3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18. 04. 2021

1. TYDZIEŃ BIBLIJNY – dzisiejszą niedzielą biblijną Kościół zachęca nas do odnowienia
i ożywienia w codziennym życiu duchowym miłości do słowa Bożego – poprzez czytanie,
rozważanie i modlenie się słowem Bożym. Prosimy – jeśli mamy dostęp do Internetu –
otwórzmy na hasło Tydzień Biblijny strony poświęcone temu wydarzeniu. Niech to będzie
dobry czas powrotu do źródła Objawienia – do Pisma św.
2. ADORACJA NS – Godzina z Jezusem w środę po Mszy św. wieczornej, w czwartek od
g. 15.00, zakończenie o g. 17.30 Nieszporami.
3. NOWENNA PRZED UR. ŚW. ANTONIEGO – w ramach nabożeństwa we wtorki
przed Mszą św. wieczorną.
4. UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, głównego Patrona Polski, przypada w piątek –
otoczmy także osobistą modlitwą naszą umiłowaną Ojczyznę – tego dnia nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. RITY – w czwartek po Mszy św. wieczornej – w int.
trudnych spraw osobistych czy rodzinnych.
6. ZAPROSZENIE NA RÓŻANIEC – o g. 17.30 - w poniedziałek prowadzi MI, w środę
FZŚ.
7. POLA NADZIEI – WIOSNA 2021 – w Darłowie i okolicy trwa akcja pomocy dla
naszego Hospicjum – z racji epidemii bez żonkili i wolontariuszy. Można także dzisiaj
przy wyjściu z kościoła złożyć ofiarę na ten szczytny cel. W imieniu pracowników i
chorych składamy serdeczne Bóg zapłać!
8. WYROK NA NIEWINNYCH – zachęcamy serdecznie do obejrzenia w Internecie
(RafaelKino.pl) świetnego filmu ukazującego burzliwe kulisy procesu, który przesądził o
legalizacji aborcji w USA (62 mln abortowanych dzieci) i demaskuje metody aktywistów
aborcyjnych.
9. W GOŚCIU NIEDZIELNYM m.in.: O świętym kryzysie, szczęśliwej winie i Biblii, w
której jest odpowiedź na wszystkie pytania (bdb wywiad!), O wielkiej wartości uśmiechu,
O coraz częstszej potrzebie modlitwy wstawienniczej…
10. KRONIKA ŻAŁOBNA – zmarli śp.:
+ Zenon Kaczmarski, l. 94 z ul. Wenedów
+ Stanisław Sokoliński, l. 88 z ul. Powst. Warsz.
+ Danuta Trębicka, l. 75 z ul. Nadbrzeżnej
+ Kazimierz Czarnojan, l. 78 z ul. Wyspiańskiego
+ Stanisław Fursewicz, l. 94 z ul. Powst. Warsz.
Dobry Jezu…

