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XXVIII  Niedziela  Zwykła
Ostrowo, 15 października 2017r.

1. Przypomnijmy sobie, że w październiku w dni powszednie Nabożeństwo różańca św.   wspólne   dla dzieci  
i dorosłych w Kaplicy o godz. 17  30  , następnie Msza św. Ponadto w każdą  niedzielę różaniec w Kościele
po Mszy św. o godz. 1000, czyli o 1100. Dodatkowo w każdy piątek o godz. 1930 tzw. „Rodzinny różaniec św.”,
na który zapraszam zwłaszcza młodzież i osoby dorosłe, którym godzina ta najbardziej jest odpowiednia.

2. W czwartek, 19 października b.r. – Wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika.
Po Mszy św. możliwość oddania czci relikwiom tego męczennika.

3. W ubiegłą niedzielę na cele ogrzewania Kościoła zebraliśmy łącznie  /kolekta + dar przekazany poza
Mszą/ 3.541,30 PLN, a na „ Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia” – 180 PLN. Oddzielne podziękowania
kieruję do tych osób, które w kancelarii lub na parafialne konto bankowe przekazują dobrowolny dar serca
z tegorocznego niełatwego „czasu letniego”.  Za wszelkie wsparcie i  każdą modlitwę składam z serca
płynąca „Bóg zapłać”.

4. Serdecznie  podziękowanie  składam  Paniom,  które  w  tym  tygodniu  otoczyły  troską  naszą  Kaplicę  
i  dodatkowo  złożyły  dar  kwiatów.  Oddzielne  podziękowania  składam  Młodej  Parze  za  dar  kwiatów  
w Kościele. 

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

6. Na prośbę Ks.  Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia,  w dzisiejszą niedzielę  
w  Archidiecezji  Gdańskiej  przeprowadzona  jest  zbiórka  do  puszek  na  rzecz  ofiar  trzęsienia  ziemi  
w Meksyku. Zbiórka ta jest odpowiedzią Kościoła w Polsce na apel Konferencji Episkopatu Meksyku.
Chrześcijańskie współczucie oraz braterska solidarność z osobami, które ucierpiały w wyniku tragicznego
kataklizmu, skłaniają nas do podjęcia działań celem okazania konkretnego wsparcia poszkodowanym.

Ostrowo, dnia 14.10.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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