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OGŁOSZENIA PARAFIALNE!
1. W dniu dzisiejszym w Starzynie odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła.
Suma odpustowa o godz. 1200.
2. Dzisiaj o godz. 1800 w Ostrowie ostatnia wieczorna Msza św., a od przyszłej niedzieli
Eucharystia rano o godz. 800 w Kaplicy; a w Kościele o 1000 oraz 1130 /dla dzieci z rodzicami/.
W dni powszednie Msza św. w Kaplicy o godz. 1800.
3. Jutro rozpoczynamy miesiąc październik, który tradycyjnie jest szczególnym czasem
modlitwy różańcowej. W dni powszednie Nabożeństwo różańca św. wspólne dla dzieci
i dorosłych w Kaplicy o godz. 1730, a następnie Msza św. W każdą niedzielę różaniec
w Kościele po Mszy św. o godz. 1000, czyli o 1100. Ponadto w październiku w każdy piątek
o godz. 1930 tzw. „Rodzinny różaniec św.”, na który zapraszamy zwłaszcza młodzież i osoby
dorosłe, którym godzina ta najbardziej jest odpowiednia.
4. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 I-szy Czwartek Miesiąca - modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie
i zakonne.
 W I-szy Piątek Miesiąca – tym razem z powodu różańca św. wyjątkowo tylko jedna
Msza św. o godz. 1800 – wspólna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienia do Sakramentu
Pokuty i Pojednania, o 1730 – różaniec św., a następnie Msza św.
Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1330.
 W I-szą sobotę Miesiąca Msza św. w intencji dobroczyńców i przyjaciół naszej Parafii
zostanie odprawiona o godz. 1800.
5. W piątek /05.10.2018r./ po wieczornej Mszy św. spotkanie duszpasterskie z rodzicami dzieci,
które w bieżącym roku szkolnym pragną podjąć naukę przygotowawczą do Uroczystej
Komunii św.
6. Przypomnijmy sobie, że w ciągu roku /czyli poza wakacjami letnimi/ kancelaria parafialna czynna
jest w dni powszednie po Mszy św., a w nagłych przypadkach w każdej chwili lub pod nr telef.
601-318-114. Dziękujemy także za „Posezonowe Dary Serca” składane w kancelarii
czy przekazywane na parafialne konto bankowe.
7. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz prosimy o odbiór „Biuletynu
parafialnego”.
8. Od bieżącego tygodnia uprzejmie prosimy kolejne poszczególne rodziny, aby podjęły
odpowiedzialność o utrzymanie porządku w Kaplicy, podobnie jak było w powszednie lata.
Z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać” za aktywne zaangażowanie.
9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych. „Szczęść Boże”.
Ostrowo, dnia 29.09.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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