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1. KALENDARZ LITURGICZNY:
 W środę 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża św.
Jednocześnie w tym dniu społeczność Darłowa, w nawiązaniu do potopu z
1497 r., w duchu wiary i zaufania Opatrzności Bożej wznosi swą modlitwę
do Pana o ochronę miasta przed potopem nie tylko fal morskich ale i
współczesnych zagrożeń utraty wiary, demoralizacji, niszczenia rodziny,
zagubienia tożsamości narodowej, zaprzepaszczenia dorobku wielu
pokoleń Polaków. Swą obecnością pragniemy dać wyraz naszej wiary i
troski o przyszłość naszej małej i dużej Ojczyzny.
O g. 18.00 rozpoczną się nieszpory w kościele Mariackim, następnie
przejdziemy w procesji ulicami starego miasta ze śpiewem i modlitwą do
kościoła św. Gertrudy, gdzie będzie sprawowana Msza św. w powyższych
intencjach pod przewodnictwem ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego.
Prosimy o przygotowanie sztandarów i chorągwi na procesję.
W imieniu naszych Parafii oraz Władz Miasta serdecznie zapraszamy!
 W czwartek 15. 09 przypada wspomnienie NMP Bolesnej
 W sobotę 17 września – święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu
 W tym tygodniu szczególnie modlimy się w int. dzieci, młodzieży i
wychowawców.
2. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU 50 l. DIECEZJI i zakończenia Synodu –
odbędzie się w Skrzatuszu w niedzielę 18 września. Zapisy na listę w zakrystii –
wyjazd autokarem o g. 6.00 (róg ul. Okrężnej i o. Tynieckiego) – powrót ok.
g. 18.00 – koszt 50 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy
wiernych a szczególnie członków wspólnot i grup parafialnych.

3. PIELGRZYMKI NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ – dziękujemy o. Kamilowi za
przygotowanie i poprowadzenie pielgrzymki pieszej i rowerowej do Matki
Bożej Trzykroć Przedziwnej. Dziękujemy pielgrzymom, szczególnie
rodzicom z dziećmi. To piękna forma świadectwa i wychowania w duchu
wiary katolickiej i pobożności maryjnej.
4. NIESZPORY – w czwartki o g. 17.30 w kaplicy adoracji przywracamy
praktykę śpiewanych nieszporów. Zapraszamy.
5. KONFESJONAŁ PRZY KAPLICY ADORACJI – przy wyjściu z kościoła
można złożyć ofiarę na ten cel. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: O gangsterze, który został diakonem, O roli
szafarzy nadzwyczajnych Komunii św., O kręgach biblijnych i o tym, jak
reagować, gdy nas niesprawiedliwie oskarżają…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Waldemar BEDNARSKI, l. 70 z ul. Ogrodowej
+ Piotr BĄK, l. 42 z ul. Kropla Bałtyku
Dobry Jezu…

