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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   

II. Niedziela Wielkiego Postu 

28. lutego 2021 r. 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  Jerzy Duszyński l.85, Zygmunt 

Świątczak l.98, Zenona Wiszniewska l. 82, Andrzej Bądorowicz l. 75, Zofia 

Kaczmarek l. 56, Ludwika Czerniejewska l. 91, Tadeusz Białoskórski l. 64  i 

Krzysztof Boś l. 63.  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

Dzisiaj  

1.Dzisiaj przypada dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Za tydzień 

będziemy zbierali ofiary do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny. 

2.Podczas Mszy św. o godz. 8.30, 10.00, 12.00, 13.30, 16.00 i 19.00 schola 

młodzieżowa naszej parafii animuje śpiew liturgiczny. Po Mszy św. młodzież będzie 

zbierała ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone na nowy sprzęt dla scholi. 

 

W tygodniu 

3.We wtorek (2.03) o godz. 8.35 zapraszamy do katedry na wspólną modlitwę jutrzni. 

4. Zapraszamy na próby scholi do Triduum Paschalnego w sali 103 we wtorek 

(2.03) o godz. 17.30 i w sobotę (6.03) o godz. 10.00. 

5. W środę 3 marca wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii zaprasza 

na Mszę św. o godz. 18.00, a po Eucharystii na nabożeństwo z modlitwą o 

uzdrowienie, które będzie transmitowane przez Dobre Media. 

6. W piątek 5 marca o godz. 19.00 zapraszamy do katedry kandydatów do 

bierzmowania  oraz wszystkich chętnych na Drogę Krzyżową dla młodzieży. 

7.W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dorosłych po Mszy św. o godz. 

9.00 i o 17.30 i o 16.30 – dla dzieci. W czasie nabożeństw zbieramy ofiary na kwiaty 

do Grobu Pańskiego.  

8. W sobotę 6 marca po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie grupy 

maryjnej. 

10. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca: 

- w czwartek o godz. 18.00 - Msza św. w intencji służby liturgicznej (ministrantów, 

lektorów, nadzw. szafarzy Najśw. Sakramentu) i Rodziny Przyjaciół Seminarium 

Koszalińskiego; 



- w piątek nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 8.45; możliwość 

spowiedzi – rano od 8.30 i po południu od 16,30; 

- w sobotę o godz. 8.00 zapraszamy na różaniec wynagradzający prowadzony przez 

Straż Honorową Najśw. Serca Pana Jezusa; po Mszy św. o godz. 9.00 – nabożeństwo 

do Niepokalanego Serca NMP. 

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbędą się według indywidualnego 

harmonogramu ustalonego z duszpasterzem. 

 

Niedziela 7 marca 

11. Po Mszy św. w intencji Żywego Różańca o godz. 16.00 – zmiana tajemnic. 

Prosimy o zgłaszanie się do udziału w tej wspólnocie modlitwy, gdyż w niektórych 

różach brakuje aktywnych uczestników. Zapraszamy też na tę Mszę św. kręgi 

pielgrzymujących sanktuariów Matki Trzykroć Przedziwnej. 

12. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego postu - o godz. 17.00; 

dzisiaj będą one połączone z modlitwą ekspiacyjną za zabijanie dzieci 

nienarodzonych. 

 

Inne: 

13. Trwają 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. 

14. Caritas diecezjalna dostarczyła paschaliki wielkanocne, które są dostępne w cenie 

5 zł.  Można też zabierać skarbonki na jałmużnę wielkopostną, które przyniesiemy w 

Wielkanoc. 

 15. Prosimy o włączenie się do prac Parafialnego Zespołu Caritas, w którym 

obecnie mamy kilka pań wolontariuszy. Od tego tygodnia rozpoczynamy akcję 

zbiórki żywności, którą można przynosić do zakrystii w sobotę w torbach Caritasu 

lub we własnych. Dary będą rozdzielone przed Wielkanocą wśród najbardziej 

potrzebujących parafian. 

16. Prosimy o modlitwę o przyznanie dofinansowania remontu kościoła pw. św. 

Józefa. 

17. Proboszczem parafii pw. Ducha Świętego został mianowany ks. Paweł 

Wojtalewicz. 

18. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym 

znajdziemy medytacje rekolekcji wielkopostnych z duchowym przewodnikiem ks. 

Franciszkiem Blachnickim.  Można nabyć książkę w cenie 20 zł o ks. Ferdynandzie 

Piontku, przedwojennym proboszczu odrodzonej parafii katolickiej w Koszalinie. 
 

Naszym Parafianom i gościom błogosławionego przeżywania niedzieli i 

całego tygodnia oraz zdrowia w rodzinach. 


