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XXXI Niedziela Zwykła - Ostrowo, 5 listopada 2017r.
1. Przypomnijmy sobie, od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny i w danym dniu ofiarować go za jedną
osobę zmarłą. Także dzisiaj i aż do środy o godz. 2000 na cmentarzu odmawiamy różaniec św.
2. W sobotę odbył się pogrzeb śp. + Pelagii Burclaf, zam. w Ostrowie, ul. Dożynkowa 26. Zmarła przeżyła 82 lat.
3. W piątek po Mszy św. spotkanie duszpasterskie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
4. W sobotę, 11 listopada przypada 99 rocznica Odzyskania Niepodległości. Będziemy modlić się za wszystkich,
którzy oddali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny i prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla naszego
Narodu. Msze św. sprawowane będą o godz. 800 – w Kaplicy i 1000 - w Kościele. Ponadto o godz. 1600
- w Kościele Msza św. jubileuszowa. Nie zapomnijmy wywiesić flagę państwową.
5. Serdecznie podziękowanie składam Paniom, które w tym tygodniu otoczyły troską naszą Kaplicę i dodatkowo
złożyły dar kwiatów. „Bóg zapłać”.
6. Za tydzień już II niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła.
Wszystkim Ofiarodawcom już dziś składam serdeczne „Bóg zapłać!”.
7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji przed
kościołem ma być przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek dla głodujących i prześladowanych chrześcijan.
8. W Uroczystość Wszystkich Świętych przy bramach cmentarza zebraliśmy 2.509,40 zł. „Bóg zapłać” za złożone
dary, które przeznaczone zostaną na cele naszego cmentarza, a przedstawicielom Rady Parafialnej dziękuję
za zorganizowanie zbiórki.
9. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz zapraszam do odbioru „Biuletynu parafialnego”.
Ostrowo, dnia 28.10.2017r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

