3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 07.03.2021

(Przed ogłoszeniami: Pozdrawiamy serdecznie i witamy w naszej Parafii klauzurowe Siostry Maryi Gwiazdy
Porannej z Koszalina. I prosimy o słowo przybliżenia nam swego charyzmatu i przyczyny odwiedzin Darłowa.)

1. Pionierów i Osadników Ziemi Darłowskiej oraz ich rodziny - zapraszamy na Mszę św.
w intencji żyjących Osadników z rodzinami a także za zmarłych Pionierów – w dzisiejszą
niedzielę o g. 18.00.
2. Gorzkie Żale – nabożeństwo będzie odprawione dziś o g. 17.00. Pielęgnujmy swoją
obecnością to starodawne i piękne nabożeństwo pasyjne. Po nabożeństwie zmiana
tajemnic różańcowych.
3. Droga Krzyżowa w piątek:
Kościół Mariacki –dla dorosłych g. 8.30 i 17.30, dla dzieci g. 16.45, dla młodzieży g.19.00
Kościół św. Jerzego – g. 15.30 Domasławice – g. 16.30. Serdecznie zapraszamy!
4. Adoracja Najśw. Sakramentu – w środę po Mszy św. wieczornej (Godzina z Jezusem)
i w czwartek od g. 15.00 – zakończona Nieszporami śpiewanymi o charakterze pasyjnym.
5. Nowenna ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP – w środę rozpoczynamy przygotowanie
duchowe przed uroczystością św. Józefa. Nowenna będzie odprawiana o g. 18.00 przed
rozpoczęciem Eucharystii.
6. Msza św. w int. rodziców, którzy utracili dzieci – pragniemy wspólnie modlić się w int.
rodziców dotkniętych bólem utraconego dziecka, bez względu na okoliczności – w każdą
2 środę miesiąca podczas Mszy św. o g. 18.00. Prosimy o przekazanie tej informacji
osobom, które cierpią z tego powodu.
7. Msza św. w int. Ojczyzny – pragniemy także modlić się każdego 11 dnia miesiąca o
Boże błogosławieństwo i ducha jedności dla naszego Narodu – zapraszamy w czwartek na
g. 18.00.
8. Rodzice dzieci do I Komunii św. – spotkania w salce od poniedziałku do piątku wg klas
o g. 18.00, klasa III c wyjątkowo w środę o g. 17.00.
9. Woreczek ryżu – to piękna akcja naszej Prowincji na rzecz wspierania misji w Kenii i
Ekwadorze oraz prowadzonych dzieł przez braci misjonarzy. Ulotki są wyłożone w
kościele. Audycja na TVP Szczecin – niedziela g. 10.00, powtórka poniedziałek 7.40.
10. Przygotowanie Triduum – wciąż serdecznie zachęcamy i zapraszamy na próby śpiewu –
informacje u s. Michaliny – organistki.
11. Ofiary na kwiaty i wystrój kościoła na Triduum – można składać w zakrystii.
Serdecznie dziękujemy za każdą złożoną ofiarę! Bóg zapłać!
12. Sakrament Pojednania – okazja do spowiedzi św. wielkanocnej – codziennie w dni
powszednie od g. 17.30.
13. Plan wydarzeń duszpasterskich w miesiącu marcu jest wywieszony w gablocie i podany na stronach internetowych Parafii.
14. Dobre Nowiny – kolejny numer jest wyłożony przy wyjściu z kościoła.
15. Cień Ojca – specjalny pięknie wydany numer extra Gościa Niedzielnego – poświęconego
postaci św. Józefa, Oblubieńca NMP w cenie 9 zł. jest do nabycia w zakrystii. Całym
sercem polecamy tę pozycję każdej rodzinie i wszystkim kochającym św. Józefa.
16. . W Gościu Niedzielnym m.in.: Katecheza na W. Post, Nowenna ku czci św. Józefa
17. Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Eugeniusz Malewski, lat 86, z ul. Wyspiańskiego.
+ Ewa Staniszewska, lat 60, z ul. Podzamcze
+ Bronisław Kowalski, lat 73, z ul. Wyspiańskiego Dobry Jezu a nasz Panie…

