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 III  Niedziela Wielkiego Postu 
Ostrowo, 4 marca 2018r.   

1. Przypomnijmy sobie, że 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. Jak wiemy, 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.  

2. W tym tygodniu w piątek spotkanie z młodzieżą bierzmowaną , a w sobotę z dziećmi komunijnymi.  

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

4. „Bóg zapłać” składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły 

dar serca. 

5. Za naszym pośrednictwem p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwi informuje, że od 5 marca br. rozpoczyna 

się rekrutacja dzieci do przedszkola. Dalsze informacje zamieszczono w dzisiejszym „Biuletynie”.  

6. Wielki Post – czas wolniejszych kroków, czas zatrzymania, czas na dłuższą myśl i niejedną modlitwę. Wielki Post 

– czas kroczenia obok Jezusa. Wreszcie to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie. Już dziś serdecznie zapraszam 

Wszystkich na Rekolekcje Wielkopostne, które rozpoczniemy w czwartek, 22 marca a potrwają do soboty, 24 marca br. 

Ćwiczenia duchowe poprowadzi ks. wikariusz ze Starzyna. Przedświąteczna Spowiedź św. przy posłudze innych księży 

– tradycyjnie, w sobotę przed niedzielą palmową /24 marca/ w Kościele od godz. 20
00

 – 20
45

. 

7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dalszego zaangażowania w okresie Wielkiego Postu. Który za nas… 

 

    Ostrowo, dnia 03.03.2018 r.                                                                             Ks. Andrzej Buja –  proboszcz 
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