OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 26.12.2021
1. WG KALENDARZA LITURGICZNEGO – przypadają święta:
 W poniedziałek 27.12 – św. Jana Apostoła z obrzędem błogosławienia wina ku
czci św. Jana na każdej Mszy św. – można przynieść swoje wino do poświęcenia
 We wtorek 28.12 - Świętych Młodzianków, męczenników – zapraszamy
serdecznie na specjalne nabożeństwo o g. 11.00 przy Żłóbku małe dzieci oraz
mamy w stanie błogosławionym
2. ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO w piątek 31.12 –zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za łaski Boże otrzymane w kończącym się roku
oraz na specjalne nabożeństwo przebłagalno – wynagradzające po Mszy św.
wieczornej o g. 18.00. Udział w tym nabożeństwie umożliwia uzyskanie odpustu
zupełnego pod zwykłymi warunkami.
3. W SYLWESTRA 31.12 ks. bp Edward Dajczak udziela wszystkim wiernym
przebywającym na terenie Diecezji dyspensy od obowiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia,
zachęcając jednocześnie do modlitwy w intencjach Ojca św. Franciszka i praktykowania uczynków miłosierdzia.
4. UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – sobota 1 stycznia
(Nowy Rok) – porządek Mszy św. niedzielny. Przypominamy o tym, że tego
dnia obowiązuje w sumieniu udział w Eucharystii.
5. PRZEDSZKOLAKI DLA DZIECIĄTKA JEZUS – Przedszkole przy Szkole
zaprasza w czwartek 30.12 na Mszę św. o g. 18.00 oraz na dziecięcy Koncert
Świąteczno – Noworoczny po Mszy św.
6. RODZINNE KOLĘDOWANIE – w środę 5 stycznia o g. 19.00 pragniemy
śpiewać kolędy – zapraszamy rodziny, wspólnoty, scholę, chór, zespół…
S. Organistka chętnie umożliwi akompaniament do kolędy.
7. KOLĘDA NA ZAPROSZENIE – dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swoje
pragnienie przyjęcia kolędy w domu. Szczegóły kolędy omówimy telefonicznie.
Kolędę rozpoczniemy po Nowym Roku. Do przyszłej niedzieli można złożyć
zaproszenie, choćby na tacę. Kartki są wyłożone na stoliku pod chórem. Woda
święcona jest wystawiona obok figury św. Antoniego.
8. KOLĘDA NA ŚWIĘTA – w imieniu Darłowskiego Ośrodka Kultury serdecznie zapraszamy wszystkich Wiernych – na wyjątkowy koncert: Najpiękniejsze
utwory świąteczne dzisiaj o g. 19.30 w naszym Mariackim kościele. Wstęp
wolny. Istotna prośba – należy wziąć ze sobą i wypełnić w domu specjalne
oświadczenie (kartki są wyłożone na stoliku pod chórem) oraz przynieść je na
koncert – do głównego wejścia do kościoła. Obowiązują zasady sanitarne.
 W Gościu Niedzielnym m.in.: obok wielu ciekawych artykułów – dodatek Biblia
Audio na CD – pierwsza z kolekcji 12 płyt w wykonaniu plejady polskich
aktorów z niezwykłymi efektami dźwiękowymi i muzyką. W zakrystii jest lista
do zapisania się dla osób pragnących zebrać całą kolekcję.

