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Pierwsza Niedziela Adwentu - Ostrowo, 1 grudnia 2017r.
1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent, czas radosnego i pobożnego oczekiwania. Ideał ten najpiękniej realizowała Maryja.
Przygotowując się na przyjście Pana, serdecznie Wszystkich zapraszam do udziału w Roratach, które będziemy
sprawować w Kaplicy w dni powszednie o godz. 1800. Tradycyjnie dzieci proszę, aby przynosiły lampiony
oraz serduszka z wypisanymi postanowieniami na dany dzień. Pod koniec Mszy św. spośród tych serduszek
będzie losowanie, kto danego dnia zabierze do domu figurkę Matki Bożej. Ponadto po Roratach u wejścia do zakrystii
dzieci otrzymają obrazki roratnie.
2. Jutro o godz. 1100 pogrzeb śp. + Edmunda Marszall, zam. w Ostrowie, ul Zabytkowa 1. Zmarły przeżył 81 lat. Dobry Jezu…
3. W piątek /8 grudnia/ obchodzić będziemy Parafialny Odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Uroczysta Suma Odpustowa w Kościele o godz. 1800 wraz z procesją do bram cmentarza. Serdecznie zapraszam
do licznego uczestnictwa oraz aktywnego zaangażowania: /nie zapomnijmy o chorągwiach, feretronie, baldachimie,
pochodniach,… itp/. Na to nasze Święto zaprośmy także krewnych i przyjaciół. W tym roku o przewodnictwo we Mszy św.
wraz z kazaniem poprosiłem ks. Prałata Stanisława Majkowskiego, proboszcza ze Swarzewa. Do tej Uroczystości
nie zapomnijmy przygotować nasze czyste dusze, dlatego w czwartek /7 XII/ od godz. 1900 - 1930 w Kościele będzie
możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. poświęcenie opłatków wigilijnych, które tradycyjnie wraz ze świecami „Caritas”
będzie można odbierać w zakrystii. Duża świeca w cenie 16 zł., a mała – 6zł.
5. Z okazji minionych Imienin składam serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę, złożone życzenia oraz przekazany dar.
Otrzymane pieniądze przeznaczam na opłacenie zaległych rachunków za farbę.
6. Serdeczne „Bóg zapłać” składam rodzicom i uczniom kl. VI za przygotowanie Kaplicy i Kościoła na czas Adwentu.
7. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz proszę o odbiór „Biuletynu parafialnego”.
8. We wtorek po Mszy św. spotkanie duszpasterskie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania,
a w środę po Roratach w Kaplicy krótkie spotkanie z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.
9. W sobotę /9 grudnia/ po Mszy św. zapraszam na spotkanie rodziców wraz z młodzieżą gimnazjalną kl. III w celu
omówienia przygotowania Świątyń do Uroczystości Bożego Narodzenia.
10. Za tydzień II-a niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła. Bóg zapłać!
11. Dzisiaj w Kościele po Mszy św. o godz. 11

spotkanie ze św. Mikołajem na które p. Sołtys wraz Radą Sołecką
zapraszają wszystkie dzieci z Ostrowa w wieku do 13 lat.
Ostrowo, dnia 01.12.2017r.
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Ks. Andrzej Buja – proboszcz

