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I Niedziela Wielkiego Postu -

Ostrowo, 18 lutego 2018r.

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1130 poświęcenie modlitewników dzieciom przygotowującym się do Komunii św.
2. W środę /21.02/ z powodu bierzmowania w Leśniewie Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
oraz Msza św. już o godz. 1600, a w pozostałe dni tygodnia Eucharystia o godz. 1800.
3. W czwartek po Mszy św. spotkanie z ministrantami i kandydatami do służby przy Ołtarzu Pana.
4. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek w Kaplicy - Droga Krzyżowa: o godz. 1600 – dla dzieci;
1800 – ze Mszą św. dla dorosłych i 1930 – dla młodzieży. Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św.
o godz. 800 i 1000. Prosimy o wcześniejsze przybycie /15 min./ i przyniesienie modlitewników. Za udział
w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny, będąc w stanie łaski, bez przywiązania
do grzechu oraz przystępując do Komunii św. i ofiarowując dowolną modlitwę w intencjach Ojca św.
Czujmy się wszyscy zaproszeni do uczestnictwa w tych nabożeństwach i do duchowego zaangażowania
w tegorocznym Poście.
5. W piątek po Drodze Krzyżowej o godz. 1930 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu
Bierzmowania, a w sobotę o godz. 1000 w Kaplicy spotkanie z dziećmi komunijnymi.
6. W przyszłą niedzielę na godz. 1500 zapraszam na spotkanie tegorocznych maturzystów oraz ich rówieśników
w celu omówienia wizji Grobu Pańskiego. Osoby chętne do pomocy – bardzo mile widziane!
7. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia „Gość Niedzielny”, a ponadto
zachęcam do odbioru skarbonk „Jałmużna Wielkopostna”.
8. „Bóg zapłać” składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły
dar kwiatów.
9. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy łącznie /kolekta + dary przekazane poza Świątynią/
3.146,50 PLN. Bóg zapłać za wszelką życzliwość, każdą modlitwę i cenną pomoc.
10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę wielu Łask Bożych oraz duchowego zaangażowania w okresie
Wielkiego Postu. Który za nas cierpiał rany…
Ostrowo, dnia 17.02.2018 r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

