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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

III Niedziela Wielkanocy czyli Biblijna  

18 kwietnia 2021 r. 

 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Weronika Nełka l. 96, Maria Szulc l. 

95, Aleksandra Kuczyńska l. 92, Zbigniew Rycąbel l. 62, Alina Golubska l. 85. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

Dzisiaj 

1. Obchodzimy Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. W ramach 

Narodowego Czytania Pisma Świętego zachęcamy Parafian, by zechcieli w domu 

przeczytać i rozważyć ostatni (24) rozdział Ewangelii wg św. Łukasza lub dowolny 

tekst biblijny. 

W tygodniu 

2.  We wtorek o 8.35 – modlitwa jutrzni w katedrze.  

3. W środę 21.04 zapraszamy do spowiedzi św. kandydatów do bierzmowania: 

młodzież z I grupy o godz. 18.00, a z II grupy o godz. 19.00. 

4. W czwartek 22.04. będziemy przeżywali sakrament bierzmowania naszej 

młodzieży. Podczas Mszy św. o godz. 17.00 i 18.30 bp Edward Dajczak udzieli 

sakramentu młodym parafianom. Zapraszamy do udziału w tych mszach św. tylko 

rodziców i świadków kandydatów. Prosimy Parafian nie związanych rodzinnie z 

przystępującymi do bierzmowania, aby wybrali tego dnia poranne godziny Mszy św. 

albo uczestniczyli we Mszy św. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Józefa.  

5. W piątek 23 kwietnia będziemy obchodzili uroczystość św. Wojciecha Biskupa i 

Męczennika, gł. patrona Polski i diecezji. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość 

od pokarmów mięsnych. 



 

Niedziela 25.04 

6. Zapraszamy o godz. 20.00 do katedry na nabożeństwo Drogi Światła, która będzie 

transmitowana przez Dobre Media. 

7. Za tydzień będziemy modlić się za kierowców i pasażerów pojazdów 

mechanicznych. 

8. Ks. Biskup Krzysztof Zadarko będzie obchodził 12 rocznicę święceń biskupich, 

stąd otaczamy go naszą modlitwą. 

 

Inne 

 

9.  W zakrystii można otrzymać bezpłatnie 10 sztuk maseczek.  

 

10. Kiermasz misyjny w Niedzielę Palmową przyniósł dar w wys. 1450 zł. Siostry 

Pallotynki i wspólnota „Mały Apostoł” dziękują wszystkim ofiarodawcom.  

 

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

znajdziemy ciekawy artykuł o terapii po chorobie covid-19. 

 

12. Prosimy o zakup książek o proboszczu przedwojennej parafii katolickiej w 

Koszalinie, ks. Ferdynandzie Piontku. Cena 20  zł. 
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