Ostrowo, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii w Ostrowie
W 2004 roku rozpoczęliśmy budowę naszego kościoła, a już 4 lata później
odbyła się w nim pierwsza Msza św. lecz do dzisiaj trwają prace przy jego budowie.
Przez te kilkanaście lat każdego roku dokładaliśmy przysłowiową cegiełkę do budowy,
najpierw były ściany, potem dach, okna, tynki, izolacja dachu i wykończenie sufitu.
W poprzednim roku wnętrze kościoła zajaśniało pięknymi kolorami i witrażem w prezbiterium,
a dzięki założonemu ogrzewaniu można z przyjemnością uczestniczyć w zimowych Mszach św.
Wiele osób odwiedzających naszą Parafię i budowany kościół z podziwem ogląda
nasz wysiłek. Z wielu ust - m.in. ks. Biskupa Wiesława Szlachetki pada stwierdzenie,
że jest to jeden z najpiękniejszych nowobudowanych kościołów nie tylko w Polsce,
ale i w Europie. Cieszymy się z tych opinii. Dostrzegamy, że budujący się jeszcze kościół
już teraz jest wizytówką naszej miejscowości i warto było poświęcić mu nasz wysiłek.
Nie byłoby tego wielkiego dzieła gdyby nie zaangażowanie naszej Parafialnej
Społeczności w postaci comiesięcznych zbiórek z przeznaczeniem na cele budowlane
oraz sezonowych ofiar zbieranych przez przedstawicieli Rady Parafialnej. Każdego roku datki te
są przeznaczane na konkretny cel. Także w tym roku mamy szczegółowo nakreślone zadania
na najbliższe miesiące. Za pieniądze ze zbiórki zamierzamy prowadzić prace przy ścianie
frontowej oraz zakupić 4 żyrandole i kamień, który zostanie ułożony na posadzce
w prezbiterium kościoła.
W tym roku postanowiliśmy zmienić formułę zbiórki sezonowych datków. W niedziele
9 i 16 września po zakończeniu każdej Mszy św. przed wejściem do kościoła Przedstawiciele
Rady Parafialnej będą oczekiwać na Państwa ofiary. Ofiary można też złożyć w Biurze
Parafialnym oraz przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krokowej
nr 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010.
Jak co roku liczymy na niezawodną pomoc ze strony Parafian i Wszystkich Przyjaciół
Ostrowa.
Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc i gorąco prosimy o dalsze
wsparcie zbiórki na cel budowy i na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Rada Parafialna Parafii w Ostrowie

