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Uroczystość Trójcy Świętej - Ostrowo, 27 maja 2018r.
1.

Nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny dzisiaj po Mszy św. o godz. 1000, a od jutra do środy
w Kaplicy o godz. 1730; a następnie o 1800 Msza św. W Uroczystość Bożego Ciała „majowe” po Mszy św.
o godz. 1130, a więc przed wyruszeniem procesji. Na to krótkie Nabożeństwo czujmy się wszyscy zaproszeni.

2.

W najbliższy czwartek /31 maja b.r./ obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
czyli Boże Ciało. W dniu tym Msze św. sprawowane będą: o godz. 800 – w Kaplicy oraz 1000 i 1130
- w Kościele. Po tej ostatniej Mszy św. wyruszy procesja Eucharystyczna ulicą Sosnową do Kaplicy,
gdzie nastąpi repozycja, czyli zakończenie. Uprzejmie prosimy o przygotowanie Ołtarzy i upiększenie trasy,
zwłaszcza na odcinku procesji. Do udziału w Procesji zapraszamy osoby niosące chorągwie, dzieci komunijne
w swych strojach, baldachim, feretron, służbę liturgiczną i służbę porządkową dla zapewnienia bezpieczeństwa
oraz orkiestrę i osoby śpiewające… Bardzo serdecznie zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów
i niesienia poduszek oraz osoby, które dopomogą przygotować te pociechy do tej posługi. Pierwsza próba
dla nich już jutro przed Kaplicą o godz. 1700.

3.

W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 W I-szy Piątek Miesiąca – dwie Msze św.: o godz. 1600 i 1800, a adoracja Najświętszego Sakramentu pomiędzy
tymi Eucharystiami. Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania ok. godziny przed Mszą św.
Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1330.
 W I-ą sobotę Miesiąca Msza św. o godz. 900 w intencji dobroczyńców i przyjaciół naszej Parafii, a wieczorna
o godz. 1800 Msza św. tradycyjnie z formularza niedzielnego.

4.

Od piątku z codzienną Mszą św. o godz. 1800 łączyć będziemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a w każdą
niedzielę czerwca nabożeństwo to po Mszy św. o godz. 1000.

5.

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

6.

W dniach 8 i 9 czerwca /piątek/sobota/ organizujemy wyjazd do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Cena – 150 zł.,
tzn. autokar, nocleg, śniadanie i pobyt w Muzeum Piernika w Toruniu. Zapisy przyjmujemy do czwartku po Mszy św.
Ostrowo, dnia 26.05.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

