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XXX Niedziela Zwykła -

Ostrowo, 29 października 2017r.

1. Dzisiaj Nabożeństwo różańca św. w Kościele ok. godz. 1100, a jutro i we wtorek w Kaplicy o godz. 1730.
2. W środę, 1 listopada – obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. sprawowane będą
o godz. 800 – w Kaplicy; 1000 – w Kościele oraz o 1300 – także w Kościele, a po tej Eucharystii procesja
na cmentarz i Nabożeństwo Żałobne.
3. Pamiętajmy, że w Uroczystość Wszystkich św. /1 XI/ nie ma Mszy św. o godz. 1130, tylko ostatnia
o godz. 1300. Spowiedź św. z pomocą Ks. Proboszcza z Karwi – we wtorek /31 X/ w Kościele
od godz. 1900 – 1930 , a w Karwi – od godz. 1615-1700. Nie zapomnijmy o uporządkowaniu grobów
oraz o oczyszczeniu swojego serca i ofiarowaniu Komunii św. za naszych zmarłych.
4. W kancelarii parafialnej można zgłaszać „wypominki”.
5. Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny będąc w stanie łaski i bez przywiązania do grzechu,
przystępując do Komunii św. oraz nawiedzając cmentarz i odmawiając na nim modlitwę w intencji Ojca
św. i za zmarłych. Odpust w danym dniu można ofiarować za jedną osobę zmarłą.
6. W tym tygodniu do soboty włącznie – dwie Msze św. o g. 900 – w Kaplicy oraz 1900 – w Kościele,
a 10 minut przed każdą Eucharystią – „wypominki jednorazowe” za zmarłych. Ponadto w czasie Oktawy
Dnia Zadusznego /1 - 8 XI/ na cmentarzu o godz. 2000 odmawiany będzie Różaniec św.
7. Serdecznie podziękowanie składam Osobom, które w tym tygodniu otoczyły troską naszą Kaplicę
i dodatkowo złożyły dar serca. Oddzielne podziękowania składam za zgrabienie liści i uporządkowanie
terenu wokół Kaplicy. Serdeczne „Bóg zapłać”.
8. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz proszę o odbiór „Biuletynu parafialnego”.
Ostrowo, dnia 28.10.2017r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

