ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 17. 04. 2022
Chrystus zmartwychwstał!
Kochani Parafianie i Goście z kraju i zagranicy!
Przeżywając najświętszy czas naszego odkupienia i radując się
miłością Boga do człowieka życzymy Wam z głębi naszych serc, jako
wspólnota duchowych synów św. Franciszka z Asyżu, i o to się
modlimy, aby Zmartwychwstały Pan dotykał Waszych serc i napełniał
je odwagą wiary, mądrością pokory i wrażliwością miłosierdzia.
Niech także każde spotkanie z żywym Jezusem będzie dla każdego
i każdej z Was, źródłem siły i Bożego światła do podejmowania
codziennych zadań. A płynąca z pustego grobu radość – ze
zwycięstwa Jezusa nad grzechem, śmiercią i Szata-nem – niech
opromienia każde serce, każdą rodzinę, sąsiedztwo, miejsce pracy i
całą naszą darłowską ‘małą ojczyznę’.
Siostry i Bracia - życzymy Wam – błogosławionych, spokojnych Świąt
w gronie rodziny i przyjaciół!
Serdeczne podziękowania za przygotowanie kościoła, liturgii oraz zaangażowanie
w czasie Triduum Paschalnego oraz słowa wdzięczności kierujemy do:
- s. Klary – za wystrój kaplicy i udekorowanie kwiatami kościoła
- s. Michaliny - za prowadzenie Liturgii Godzin, oprawę muzyczną Triduum Paschalnego
wraz z chórem Stella Maris
- do o. Adriana i całej Służby Liturgicznej, do br. Michała, kleryka Ksawerego za
piękno i ład podczas liturgii
- do wszystkich Wspólnot - za dary w procesji ofiarniczej i zaangażowanie w liturgii
Triduum
- do Ofiarodawców na kwiaty do wystroju miejsc adoracji oraz świątyni
- do wielu osób zaangażowanych w przygotowanie terenu wokół kościoła i ogniska, za
pomoc w sprzątaniu kościoła.
- do Dobrodziejów i Przyjaciół kościoła i klasztoru za wszelkie życzenia oraz życzliwość

Serdeczne Bóg zapłać!
* dzisiaj zakończenie Triduum Paschalnego Nieszporami o godz. 16.00.
* dziś nie będzie Mszy św. o g. 16.00 oraz w kościele św. Jerzego o g. 11.30.
* jutro Poniedziałek Wielkanocny – porządek Mszy św. niedzielny – taca jest przeznaczona na uczelnie katolickie.
* Nasze Życie – jutro br. Michał będzie promował seminaryjne czasopismo.
* od Wielkiej Nocy do Niedzieli Miłosierdzia Bożego zachowujemy postawę stojącą,
która wyraża postawę ludzi wyzwolonych, odkupionych, otwartych na pełnienie woli Bożej
oraz gotowych na powtórne przyjście Pana!
* w piątek, z racji Oktawy Wielkiej Nocy, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
* Koncert Wielkanocny – w imieniu Urzędu Miasta Darłowa zapraszamy serdecznie na
świąteczny koncert w Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia o g. 19.15. Warto zakończyć
nasze świętowanie miłym akcentem muzycznym.
* Świąteczny Gość Niedzielny jest w zakrystii – zachęcamy do lektury.
Kronika żałobna: + Waldemar Ślązak, lat 64, z Zagórzyna, + Marianna Grónert, lat 91, z ul.Pocztowej
+ Stefan Marcisz, lat 76, z ul. Kanałowej + Wojciech Ulik, l. 75 z ul. Wyspiańskiego,
+ Ireneusz Wołyniec, l. 78 z ul. Bogusława X
Dobry Jezu…

