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Trzecia Niedziela Adwentu - Ostrowo, 17 grudnia 2017r.
1. Do soboty o godz. 1800 w Kaplicy sprawowane będą roratnie Msze św. Przez Maryję czujmy się Wszyscy zaproszeni.
2. W tym tygodniu spotkanie duszpasterskie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania
oraz z dziećmi komunijnymi - odwołane. Tym bardziej zapraszamy do udziału w Roratach.
3. 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. także w sobotę od 1500 - 1800.
4. W przyszłą niedzielę we Wigilię Bożego Narodzenia /24 XII/ Msza św. „Wieczerzy Wigilijnej” sprawowana będzie
w Kaplicy o godz. 2100, a o północy w Kościele przy świecach - Uroczysta Pasterka w intencji Parafian i Gości.
5. Na życzenie niektórych parafian w I-sze i w II-gie Święto Msze św. sprawowane będą według stałego porządku
niedzielnego, czyli o godz.: 800 – w Kaplicy oraz o 1000 i 1130 /dla rodziców z dziećmi/ w Kościele.
6. W czasie Świąt nie zapomnijmy odwiedzić grobów naszych bliskich zmarłych i w modlitwie polecić ich Bogu.
7. Duszpasterską wizytę zaplanowano od 2 stycznia, a plan Kolęd zostanie podany w przyszłym tygodniu.
8. W zakrystii do nabycia opłatek i świece „Caritas” na stół wigilijny. Przy drzwiach Świątyni do nabycia
„Gość Niedzielny” i do odbioru „Biuletyn parafialny”.
9. Bóg zapłać składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar kwiatów.
10. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy łącznie 3.548,30 PLN /kolekty + dary otrzymane poza
Świątyniami/. „Bóg zapłać” za zrozumienie, modlitwę i cenną pomoc.
11. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: Damian Hubert KNYBA,
stanu wolnego, zam. w Sopocie i Weronika Maria POBŁOCKA, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii
– zapowiedź pierwsza. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących
przeszkodach małżeńskich jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/.
Ostrowo, dnia 16.12.2017r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

