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1. NIEDZIELA KU POGŁĘBIENIU EUCHARYSTII - w naszej świadomości i w
naszym sercu – dziś w naszej Parafii gościmy o. Zbigniewa Ptak, z zakonu OO.
Paulinów z Krakowa – od wielu lat szczególnego misjonarza Eucharystii, który
głosi kazania, prowadzi rekolekcje w kolejnych parafiach w kraju i zagranicą.
W czasie poświęconym w Kościele refleksji nad Wielką Tajemnicą Wiary tym
bardziej się cieszymy z obecności pośród nas o. Zbigniewa – serdecznie Ojca
pozdrawiamy i witamy oraz dziękujemy za tę bardzo ważną posługę!
2. ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU:
 Godzina z Jezusem - w środę po Mszy św. wieczornej
 Czwartek - od g. 15.00 (Koronka do MB) – o g. 17.30 Nieszpory.
3. KALENDARZ LITURGICZNY:
 We wtorek – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
 W czwartek – wspomnienie św. O. Pio
4. NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. RITY – w środę po Mszy św. wieczornej
5. ZAPISY DZIECI I MŁODZIEŻY:
 Do I Komunii św. – 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!
6. BIERZMOWANIE – planujemy w okolicy 15 listopada br. Prosimy osoby
dorosłe – kandydatów – o zgłoszenie się także do końca września do o. Adriana.
7. PODZIĘKOWANIE – w imieniu Parafii darłowskich i Władz Miasta – kierujemy
do wszystkich Wiernych, którzy wzięli udział w tradycyjnej procesji pokutno –
błagalnej oraz Mszy św. 14 września. Jest to ważne wydarzenie dla naszej
społeczności i cieszy udział każdej osoby, szczególnie młodzieży. Bóg zapłać!
8. ŚPIEW KU WIĘKSZEJ CHWALE BOGA – w imieniu s. organistki Michaliny
– serdecznie zapraszamy dziewczynki na próbę scholi w sobotę o g. 11.00 w
kawiarence a osoby dorosłe na próbę chóru – we wtorki i czwartki o g. 19.00, także
w kawiarence.
9. TRWAJĄ DALSZE PRACE RENOWACYJNE KOŚCIOŁA – serdeczne
podziękowanie kierujemy do wszystkich Ofiarodawców, których także polecamy
Bogu przez wstawienniczą modlitwę Matki Bożej w środy podczas Nowenny oraz
podczas wieczornej Eucharystii. Serdeczne Bóg zapłać!
10. WITRAŻ KU CZCI BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO – dziś poświęcenie w
kościele w Domasławicach o g. 10.30. Serdecznie dziękujemy Fundatorom!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: W La Salette Matka mówi przez łzy – przesłanie
wciąż aktualne, O Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie i mocnym przesłaniu papieża Franciszka…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Krystyna Walczak, lat 72, z ul. Pocztowej,
+ Józef Rachwalski, lat 88, z ul. Rynkowej,
+ Józefa Róg, lat 89, z Ruska.
Dobry Jezu a nasz Panie…

