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1. MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA ZMARŁYCH:
 W listopadzie – od 2. XI – codziennie nabożeństwo wypominkowe i Msza św.
wieczorna według dat podanych na kartkach – zanotujmy sobie w kalendarzu!
 Nie będzie specjalnych Mszy św. (czwartkowych) w intencjach rodziców,
małżonków, dzieci…, włączamy te osoby na kartki wypominkowe.
 Od nowego roku wprowadzamy – pod koniec każdego miesiąca – Msze św.
zbiorowe za zmarłych – będą wyczytane w czasie Mszy św. i modlitwy
powszechnej (ktoś zapomni zamówić lub brakuje wolnego terminu Mszy św.)
2. SAKRAMENTY ŚWIĘTE:
 Chrzest św. – 2 niedziela m. o g. 10.30 i 4 sobota m. o g. 12.00 – starajmy się
dostosować do powyższych terminów, w sytuacji trudności – możliwy jest
udział tylko 1 rodzica chrzestnego, dziecko powyżej 7 roku życia przechodzi
dłuższy czas przygotowania.
Katecheza chrzcielna odbywa się w piątki o g. 19.00 w klasztorze.
 I Komunia św. – będzie podobnie jak w ubiegłych dwóch latach w małych
grupach (klasach), możliwa jest również rodzinna uroczystość I Komunii św.
w terminie wspólnie ustalonym. Rodzice dzieci uczestniczą w spotkaniach w
małych grupach (8 spotkań – czyli raz w miesiącu).
Termin I Komunii św. w 2023 r. - 14 i 28 maja podczas Mszy św. o g. 10.15
i 12.00.
 Rocznica I Komunii św. – dzieci pragnące świętować rocznicę swojej
I Komunii św. w przyszłym roku 4 czerwca - prosimy o zapisanie się na listę w
zakrystii do końca października. Jednocześnie całym sercem zachęcamy dzieci
do comiesięcznej spowiedzi św. – spowiedź w I piątki lub w pobliżu…
 Komunia św. dla chorych w niedziele – mamy 10 szafarzy nadzwyczajnych
Komunii św. po to szczególnie, aby posługiwać chorym poprzez przynoszenie
Komunii św. – prosimy – rozeznajcie, czy osoba niemogąca chodzić do
kościoła nie pragnie przyjmowania Pana Jezusa w niedziele i zgłoście adres w
zakrystii lub kancelarii.
 Wierni, którzy z różnych powodów przyjęły któryś z sakramentów świętych w
kościele polskokatolickim w Bukowie Morskim prosimy o osobisty kontakt z
proboszczem.
3. KAPLICA ADORACJI NS – to wyjątkowe miejsce przeżywania i pielęgnowania
naszej przyjaźni z Panem Jezusem. Cieszą wierni, którzy pokochali to miejsce.
Zachęcamy do nawiedzania kaplicy, która jest dostępna codziennie od pierwszej
Mszy św. do zakończenia wieczornej.
Od dziś wystawienie NS będzie także w niedziele – będąc w kaplicy w czasie
Mszy św. zamykamy za sobą drzwi kaplicy.
4. KANCELARIA PARAFIALNA – zmiana godzin urzędowania – od tego
tygodnia będzie czynna we wtorek i w czwartek od g.10.00 do 11.00 a w środę
od g. 16.00 do 17.00. Zasadniczo będzie obecny o. Proboszcz z pomocą o. Piotra.
W sytuacji losowej (np. pogrzeb, prośby do osoby chorej) o każdej porze.

5. KAWIARENKA I CZYTELNIA – zapraszamy po każdej Mszy św. przed
południem do godziny 13.00 na kawę, ciastko, rozmowę, przejrzenie książek,
czasopism o charakterze duchowym, religijnym.
6. EKONOMIA PARAFII:
 Konfesjonał – pozostaje jeszcze założyć oświetlenie oraz wygłuszenie
 Remont okien i nowe witraże w kaplicy adoracji odkładamy na przyszły rok
po Wielkanocy
 Trwają prace badawcze stanu kościoła – z pomocą finansową Urzędu
Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Darłowa (po 35 tys. zł.) Serdeczne Bóg
zapłać! powyższym Urzędom oraz Wiernym wspierającym troskę o kościół.
 Ogrzewanie kościoła – znamy wszyscy sytuację, co do możliwości zdobycia
opału i samej ceny – mamy jednak nadzieję, że uda nam się opalać kościół,
choćby tylko na niedzielę. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek możliwości pomocy w
tym zakresie – będziemy wszyscy wdzięczni!
7. DZIEŃ PAPIESKI – tradycyjnie można przy wyjściu z kościoła złożyć datek na
Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia św. Jana Pawła II.
10. KALENDARZ LITURGICZNY:
 Wtorek – święto św. Łukasza, Ewangelisty
 Sobota – wspomnienie św. Jana Pawła II
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Wbrew panującej modzie, nie narzekajmy na nauczycieli!
- Żonaci mężczyźni - wyświęcani na diakonów stałych – w Polsce coraz częściej…
- O losie dzieci zmarłych przed narodzeniem
- Kolejna płyta Biblia Audio
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Teresa ŚLĄZAK, l. 85 z Zagórzyna
+ Krystyna RAK, l. 56 z ul. Wieniawskiego
+ Jan RADZISZEWSKI, l. 88 z Domasławic
+ Marian ZIMOCH, l. 81 z ul. Kr. Jadwigi
+ Marianna PISARCZYK, l. 90 z ul. Leśnej
+ Wiesław DUDZIŃSKI, l. 48 z ul. Wałowej (+ w Anglii)
Dobry Jezu…

