OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13 NIEDZIELA ZWYKŁA 26. 06. 2022
1. POZDRAWIAMY SERDECZNIE w naszym królewskim mieście Darłowie
wszystkich Wczasowiczów, Turystów i Gości oraz życzymy dobrego, bezpiecznego czasu wypoczynku nad morzem. Zapraszamy na nowennę ku czci Matki
Bożej Fatimskiej Matki Jedności w środę o g. 18.00.
2. KAPLICA ADORACJI N.S. – w tygodniu otwarta od rana - po Mszy św. o
g. 8.00 – do g. 17.30.
 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy adoracji oraz czwartkowe nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.
 Różaniec w poniedziałek, wtorek i w środę oraz nieszpory w czwartek g. 17.30
w kościele.
 Prosimy o wpis na listę adoracji (jest wyłożona przy wejściu), choćby pół
godziny w tygodniu!
Serdecznie zapraszamy Parafian i Wczasowiczów na chwile adoracji oraz na
powyższe nabożeństwa!
3. NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE – dziś o g. 17.00, w tygodniu po Mszy św.
wieczornej – zakończenie nabożeństw czerwcowych w czwartek.
4. LETNI PORZĄDEK MSZY ŚW. W KOŚCIELE MARIACKIM:
do końca sierpnia nie będzie w niedzielę Mszy św. o g. 16.00, będzie natomiast
dodatkowa – tzw. Msza św. ‘ostatniej szansy’ - o g. 20.00. Do południa – bez
zmian. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. !
5. KANCELARIA PARAFIALNA w sezonie letnim będzie czynna we wtorek od
g. 10.00 do 12.00 oraz w piątek od g. 16.00 do 17.30.
W sprawach losowych – o każdej porze.
Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii po każdej Mszy św.
6. UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA - 29.06 przypada
w środę – Msza św. imieninowa w int. o. Piotra będzie odprawiona o g. 18.00.
7. W przyszłą niedzielę słowo Boże będzie głosił o. Janusz Jędryszek ze Świętej
Góry Polanowskiej – a po Mszy św. - poprzez zbiórkę do puszek - będzie okazja
wsparcia dzieła Pustelni.

 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Domowy Kościół – to jedno z ważnych narzędzi duchowych i formacyjnych
dla małżeństwa i rodziny
- Historia i teraźniejszość – to nowy i bardzo ważny przedmiot w szkole
średniej
- W dodatku diecezjalnym – artykuł o naszej nowej kaplicy adoracji oraz o
50 letniej historii naszej diecezji
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Jan Michalski, lat 55, z ul. Bogusława X,
+ Waldemar Morawski, lat 48, z ul. Portowej. Dobry Jezu…

