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Dziewiąta Niedziela Zwykła -

Ostrowo, 3 czerwca 2018r.

1.

Przypomnijmy sobie, że w okresie przedsezonowym w naszej Wspólnocie Msze św. sprawowane są: - w niedzielę
o godz. 800 - w Kaplicy oraz o godz. 1000 i 1130 /dla rodziców i dzieci/ - w Kościele. W dni powszednie Msze św.
w Kaplicy o godz. 1800, a w miesiącu czerwcu z codzienną Eucharystią łączymy nabożeństwo do Serca Pana
Jezusa. W niedzielę nabożeństwo po Mszy św. o godz. 1000.

2.

W czasie Oktawy Bożego Ciała, tj. do piątku włącznie po Mszy św. procesja wokół Kaplicy. W czwartek po
procesji nastąpi poświęcenie kwiatów i ziół. W piątek i w sobotę z powodu pielgrzymki Msze św. już o godz. 1600.

3.

W piątek z racji Uroczystości NSPJ nie obowiązuje zachowanie postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

4.

W miniony czwartek obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Słowa wdzięczności kierujemy do Osób,
które przygotowały piękne ołtarze i tych, którzy upiększyli trasę oraz do Panów, którzy dbali o bezpieczeństwo
na drodze. Dziękujemy dzieciom za niesienie poduszek liturgicznych i sypanie kwiatków oraz tym osobom,
które do tej posługi przygotowały te pociechy. Dziękujemy osobom śpiewającym i panu Organiście za prowadzenie
śpiewu. Nasze podziękowania kierujemy również do służby liturgicznej, Nadzwyczajnych Szafarzy oraz Osób
niosącym chorągwie, baldachim, nagłośnienie… Za wszelką pobożność i liczne Komunie św. połączone z niemałą
aktywnością - wszystkich uczestników uroczystości Bożego Ciała składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Osobne
podziękowania kierujemy do Osób, które złożyły dar kwiatów do Kaplicy czy Kościoła.

5.

Jutro o godz. 1100 istnieje możliwość wyjazdu autokarem do Szymbarku /Centrum Promocji i Regionu Kaszub/, a po drodze
zatrzymanie w Piaśnicy i w Kartuzach. Ponadto w dniach 8 i 9 czerwca /piątek/sobota/ organizujemy wyjazd
do Lichenia i pobyt w Muzeum Piernika w Toruniu. Cena – 150 zł. Zapisy przyjmujemy po Mszy św.

6.

Za tydzień w Karwi odpust ku czci św. Antoniego z Padwy. Suma odpustowa o godz. 1100.

7.

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

8.

W przyszłą niedzielę II-ga niedziela miesiąca. Tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na budowę naszego Kościoła.
Bóg zapłać za wszelką modlitwę, życzliwość i cenną pomoc.

9.

W dniu wczorajszym odbył się pogrzeb śp. + Moniki Maj, zam. w Ostrowie, ul. Nowa 42. Zmarła przeżyła 33 lat.
Dobry Jezu...

10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu. Szczęść Boże!
Ostrowo, dnia 02.06.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

