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Niedziela Chrztu Pańskiego -

Ostrowo, 7 stycznia 2018r.

1. Bardzo serdecznie witam Przewielebnego Ks. Sebastiana ze Starzyna i dziękuję za duszpasterską
pomoc. Ponadto w dniu dzisiejszym po raz kolejny kolekta z niedzieli po Objawieniu Pańskim zostaje
zebrana na cele budowy Świątyni w Ostrowie, a inicjatorem tego dobra jest Ks. prob. Jan Plottke
ze Starzyna. Serdeczne „Bóg zapłać” składam za tak miłą i wyrozumiałą postawę, a Wszystkim Ziomkom
dziękuję za cenną pomoc!
2. Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy w Liturgii okres Bożego Narodzenia. Jutro rozpoczyna
się okres zwykły, ale jak wiemy - zwyczajowo czas bożonarodzeniowy przedłużany jest do 2 lutego.
3. Z powodu choroby ks. Andrzeja Wizyty Duszpasterskie zaplanowane od dzisiaj (7.I.) do 11 stycznia
2018r. zostają przesunięte na termin późniejszy, tj. od 17 – 21 stycznia 2018r. Za zmianę – z bólem
przepraszamy!
4. Zmieniony plan kolęd można znaleźć w dzisiejszym „Biuletynie” lub na stronie internetowej naszej
Parafii, zob. www.parafiaostrowo.pl
5. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia „Gość Niedzielny”.
6. W dni powszednie Msza św. sprawowana jest w Kaplicy o godz. 1800. Zapraszamy do licznego
uczestnictwa. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Parafianom, którzy w dniu swojej „Kolędy”
są obecni w swoim mieszkaniu i dodatkowo w dniu tym uczestniczą w Eucharystii.
7. „Bóg zapłać” składamy Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo
złożyły dar serca.
8. Za tydzień II-a niedziela miesiąca i tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła.
Już dziś składamy podziękowania każdą modlitwę i cenną pomoc.
9. Wszystkim Parafianom i Miłym Gościom życzymy wielu Łask Bożych w nowym tygodniu.
Ostrowo, dnia 06.01.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

