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1. UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACJI Sług Bożych - kard. S. Wyszyńskiego i
Matki Elżbiety Czackiej dziś o g. 12.00 w Warszawie. Zachęcamy całym sercem
Wiernych do uczestniczenia w tej wyjątkowej dla Kościoła w Polsce i Ojczyzny
uroczystości poprzez TV czy inne media.
2. PROCESJA POKUTNO – BŁAGALNA – w Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego - odbędzie się we wtorek 14 września – program:
 g. 18.00 – Nieszpory w kościele św. Gertrudy
 Procesja (różaniec i pieśni) ulicami: św. Gertrudy, ul. Powstańców
Warszawskich, Rynkową, M. Curie – Skłodowskiej, Pl. Zamkowy, Dziedziniec
Zamku, ul. Zamkowa, Podzamcze, Morska, Wenedów
 Eucharystia w kościele Mariackim.
W obliczu wielu zagrożeń dotykających społeczeństwo, w tym i nasze darłowskie zechciejmy - licznie zgromadzeni - ogarniać modlitewnie nasze trudne
wspólne sprawy, to wszystko, co rodzi niepokój w sercu o przyszłość społeczności darłowskiej. Uroczystości będzie przewodniczył ks. bp Krzysztof
Włodarczyk. W imieniu Władz Miasta i naszych trzech darłowskich parafii
bardzo serdecznie prosimy o udział w uroczystości.
3. KALENDARZ LITURGICZNY:
 Środa – wspomnienie NMP Bolesnej
 Piątek – święto Stygmatów św. O. Franciszka z Asyżu
 Sobota – święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
4. ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU:
 Godzina z Jezusem – środa po Mszy św. wieczornej
 Czwartek – g. 15.00 Koronka do MB, 17.30 - Nieszpory
5. PIESZA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ – dziękujemy Pielgrzymom za udział – szczególnie rodzicom z dziećmi, dziękujemy o. Kamilowi za
przygotowanie i poprowadzenie Pielgrzymki oraz Wszystkim, którzy w jaki kolwiek sposób pomogli w organizacji pielgrzymki. Serdeczne Bóg zapłać!
6. ZAPISY DZIECI I MŁODZIEŻY:
 Do I Komunii św. dzieci – deklaracje są wyłożone na stoliku pod chórem
 Do bierzmowania – kartki zgłoszeniowe, także pod chórem na stoliku
 Zgłoszenia należy złożyć w zakrystii lub kancelarii do końca września!
7. UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE w Skrzatuszu – w przyszłą niedzielę od
g. 10.00 – ks. bp Edward Dajczak zaprasza serdecznie – wyjazd prywatnie!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Wiele ciekawych materiałów o nowych Błogosławionych, wywiad z ks. bp. Krzysztofem Zadarko o właściwym i ewangelicznym
podejściu do migrantów oraz o Pielgrzymce Trzeźwości na G. Polanowskiej.
 Kronika żałobna – zmarły śp.:
+ Anna Jaworska, lat 93, z ul. Powstańców Warszawskich,
+ Idalia Socha, lat 96, z ul.Sportowej.
Dobry Jezu…

