11 NIEDZIELA ZWYKŁA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13. 06. 2021
1. ZNIESIENIE DYSPENSY OD UDZIAŁU WE MSZY ŚW. – decyzją Konferencji
Episkopatu Polski od przyszłej niedzieli 20 czerwca br. powraca na terenie całej Polski
obowiązek udziału we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Jedynie, jak dotychczas,
zwalnia z uczestnictwa we Mszy św. choroba, konieczność pracy zawodowej lub poważne
sytuacje losowe. Przypominamy rzecz oczywistą, iż w sytuacji niemożności świętowania
niedzieli, należy zadbać o udział we Mszy św. w sobotę wieczorem, która jest Mszą św.
wigilijną.
2. POZDRAWIAMY SERDECZNIE wszystkich Wczasowiczów i Gości – życzymy
owocnego i miłego pobytu na Ziemi Darłowskiej, zapraszamy na nowennę ku czci MB
Fatimskiej, Matki Jedności w środę o g. 18.00.
3. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY – dziś także czcimy św. Antoniego – z tej racji po Mszy
św. przy głównym wyjściu Caritas Parafialna tradycyjnie rozprowadza Chlebki św.
Antoniego na wsparcie najuboższych.
4. NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE ku czci NSPJ odprawiamy – w niedziele o g. 17.00
(dziś połączone z Nabożeństwem Fatimskim), w tygodniu po Mszy św. wieczornej o
g. 18.00. Serdecznie zapraszamy!
5. ADORACJA NS w czwartek – o g. 15. 00 Koronka do MB, o g. 17.30 Nieszpory.
6. KALENDARZ LITURGICZNY – wspomnienia:
 We wtorek bł. Jolanty, zakonnicy
 W czwartek św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
7. FZŚ – spotkanie formacyjne – wtorek 15.06 o g. 16.30 w salce.
8. STOP ABORCJI – inicjatywa świeckich katolików – szczegóły w gablotach a lista do
wpisania się, wspierając tę inicjatywę, jest dostępna w zakrystii.
9. ZAPISY NA PIESZĄ PIELGRZYMKĘ ze Skrzatusza do Częstochowy od 1 sierpnia
tylko drogą elektroniczną od 10 czerwca na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl
10. PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE: termin 20 – 28 września, tel. kontaktowy i
cena są podane w gablocie.
W Gościu Niedzielnym m.in.: Co to znaczy poświęcić siebie, Kościół, Naród Najśw.
Sercu Pana Jezusa?, O niezwykłym Bożym Szaleńcu św. Antonim z Padwy…
Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Regina Baś, lat 61, z ul. Bogusława X,
+ Ryszard Mateja, lat 67, z ul. Reymonta,
+ Jan Wolak, lat 68, z ul. Rynkowej,
+ Marian Słowiak, lat 67, z ul. Curie – Skłodowskiej

Dobry Jezu…

