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1. POZDRAWIAMY SERDECZNIE obecnych jeszcze Wczasowiczów, życząc miłego
wypoczynku a powracającym do domu życzymy bezpiecznej, szczęśliwej drogi.
2. WITAMY SERDECZNIE W PARAFII nową siostrę katechetkę s. Paulę Ustaszewską
i życzymy Siostrze wszelkiego Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej.
3. OD PRZYSZŁEJ NIEDZIELI powracamy do porządku Mszy św. w ciągu roku – w
kościele Mariackim po południu o godz. 16.00 i 18.00.
4. KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA – według godzin wyznaczonych w ciągu roku.
5. NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY – serdecznie zapraszamy na Mszę św. w
int. dzieci, młodzieży, wychowawców i nauczycieli w środę 1 września na godz.
8.00, wcześniej okazja do spowiedzi św.
6. GODZINA Z JEZUSEM – adoracja NS dla umocnienia naszej osobistej relacji
przyjaźni z Panem Jezusem w środę po Mszy św. wieczornej.
7. ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU W CZWARTEK – o g. 15.00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia a o g. 17.30 śpiewane Nieszpory. Msza św. wieczorna w int. Służby
Liturgicznej, rodzin ministrantów oraz o nowe powołania. Serdecznie zapraszamy!
8. I PIĄTEK M. – dzień wynagrodzenia Najśw. Sercu Pana Jezusa oraz duchowej
odnowy poprzez spowiedź św. i udział we Mszy św.
Spowiedź przed każdą Mszą św. – dla dzieci spowiedź od g. 16.15 i Msza św. o
g. 16.45. Odwiedziny chorych według ustalenia z odwiedzającym ojcem.
9. ROWEROWA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ - w sobotę 4 września.
Spotkanie organizacyjne – w poniedziałek o g. 19.00 w klasztorze.
10. PIESZA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ – w sobotę 11 września –
zapisy w zakrystii lub w kancelarii.
11. DOROCZNY ODPUST W SANKTUARIUM W SKRZATUSZU – niedziela 19
września. Ks. bp Edward Dajczak bardzo serdecznie zaprasza Wiernych na to diecezjalne
świętowanie i prosi aby powrócić do licznego udziału w tej Uroczystości.
12. SERDECZNE PODZIĘKOWANIE kierujemy do Władz Miasta za sponsorowany
przejazd dzieci ze scholi na kilkudniowy wyjazd oraz do Wiernych za wsparcie wyjazdu
dzieci poprzez kupione ciasteczka. Serdeczne Bóg zapłać!
13. KONCERT NA ORGANY I TRĄBKĘ – zapraszamy serdecznie w imieniu
Darłowskiego Ośrodka Kultury w dzisiejszą niedzielę o g. 19.00.
14. KONCERT ZESPOŁU ‘POKÓJ I DOBRO’ braci kleryków z naszego franciszkańskiego Seminarium w Łodzi – Łagiewnikach w kościele w Darłówku – dziś o g. 17.15.
15. IMIENINY S. KLARY – przeniesione z dnia 11 sierpnia – zapraszamy na Mszę św. w
int. Solenizantki - naszej zakrystianki – we wtorek o g. 18.00.

 W Gościu Niedzielnym m.in.: Czy Jezus chodził do szkoły?, O szkole w
ciągłym kryzysie…, O parafii jako wspólnocie wspólnot…, O grzechu
hejtowania oraz agresywnej eskalacji podziałów w mediach i na profilach int.
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Józef Sikora, z ul. Paderewskiego
+ Tamara Wojtkiewicz, lat 75, z ul. Kanałowej Dobry Jezu…

