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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   

              I. Niedziela Wielkiego Postu 

              21 lutego 2021 r. 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Jadwiga Trzcińska  l. 87 , Krzysztof Szczepaniak l. 46, 

Jerzy Stężała l. 68, Agata Mroczkowska l. 33, Urszula Szumińska l. 65. Wieczny odpoczynek racz im 

dać, Panie! 

 

1. Caritas diecezjalna dostarczyła paschaliki wielkanocne, które są już dostępne w cenie 5 zł.  Można 

też zabierać skarbonki na jałmużnę wielkopostną, które przyniesiemy w Wielkanoc z darem serca. 

W tygodniu 

2. We wtorek (23.02) o godz. 8.35 zapraszamy do katedry na modlitwę jutrzni. 

3. W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dorosłych po Mszy św. o godz. 9.00 i o 17.30 – dla 

dzieci i dorosłych. W czasie nabożeństw będziemy zbierali ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.  

Niedziela 28 lutego 

4. Podczas Mszy św. o godz. 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00 i 19.00 schola młodzieżowa naszej 

parafii będzie animował śpiewy. Po Mszy św. młodzież będzie zbierała ofiary do puszek, które zostaną 

przeznaczone na nowy sprzęt dla scholi. 

5. We Mszy św. o godz. 12.00 będziemy modlić się w intencji dzieci, które w tym miesiącu obchodzą 

swoje urodziny lub imieniny; intencje można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii. 

6. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odbędą się o godz. 17.00. Będą one połączone z modlitwą 

ekspiacyjną za zabijanie dzieci nienarodzonych. 

Inne: 

7. Od dzisiaj trwają w zakrystii zapisy do grupy kandydatów do sakramentu bierzmowania młodzieży z 

klas 7 szkół podstawowych. Do odebrania w zakrystii jest deklaracja kandydata, którą należy przynieść 

na pierwsze spotkanie organizacyjne zapowiedziane w marcu. 

8. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Caritas 

diecezjalna zaprasza do punktu pomocy pokrzywdzonych w siedzibie przy ul. Bpa. Czesława Domina 

8 Szczegóły na stronie internetowej www.koszalin.caritas.pl lub pod numerem telefonicznym             

532 460 213 213. 

9. Zachęcamy do nabywania i czytania nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy 

medytacje rekolekcji wielkopostnych z duchowym przewodnikiem ks. Franciszkiem Blachnickim.  

Można też nabyć książkę w cenie 20 zł o przedwojennym proboszczu odrodzonej parafii pw. św. 

Józefa z modlitwami do św. patrona. 
 

Naszym Parafianom i gościom błogosławionego przeżywania niedzieli i 
całego tygodnia oraz zdrowia w rodzinach. 

http://www.koszalin.caritas.pl/

