OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
20 NIEDZIELA ZWYKŁA 14.08. 2022
UR. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – patronki naszego
kościoła - 15 sierpnia przypada w poniedziałek. Program uroczystości
odpustowej:
 Dziś w wigilię 14.08: g. 19.00 Akatyst ku czci Zaśnięcia Matki Bożej.

 Uroczystość Wniebowzięcia NMP – poniedziałek 15.08:
Msze św. według porządku niedzielnego:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 i 20.00.
Główna Msza św. odpustowa - o g. 12.00 – z zawierzeniem Matce
Bożej parafii, miasta Darłowa, pielgrzymów – z procesją
eucharystyczną, Te Deum i błogosławieństwem. Kazania odpustowe
będzie głosił o. dr Piotr Włodyga – benedyktyn ze Starego Krakowa.
Poświęcenie ziół, zbóż, kwiatów, owoców będzie na każdej Mszy św.
Wspólnoty prosimy o przygotowanie sztandarów i chorągwi.
 KONCERT Z Maryją ku Niebu – jutro 15 sierpnia o g. 19.00 w wykonaniu
chóru Stella Maris wraz z zespołem instrumentalnym. Wydarzeniem tym
pragniemy szczególnie zwieńczyć uroczystości odpustowe w duchu uwielbienia
Pana Boga oraz uczczenie Matki Bożej radującej się chwałą Nieba i prowadzącą
nas do radości wiecznych. Serdecznie zapraszamy!

1. Jutro z powodu koncertu – ostatnia Msza św. będzie 15 minut później, czyli
o g. 20.15.
2. MAXFESTIWAL – rekolekcyjne spotkania młodych – w dniach 25 – 29
sierpnia w Niepokalanowie. Zapraszamy młodych do wspólnego wyjazdu i na
wyjątkowe spotkanie. Zapisy i zgłoszenia w zakrystii. Program jest
wywieszony w gablotach.
3. REMONT KOŚCIOŁA – w kaplicy adoracji pozostaje przywrócenie
gotyckiego charakteru okien oraz nowe witraże. Koszt obu witraży wynosi
17.500 oraz materiał i wykonanie praz murarskich ok. 20.000. Dziś przy
wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na powyższy cel. Za
wszelkie wsparcie składamy Wiernym serdeczne Bóg zapłać!
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- kolejna płyta Biblia Audio
- Każde państwo powinno dbać o swoje dziedzictwo, o swoją historię…
- U studni mądrości – o księgach mądrościowych – Hioba, Psalmów i Przysłów
- Wydarzenia w diecezji

 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Maria Majchrowicz, lat 85, z ul. Podzamcze
+ Beata Biłous, lat 56, z Al. Wojska Polskiego

Dobry Jezu…

