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VI  Niedziela Zwykła - Ostrowo, 11 lutego 2018r. 
1. Dzisiaj obchodzimy XXVI Światowy Dzień Chorego związany ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

O godz. 10
00

 Msza św. zostanie odprawiona zwłaszcza w intencji chorych i osób starszych i podczas tej Eucharystii 

osoby chore będą mogły przystąpić do Sakramentu Namaszczenia, a na zakończenie zostanie udzielone specjalne 

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem /tzw. błogosławieństwo lourdzkie/. Na tę Mszę św. serdecznie zapraszam 

wszystkie osoby chore i starsze oraz uprzejmie proszę o dowiezienie tych osób. 

2. W najbliższą środę, 14 lutego b.r. przypada Środa Popielcowa. W ten dzień wierni przyjmując posypanie popiołem, 

wkraczają w czas wewnętrznego oczyszczenia i pracy nad sobą. Środa Popielcowa jest dniem pokuty, w którym 

obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu ścisłego. Błogosławieństwo i posypanie głów popiołem na Mszach św.  

o godz. 9
00

 – w Kaplicy oraz o 18
00

 – w Kościele. Pół godziny wcześniej możliwość przystąpienia do Sakr. Pokuty  

i Pojednania. Jednocześnie przez cały Wielki Post trwa akcja trzeźwościowa - tym bardziej dla nas z powodu „zaległego 

sierpnia”, kiedy gościliśmy wczasowiczów i trudniej było podjąć w pełni tę akcję. Znak pokuty ujawnia gotowość 

nawrócenia, a uwieńczeniem będzie uwielbienie Zmartwychwstałego Chrystusa Pana w Święta Wielkanocne. 

3. We wtorek /13.02./ z powody zebrania wiejskiego Msza św. w Kaplicy o g. 16
30

, a w Środę Popielcową w Kościele o18
00

. 

4. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek w Kaplicy - Droga Krzyżowa: o godz. 16
00

 – dla dzieci; 18
00

 –  ze Mszą św.  

dla dorosłych i 19
30

 – dla młodzieży. Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św. o godz. 8
00

 i 10
00

. 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. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11
30

 

poświęcenie modlitewników dla dzieci przygotowujących się do Uroczystej Komunii św. 

5. W piątek po Drodze Krzyżowej o godz. 19
30

 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania,  

a w sobotę o godz. 10
00

 w Kaplicy spotkanie z dziećmi komunijnymi.  

6. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia „Gość Niedzielny”. 

7.  „Bóg zapłać” składamy Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar serca.  

8. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na cele budowy Kościoła. Dziękuję za cenną pomoc. 

9. U progu Wielkiego Postu wszystkim Parafianom i Gościom życzę duchowego zaangażowania i wielu Łask Bożych. 

                Ostrowo, dnia 10.02.2018 r.                                                                       Ks. Andrzej Buja –  proboszcz 
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