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1. Tydzień Modlitwy o Ochronę Życia – w tych dniach do uroczystości Zwiastowania
Pańskiego – Dnia Świętości Życia - można włączyć się osobiście modląc się w tej
intencji. Na Internecie są także zaproponowane modlitwy.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25.03 - w czwartek – podczas Mszy św. o
g.18.00 będzie obrzęd złożenia lub ponowienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Materiały są wyłożone na stoliku pod chórem.
2. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – w przyszłą niedzielę poświęcenie palm na każdej
Mszy św.
3. Gorzkie Żale – nabożeństwo odprawiamy w niedziele o g. 17.00.
4. Droga Krzyżowa w piątek:
Kościół Mariacki – dla dorosłych g. 8.30 i 17.30, dla dzieci g. 16.45, dla młodzieży g.19.00
5. Ekstremalna Droga Krzyżowa – wyjście w piątek o g. 19.00 – spotkanie organiza cyjne w poniedziałek o g. 19.00 w klasztorze.
6. Adoracja Najśw. Sakramentu – w środę po Mszy św. wieczornej (Godzina z Jezusem)
i w czwartek od g. 15.00 – zakończona Nieszporami śpiewanymi o g. 17.30.
7. Msza św. o uzdrowienie ciała i duszy - w środę o g. 18.00 a po Mszy św. w ramach
adoracji NS modlitwy o odzyskanie i zachowanie zdrowia duchowego i fizycznego.
8. Nabożeństwo ku czci św. Rity – w int. trudnych sytuacji w życiu kobiet ale też rodzin –
będzie odprawione w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
9. Woreczek ryżu – to piękna akcja naszej Prowincji na rzecz wspierania misji w Kenii i
Ekwadorze oraz prowadzonych dzieł przez braci misjonarzy. Specjalne ulotki a także
informatory o działalności misyjnej naszej Prowincji są wyłożone przy wyjściu z
kościoła.
10. Ofiary na kwiaty i wystrój kościoła na Triduum – można składać w zakrystii.
Serdecznie dziękujemy za każdą złożoną ofiarę! Bóg zapłać!
11. Ministranci z o. Adrianem – sami przygotowali ze starych paschałów świeczki i będą
je dziś rozprowadzać przy wyjściu z kościoła (dobrowolne ofiary będą przeznaczone na
funkcjonowanie Służby Liturgicznej)
12. Zgodnie z zapowiedzią – dziś poprzez ofiarę do puszki możemy wesprzeć ogrzewanie
naszego kościoła. Za każdy grosz składamy serdeczne Bóg zapłać!
13. W Gościu Niedzielnym m.in.: Rekolekcje z ks. Blachnickim, Medytacja o Sercu Pana
Jezusa, O owocnym duchowo rozważaniu Męki Pańskiej na Drodze Krzyżowej, O sensie zasłaniania krzyża (od dzisiejszej niedzieli), O przyczynach zeświecczenia młodych
14. 75 lat obecności franciszkanów w Darłowie – dziękujemy serdecznie Władzom
Miasta za upamiętnienie poprzez przygotowaną i umieszczoną tablicę pamiątkową przy
Urzędzie Miasta od strony południowej – pracy duszpasterskiej i służby społeczności
darłowskiej przez wielu ojców i braci od 1945 r. do dziś. Zachęcamy do obejrzenia.
15. Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Czesława Dominiak, lat 78, z ul. Grottgera,
+ Elżbieta Świątkowska, lat 66, z ul. Wyspiańskiego,
+ Ryszard Chyła, lat 66, z Dobiesławia.
Dobry Jezu…

