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1. ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – serdecznie zapraszamy razem z
Władzami Miasta wszystkich Wiernych na uroczystą Mszę św. w int. Ojczyzny w
czwartek 11.11 o g. 12.00, po której odbędą się uroczystości patriotyczne na pl. Józefa
Piłsudskiego. Przed rozpoczęciem liturgii Mszy św. odśpiewamy wszyscy uroczyście
nasz hymn narodowy.
2. KOROWÓD ŚW. MARCINA – w Święto Niepodległości - w czwartek - zapraszamy
dzieci z rodzinami na g. 15.00 na dziedziniec zamkowy, gdzie nastąpi powitanie i wpro
wadzenie w tradycje związane z osobą św. Marcina. Następnie korowód przejdzie ze
śpiewem do kościoła Mariackiego, w którym pomodlimy się w int. wszystkich ubogich
i dobroczyńców wspierających ludzi w potrzebie oraz zostaną rozdane dzieciom rogale
od darłowskich cukierników.
3. MSZA ŚW. Z NIESZPORAMI w int. poleconych zmarłych rodziców zostanie
odprawiona w czwartek 11 listopada o g. 18.00.
Kartki na wypominki i wspólne Msze św. za zmarłych w listopadzie są wyłożone w
kościele – na stoliku pod chórem. Można jeszcze przynieść je do zakrystii.
4. NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE za poleconych zmarłych odprawiamy – w
niedziele o g.17.00 (dziś różaniec ze zmianą tajemnic) a w dni powszednie o g. 17.30.
Serdecznie zapraszamy!
5. ADORACJA NS: zapraszamy na szczególne spotkanie z Panem Jezusem – w środę po
Mszy św. wieczornej.
6. CARITAS PARAFIALNA – tradycyjnie o tej porze zwraca się w ramach akcji Zapałka
nie ogrzeje z prośbą o datki na pomoc ludziom ubogim w zdobyciu opału. W przyszłą
niedzielę po Mszach św. będzie zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

7. FZŚ – spotkanie formacyjne – wtorek g. 16.30 w salce.
8. DOBRE NOWINY – przy wyjściu z kościoła – wiele ciekawych informacji a
także artykułów – prosimy o zabranie do domu, podzielenie się z sąsiadami.
9. WSPARCIE MISJI – serdecznie dziękujemy Wiernym za ofiary złożone do
puszki na dzieła misyjne w kwocie blisko 2500 zł. Serdeczne Bóg zapłać!
10. ZAPRASZAMY NA NOWY SEZON: "Daję Słowo - przygotowanie", cyklu wyjaśniającego niedzielne czytania. Poznaj tradycje, zwyczaje, ciekawostki, tło historyczne,
społeczne, kulturowe, zawiłości językowe. Znajdziesz na stronie: Franciszkanie TV

 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Czy krew Jezusa Chrystusa została wylana za wszystkich czy za wielu?
- O promowaniu Polski na świecie poprzez kulturę narodową
- Na bezrybiu czyli co dalej z naszym rybołówstwem?
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Janina Leszta, lat 88, z Al. Wojska Polskiego,
+ Krystyna Ogrodowczyk, lat 87, z Wyspiańskiego.
+ Paulina Seweryn, lat 75, z Powstańców Warszawskich
+ Jerzy Wójcik, lat 67, ze Szczecina
Dobry Jezu…

