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1. ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – serdecznie zapraszamy razem z
Władzami Miasta wszystkich Wiernych na uroczystą Mszę św. w int. Ojczyzny w
piatek 11.11 o g. 12.00, po której odbędą się uroczystości patriotyczne na pl. Józefa
Piłsudskiego. Przed rozpoczęciem liturgii Mszy św. odśpiewamy wszyscy uroczyście
nasz hymn narodowy. Ks. biskup udziela dyspensy od obowiązku zachowania w dniu
11 listopada 2022 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego
tego dnia.
2. KOROWÓD ŚW. MARCINA – w Święto Niepodległości - w piątek - zapraszamy
dzieci z rodzinami na g. 15.00 na dziedziniec zamkowy, gdzie nastąpi powitanie i
wprowadzenie w tradycje związane z osobą św. Marcina. Następnie korowód przejdzie
ze śpiewem do kościoła Mariackiego, w którym pomodlimy się w int. wszystkich
ubogich i dobroczyńców wspierających ludzi w potrzebie oraz zostaną rozdane dzieciom
rogale od darłowskich cukierników.
3. NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE za poleconych zmarłych odprawiamy – w
niedziele o g.17.00 (dziś ze zmianą tajemnic r.) a w dni powszednie o g. 17.30.
Po wypominkach przez cały listopad odprawiamy Mszę św. o g. 18.00 za poleconych
zmarłych. Serdecznie zapraszamy!

4. PEREGRYNACJA RELIKWII BŁ. CARLO ACUTISA – apostoła Eucharystii
– Msza św. w naszym Mariackim kościele we wtorek o g. 18.00 a po Mszy św.
specjalne nabożeństwo dla młodzieży.
5. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM –
przyszła niedziela 13 listopada – będzie dniem duchowego i materialnego wsparcia
Kościoła na Ukrainie. Kościoły stały się tam często schronami, noclegownią,
stołówką i szpitalem. Poprzez ofiarę do puszek możemy wesprzeć działania
pomocowe Kościoła wobec ofiar barbarzyńskiej wojny.
6. DZIEŃ FORMACJI ZAKONNEJ – w środę o g. 12.00 będzie odprawiona Msza
św. przez ojców pracujących w parafiach w Koszalinie, Kołobrzegu, Dobrej Szcz.,
Darłówku, Darłowie i na Pustelni Polanowskiej. Zapraszamy na wspólną modlitwę
– Eucharystię – z franciszkanami, spośród których niektórzy pracowali kiedyś w
Darłowie.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- O osamotnieniu – swoistej epidemii XXI wieku
- Żałoba po śmierci – jak mądrze przeżyć czas po stracie bliskiej osoby?
- Świadectwo niewidomej Hanny o Laskach i życiu pięknym, pomimo braku
wzroku.
Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Danuta WOJTUKIEWICZ, l. 74 z ul. Nadbrzeżnej
+ Elżbieta BIAŁOWĄS, l. 60 z ul. Rynkowej
+ Rafał KOZICKI, l. 27 z Nowego Jarosławia
+ Janusz SŁAWIŃSKI, l. 74 z ul. Powst. Warsz.
+ Krystyna GÓRSKA – KULCZYK, l. 74 z ul. Rynkowej
Dobry Jezu…

