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Druga Niedziela Adwentu - Ostrowo, 10 grudnia 2017r.
1. W dzisiejszą niedzielę po Mszy św. poświęcenie opłatków wigilijnych, które tradycyjnie
wraz ze świecami „Caritas” można odbierać w zakrystii.
2. Przypomnijmy sobie, że w dni powszednie w Kaplicy o godz. 1800 sprawowana jest Msza św. roratna,
na którą czujmy się wszyscy zaproszeni.
3. Bóg zapłać składam Osobom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo
złożyły „dar serca”.
4. We wtorek po Mszy św. spotkanie duszpasterskie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu
Bierzmowania, a w sobotę o godz. 1030 w Kaplicy spotkanie z dziećmi komunijnymi.
5. W piątek, 8 grudnia obchodziliśmy Parafialny Odpust. Serdeczne „Bóg zapłać” kieruję do wszystkich
osób za liczne uczestnictwo, wspólne modlitwy i przyjęte Komunie św. Dziękuję za przygotowanie
Świątyni oraz panom Szafarzom i Służbie Liturgicznej za posługę przy ołtarzu. Bóg zapłać p. Organistom
i osobom, które aktywnie włączyły się w Liturgię. Miłe podziękowania kieruję także do osób, które niosły
chorągwie, baldachim, pochodnie, nagłośnienie…, czy też w inny sposób zaangażowały się w Parafialne
Święto wraz z ugoszczeniem księży przy stole. Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać”.
6. W imieniu dzieci i rodziców składamy serdeczne podziękowania za zorganizowane w ubiegłą niedzielę
spotkanie ze św. Mikołajem.
7. W naszej Parafii przedświąteczną spowiedź św. przy posłudze obcych kapłanów zaplanowano
w Kościele w sobotę, 23 grudnia od godz. 1900 - 1945. W Karwi spowiedź św. w sobotę /23.12./ od 1500 - 1800.
8. W tym tygodniu nasze parafialne konto bankowe wzrosło o sumę 2.724,00 PLN. Ofiarodawcami są
Parafianie wraz z ks. Proboszczem Zygmuntem z Karwi, którym serdecznie dziękuję za cenną pomoc.
9. 21 grudnia 2017r. (czwartek) o godzinie 1400 w Okulski Grand Rozewie zaplanowano spotkanie Wigilijne
dla osoby starszych i samotnych. Zob. dzisiejszy Biuletyn.
10. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz proszę o odbiór „Biuletynu parafialnego”.
11. Dzisiaj II-a niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na cele budowy Kościoła.
„Bóg zapłać” za zrozumienie, modlitwę i wszelką pomoc.
Ostrowo, dnia 09.12.2017r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

