OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18 NIEDZIELA ZWYKŁA 31. 07. 2022
1. Wszystkim wypoczywającym w Darłowie i okolicy życzymy po franciszkańsku Pokoju i Dobra! oraz udanego urlopu i szczęśliwego powrotu do
domu.
2. I CZWARTEK m. – Msza św. wieczorna w intencji nowych powołań do
kapłaństwa i życia konsekrowanego, szczególnie z naszej parafii.
3. I PIĄTEK m. – okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. –
nabożeństwo ku czci N. Serca Pana Jezusa – po Mszy św. o g. 8.00 i 18.00.
4. I NIEDZIELA m. – nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic o g. 17.00.
5. KALENDARZ LITURGICZNY:
 Poniedziałek 1 sierpnia – święto ku czci św. Alfonsa Liguoriego, bpa i
doktora Kościoła a jednocześnie to dzień kolejnej rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego – zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00 oraz na
pieśni patriotyczne po Mszy św. w wykonaniu młodzieży.
 Wtorek – 2.08 – święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli - możliwość uzyskania odpustu zupełnego poprzez nawiedzenie kościoła i wypełnienie podstawowych warunków (można je znaleźć np. na Internecie)
 Czwartek 4.06 – św. Jana Marii Vianneya
 Sobota 6.08 – święto Przemienienia Pańskiego (podczas Mszy św.
porannych)
6. KAPLICA ADORACJI – zachęcamy do nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od rana do czasu zamknięcia kościoła.
7. WSPARCIE DLA DZIECI – w przyszłą niedzielę można wesprzeć –
poprzez ofiary do puszek – kilkudniowy wyjazd naszych ministrantów i
scholi dziecięcej na wypoczynek.
8. DZIEŁO POWOŁAŃ – Asystent Prowincjalny o. Damian serdecznie
dziękuje wszystkim Darczyńcom, którzy w ub. niedzielę wsparli swoją
życzliwością franciszkańskie duszpasterstwo powołaniowe w kwocie 5170 zł.
Bóg zapłać!
9. MUZYKA W MARIACKIM – w dzisiejszą niedzielę będzie kolejny
koncert organowy o g. 19.00. W imieniu Darłowskiego Ośrodka Kultury
serdecznie zapraszamy!
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Artykuł i wywiad o sytuacji spożycia alkoholu w Polsce, zachęcie do
trzeźwości oraz przyzwoleniu wielu rodziców do picia alkoholu przez
młodzież.
- O religijności i duszpasterstwie wakacyjnym.

