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Czwarta  Niedziela  Adwentu   -   Ostrowo, 24 grudnia 2017r.  
1. Zachęcam do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre 

tradycje związane z tym dniem. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej 

dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma 

Św. o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. 

Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu. Niedziela znosi post, ale tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od potraw 

mięsnych w czasie wieczerzy wigilijnej.  

2. Dzisiaj /24 XII/ Msza św. „Wieczerzy Wigilijnej” sprawowana będzie w Kaplicy o godz. 21
00

, a o północy w Kościele 

Uroczysta Pasterka w intencji Parafian i Gości. W I-sze i w II-gie Święto Msze św. sprawowane będą według stałego 

porządku niedzielnego, czyli o godz.: 8
00

 – w Kaplicy oraz o 10
00

 i 11
30

 w Kościele. 

3. W przyszłą niedzielę zakończymy rok kalendarzowy 2017. Po Mszy Świętej o godz. 10
00

 odśpiewamy przebłagalne suplikacje 

za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym 2017 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy”  

za otrzymane w tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku. Zachęcam do licznego 

udziału w tym zgromadzeniu liturgicznym. 

4. Duszpasterską wizytę zaplanowano od 2 stycznia, a plan Kolęd zamieszczono w dzisiejszym „Biuletynie parafialnym”. 

5. Serdeczne podziękowanie kieruję do młodzieży klas III gimnazjalnych i ich rodziców oraz wszystkich osób, które przyczyniły 

się do udekorowania świątyń i przygotowali żłóbka w Kościele czy Kaplicy. Dziękuję nadleśnictwu Wejherowo  

oraz p. leśniczemu z Ostrowa za dar choinek a p. Januszowi za ich dostarczenie.  

6. Bóg zapłać składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar kwiatów. 

7. 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 druga. 
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 22.12.2017r.                                                                                                                        Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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