Ogłoszenia parafialne
II Niedziela Wielkiego Postu "Ad gentes"
12 marca 2022
Trwamy na modlitwie intencji pokoju za naszą wschodnią granicą. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy: po porannych Msza św. odmawiamy różaniec, po wieczornych Litanię do św.
Andrzeja Boboli, ponadto w tej intencji codziennie modlimy się w kaplicy o godz. 15.00
Koronką do Bożego Miłosierdzi. Zachęcamy do modlitwy wspólnotowej i indywidualnej.
Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi.
Po Mszy Świętej będzie możliwość złożenia ofiary do puszki na wsparcie dzieł podejmowanych
przez misjonarzy. Obecnie w 99 krajach świat pracuje 2004 polskich misjonarzy i
misjonarek – kapłanów, osób zakonnych i świeckich.
Dnia 10 marca br. Ojciec Święty Franciszek mianował biskupa Zbigniewa Zielińskiego
biskupem koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskup Zbigniew w czasie
blisko siedmioletniego posługiwania jako biskup pomocniczy naszej archidiecezji odwiedził
niemal wszystkie parafie, pełniąc w różnym wymiarze swoją pasterską misję. Bogate
doświadczenie kapłańskie wyrażało się w jego wielkiej dyspozycyjności i gotowości do
pełnienia posługi pasterskiej pośród wiernych wszystkich stanów, ku zbudowaniu tych, którzy
z niej obficie korzystali. Za tę 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. Zapraszam
wszystkich wiernych na Mszę Świętą dziękczynną za posługę biskupa Zbigniewa w naszej
archidiecezji do archikatedry oliwskiej 27 marca br. o godz. 18.00.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz.
17.30 oraz na Gorzkie Żale w Niedzielę o godz. 17.30.
Zachęcamy do wspólnego wyjścia do kina na nowy film pt.: "Cud w Guadalupe". Seans
odbędzie się w najbliższą środę, 16 marca o godz. 19:00 w Multikinie na Monte
Casino. Spotykamy się o godz. 18.45 przy kasach kina. Prosimy o punktualne przyjście z
odliczoną kwotą na bilet – 14 zł.
Za tydzień w naszej kawiarence zostanie wyświetlony film "Bella". To inspirowana
prawdziwą historią wzruszająca opowieść o prostej, ale jednocześnie głębokiej miłości do
życia, rodziny i o radości, którą ze sobą przynoszą. Film jest przekazem o kruchości życia
ludzkiego, o które należy bezwzględnie dbać. Zapraszamy na projekcje 20 marca na
godzinę 18.10 do kawiarenki parafialnej.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii – także za dzisiejszą tacę
przeznaczoną na cele inwestycyjne w naszym kościele.
Przy wyjściu z kościoła dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
(Po Mszy św. o 10.30 i 12.00) – zapraszamy do kawiarenki parafialnej.

