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XXVI  Niedziela  Zwykła  -  Ostrowo, 1 października  2017r. 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11
30

 spotkanie duszpasterskie z dziećmi przygotowującymi się do Komunii św.,  

a w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18
00

 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sak. Bierzmowania. 

2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy miesiąc październik, który tradycyjnie jest szczególnym czasem modlitwy 

różańcowej. W dni powszednie Nabożeństwo różańca św. wspólne dla dzieci i dorosłych w Kaplicy o godz. 17
30

 

następnie Msza św. W każdą  niedzielę różaniec w Kościele po Mszy św. o godz. 10
00

, czyli o 11
00

. Ponadto  

w październiku w każdy piątek o godz. 19
30

 tzw. „Rodzinny różaniec św.”, na który zapraszam zwłaszcza 

młodzież i osoby dorosłe, którym godzina ta najbardziej jest odpowiednia. 

3. W środę po Mszy św. serdecznie zapraszam przedstawicieli Rady Parafialnej na spotkanie duszpasterskie.  

4. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne: 

 I-szy Czwartek Miesiąca - modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.  

 W I-szy Piątek Miesiąca – dwie Msze św.; o godz. 16
00

 – dla dzieci i rodziców i o godz. 18
00

 - na którą 

zapraszam zwłaszcza młodzież i dorosłych. Po pierwszej Eucharystii wystawienie Najświętszego Sakramentu,  

a około godziny przed Nabożeństwami możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. 

Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 13
30

. 

 W sobotę święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100 rocznicy objawień 

fatimskich Polacy proszeni są, aby w tym dniu udali się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla naszej 

Ojczyzny i całego świata. Rozpoczęcie w naszym Kościele o godz. 10
30 

Konferencją; o 11
00

 Eucharystia  

i adoracja Najświętszego Sakramentu  i wspólne przejście na plażę, gdzie o 14
00

 odmówimy wspólny Różaniec św.  

Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do włączenia się w tę modlitwę. Zob.:  www.rozaniecdogranic.pl 

5. Za tydzień II-a niedziela miesiąca i kolekta przeznaczona będzie na cele ogrzewania Kościoła. W przyszłą 

niedzielę także XVII Dzień Papieski i przed świątyniami zbiórka dla zdolnej młodzieży. „Bóg zapłać”. 

6. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz proszę o odbiór „Biuletynu parafialnego”. 

7. Serdecznie zapraszam rodziny z ul. Plażowej i Zabytkowej w celu tygodniowego zatroszczenia się o piękno Kaplicy. 

 

Ostrowo, dnia 30.09.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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