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 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  
Ostrowo, 26 listopada 2017r.  

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W Krokowej odpust parafialny  

ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. biskupa Zbigniewa 

Zielińskiego o godz. 12
00

. 

2. W przyszłą niedzielę  rozpoczniemy Okres Adwentu, czyli radosny czas przygotowania do Narodzin Pana Jezusa.  

3. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne: 

a. pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; 

b. w pierwszy piątek  Msze św. o godz. 16
00

 i 18
00

. Po pierwszej Eucharystii
 
wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, a okazja przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania około godziny przed Mszą św. 

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

; 

c. w pierwszą sobotę miesiąca Msza św. w intencji dobroczyńców wyjątkowo zostanie odprawiona poza 

Ostrowem, a o godz. 18
00 

tradycyjnie Msza św. z liturgii niedzielnej. 

4. W piątek po Mszy św. spotkanie duszpasterskie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, 

a spotkanie z dziećmi komunijnymi w bieżącym tygodniu wyjątkowo odwołane.  

5. Serdecznie podziękowanie składam Paniom, które w tym tygodniu otoczyły troską Kaplicę i złożyły dar kwiatów.  

6. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz zapraszam do odbioru „Biuletynu parafialnego”. 

7. Za naszym pośrednictwem p. Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają wszystkie dzieci z Ostrowa w wieku do 13 lat 

na spotkanie ze św. Mikołajem, które odbędzie się w przyszłą niedzielę w Kościele po Mszy św. o godz. 11
30

. 

8.  „ZIMOWISKO  RODZINNE 2018” zaplanowano na przełomie stycznia i lutego w miejscowości Suche koło 

Zakopanego. Dokładniejsze dane zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

Ostrowo, dnia 25.11.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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