. Spowiedź 
przed I Komunią w piątek o godz. 16.00 oraz w sobotę o godz. 10.00. W sobotę 25 maja 
dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami wyjeżdżają na Diecezjalny Dzień Dziecka do 
Skrzatusza. Koszt wyjazdu – 30 zł. Zapisy u katechetek oraz w zakrystii i w kancelarii. 
    
● o godzinie 11.00 zapraszamy na Mszę św. do kościoła pw. św. Józefa uczniów klas 3 
gimnazjalnych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.  
 
● 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. 
             
Inne: 
 
1. Rekolekcje ruchu trzeźwościowego odbędą się w koszalińskim CEFie w dniach od 18 
do 19 maja. Szczegóły w gablotach ogłoszeniowych. 

 
2. Seminarium Duchowne w Koszalinie serdecznie zaprasza młodzież męską szkół 
średnich na rekolekcje poświęcone odkrywaniu życiowego powołania. W tym roku 
rekolekcje odbędą się w dniach 23-28 czerwca w Zakopanem. W programie m.in. 
wyprawy górskie i zwiedzanie Krakowa. Koszt rekolekcji wynosi 450 zł. Zgłoszenia do 1 
czerwca pod numerem 505421400 piotrskiba@poczta.fm. 

 
3. „Winnica Racheli” organizuje rekolekcje dla osób z doświadczeniem aborcji w terminie 
od 5 do 7 lipca. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 517 230 042. 
 
4. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuł o „tajemnicach” 
fatimskich. 
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