OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WNIEBOWZIĘCIE NMP

(20 NIEDZIELA ZWYKŁA)

1. Pierwsza po Synu weszłaś w bramy Nieba z duszą i ciałem jaśniejącym łaską –
wysławia Maryję autor hymnu. Dzisiejsza uroczystość ku Jej czci ma przybliżyć nam Niebo, jako cel naszego życia, by wzorem i z pomocą Maryi ufnie i z
radością biec do pełni zjednoczenia z Bogiem we wspólnocie Świętych.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy opieki i wstawiennictwa Maryi
Wniebowziętej - Patronki naszego kościoła.
2. STAROPOLSKIM ZWYCZAJEM święcimy płody ziemi – owoce, warzywa,
wiązanki zbóż i kwiatów – Caritas Parafialna rozprowadza przed kościołem
przygotowane zielniki, by w ten sposób wspierać ubogich w potrzebie.
Dziękujemy Parafialnej Caritas za zaangażowanie i wrażliwość wobec ubogich.
3. PODZIĘKOWANIA: Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
uroczystych obchodów Odpustu: s. zakrystiance Klarze, s. organistrze
Michalinie, Chórowi Parafialnemu Stella Maris, wspólnotom:
Neokatechumenalnym, Odnowie w Duchu Świetym, Żywego Różańca, Rycerstwa
Niepokalanej, Służbie Liturgicznej oraz wszystkim Wiernym za wspólną modlitwę
w naszych osobistych intencjach, za Wspólnotę Parafialna i za Miasta Darłowo składamy serdeczne Bóg zapłać!
 Szczególne podziękowanie kierujemy do ks. Zbigniewa Drzał z Gdańska –
za obecność, dar wspólnej modlitwy oraz głoszone słowo Boże. Niech Matka
Boża w chwale Nieba wspiera wszelkie działania duszpasterskie ks. Zbigniewa
– ukazywania piękna kontemplacji Oblicza Syna Bożego poprzez piękno
Niepokalanej - a także Bożego błogosławieństwa w życiu osobistym.
Serdeczne Bóg zapłać!
4. KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ – z okazji uroczystości odpustowej kolejny
już raz gościmy chór Sonus Innumerabiles z Warszawy, który wykona koncert
muzyki sakralnej. Przy organach zasiądzie p. prof. Jarosław Malanowicz, chór
poprowadzi p. Artur Backiel z Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Warszawskiej. Serdecznie zapraszamy na koncert w dzisiejszą uroczystość o g. 19.00.
5. GODZINA Z JEZUSEM – adoracja NS w środę po Mszy św. wieczornej.
6. DUCHOWE PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI – zachęcamy
Wiernych do korzystania z rekolekcji przygotowujących do uroczystości
wyniesienia na ołtarze Sług Bożych – kard. S. Wyszyńskiego i s. Elżbiety Róży
Czackiej. Wszelkie informacje są na stronie internetowej: www.beatyfikacja33.pl
7. ODPUSTOWE SŁODKOŚCI – zapraszamy na okolicznościowe pączki i drożdżówki oraz cukierki – przy głównym wyjściu z kościoła (na remont kościoła)
– a od strony klasztoru dzieci zapraszamy na watę cukrową, popcorn a także osoby
zainteresowane rzeźbami ludowymi.
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Fascynująco – o naszej drodze ku Niebu, Pacjent to
nie tylko ciało, O domu dla młodzieży trudnej i zbuntowanej…

