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1. W dniu 10 marca br. Ojciec Święty Franciszek mianował biskupa Zbigniewa Zielińskiego
biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Za posługę i budującą kapłańską
postawę wszyscy serdecznie biskupowi Zbigniewowi dziękujemy i życzymy obfitości darów
Bożych i mocy Ducha Świętego w nowej diecezji. Dziękujemy i otaczamy go modlitwą, aby z
równie wielką skutecznością mógł posługiwać i przewodzić wspólnocie wiernych diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej.
2. Ks. Abp Tadeusz Wojda zaprasza wszystkich wiernych na Mszę Świętą dziękczynną za posługę
biskupa Zbigniewa w naszej archidiecezji do archikatedry oliwskiej 27 marca br. o godz. 18.00.
3. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i
wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Wychodząc z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki
na wsparcie polskich misjonarzy w realizacji ich misji na całym świecie.
4. Zapraszamy na Nabożeństwa Wielkopostne:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.15
W piątek droga krzyżowa:
dla dzieci o godz. 16.30,
dla dorosłych o godz. 17.30
dla młodzieży i studentów o godz. 19.00
5. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w
ciszy. Adoracja rozpocznie się po Gorzkich Żalach i potrwa do godz. 20.00.
6. Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież naszej parafii w czwartek 17
marca o godz. 18.00. Sakramentu udzieli Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka .
7. W piątek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do kawiarenki parafialnej na spotkanie kręgu
biblijnego.
8. W sobotę 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny, patrona Kościoła.
9. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę , przelewem na konto,
także za dzisiejszą tacę inwestycyjną. składamy serdeczne Bóg zapłać.
10. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz dodatkowy egzemplarz poświęcony św. Ojcu
Pio.
11. Polećmy Bogu naszych zmarłych:
+ Krystyna Burdzik;
+ Krystyna Kozik;
+ dobrodziejów naszej świątyni [zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz zmarłych z
naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
12. Pomódlmy się o pokój na Ukrainie. Pamiętajmy o księżach i siostrach z naszej archidiecezji,
którzy pracują na Ukrainie oraz o Ukraińcach pracujących na terenie naszej archidiecezji
śpiewając Suplikacje.

