
VERTE 

 

PARAFIA KATEDRALNA 
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP  
75-063 KOSZALIN, UL. B. CHROBREGO 7  
TEL. KANCELARIA 511 020 207 
TEL. DYŻURNY 500 489 561 
www.katedrakoszalin.pl 
  

 

          OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

       V Niedziela Wielkiego Postu 

      26 marca 2023 r. 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Grażyna Straszewska-Mederer 

 l. 63,  Stefania Wójcik l. 69  i Teresa Marszałek l. 94. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

Dziś  

1. Wspólnota „Mały Apostoł” będzie dziś po Mszach św. rozprowadzać karty świąteczne, 

przygotowane przez dzieci. 

2. Po Mszy św. o godz. 16.00 – śpiewamy nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem 

pasyjnym, które wygłosi dk Michał. 

W tygodniu 

3. W poniedziałek 27.03 po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy zainteresowanych udziałem  

w grupie modlitewnej św. Józefa o dobrą śmierć (za zmarłych 

 i umierających). 

4. We wtorek o godz. 8.35 – zapraszamy na modlitwę brewiarzową Jutrzni. 

5. W piątek Drogę Krzyżową o godz. 17.30 poprowadzą małżeństwa z ks. Piotrem. 

Rozważania będą poświęcone małżeństwu i rodzinie. Zapraszamy szczególnie małżonków. 

6. W pierwszą sobotę po Mszy św. o godz. 9.00 odmówimy różaniec wynagradzający  

i wysłuchamy rozważania maryjnego. 

7. Wspólnota „Męski Różaniec” zaprasza na modlitwę ulicami Koszalina, która rozpocznie 

o godz. 14.30 przy kościele pw. św. Wojciecha, a zakończy ok. godz. 16.00 Mszą św. 

 w kościele św. Józefa Rzemieślnika przy ul. Łużyckiej. 

 

2.04 – Niedziela Palmowa 

8. Na wszystkich Mszach św. przeczytamy Ewangelię Męki Pańskiej  

i pobłogosławimy palmy wielkanocne. O godz. 10.00 wyruszy procesja z palmami spod 

Domu Biskupa, która poprzedzi Eucharystię. 
 



 

9. W ciągu niedzieli na Mszach św. będzie śpiewać schola męska z Mińska Białoruskiego. 

Goście będą rozprowadzać płyty z nagraniami swoich śpiewów. 

 

10. O godz. 16.00 pomodlimy się w intencji Żywego Różańca i Kręgów Pielgrzymującej 

MB. Po Mszy św. wymiana tajemnic. 

 

11. W ciągu całej niedzieli wolontariusze Hospicjum im. Św. Maksymiliana,  

w ramach ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei” będą proponować żonkile i prosić  

o datki na bieżące potrzeby hospicjum. 

 

12. Siostry Pallotynki i wspólnota „Mały Apostoł” urządzą po Mszach św. kiermasz 

wielkanocny, z którego przychód przeznaczony będzie na cele apostolskie. 

 

13. O godz. 21.00 – zapraszamy do katedry na Apel Jasnogórski z rozważaniem bpa 

Zbigniewa, a następnie pod pomnikiem św. Jana Pawła II. zaśpiewamy „Barkę” 

 i złożymy kwiaty. 

 

Inne  

14.  Drogi Krzyżowe są odprawiane w piątki o następujących godzinach: dla dzieci  

o 16.30 i dla dorosłych po Mszy św. o 9.00 i o 17.30. Podczas nabożeństw zbieramy ofiary 

na kwiaty do Bożego Grobu. 

15. Dostępne są paschaliki - świece Caritasu - na stoły wielkanocne w cenie 10 zł. Przychód 

przeznaczony jest na cele charytatywne. Kartoniki na Jałmużnę Wielkopostną składamy na 

tacę przed Wielkanocą. 

 

16. Można zabierać ze sobą plastikowe torby Caritasu, które napełnione produktami 

przynosimy przed Niedzielą Palmową do kościoła. Prosimy nie przynosić ubrań.  

Z zebranych darów przed Świętami przygotujemy paczki dla naszych ubogich parafian oraz 

10 kartonów dla rodzin w Ukrainie. 

17. Rozpoczynamy zapisy dla kandydatów do bierzmowania z klas VII szkół 

podstawowych. Prosimy o zabranie z zakrystii deklaracji kandydata, którą przyniesiemy na 

spotkanie z rodzicami zapowiedziane wkrótce w ogłoszeniach. 

18. Prosimy nadal o ofiary na ogrzewanie obu naszych kościołów. Dziękujemy. 

19. Małżonków sakramentalnych zapraszamy na program Ja + Ty = My, który rozpocznie 

się w naszej parafii 13 kwietnia. Spotkania będą odbywały się od godz. 19.00 do 22.00 przez 

6 kolejnych czwartków. Program poprowadzi ks. Piotr Wieteska, diecezjalny duszpasterz 

rodzin i para małżonków Natalia i Arkadiusz Snochowie. Zapisy na stronie 

WWW.miloscizycie.pl. Szczegóły na ulotkach. 

20. Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego, w którym znajdziemy ciekawe artykuły 

o życiu, pracy duszpasterskiej i śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Do nabycia są  

egzemplarze „Gościa extra” o relikwiach Męki Pańskiej w cenie 14 zł. 

Naszym parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego  

http://www.miloscizycie.pl/


 


