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OGŁOSZENIA

PARAFIALNE!

1. Jutro kończy się Stary Rok 2018. O godz. 1600 w Kościele uroczysta Msza św. połączona z nabożeństwem
eucharystycznym dziękczynno-przebłagalnym. Niech nie zabraknie nikogo, by podziękować Panu Bogu
za otrzymane łaski oraz przeprosić za grzechy i niewierności i w imię Boże rozpocząć Nowy Rok 2019.
2. We wtorek przypada pierwszy dzień Nowego Roku i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jak wiemy,
w dnu tym mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św, które sprawowane będą jak w każdą niedzielę:
tj.: o godz. 800 w Kaplicy oraz 1000 i 1130 w Kościele.
3. Od środy w dni powszednie Msza św. sprawowana jest o godz. 1800w Kaplicy. Zapraszam do licznego
uczestnictwa, szczególnie te osoby, które w danym dniu będą przyjmować Kolędę.
1. 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 – dwie Msze św.; o godz. 1700 i 1800. Po pierwszej Eucharystii wystawienie Najświętszego
Sakramentu, a około pół godziny przed Nabożeństwami możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 11 00.
 w I-szą Sobotę Miesiąca - o godz. 900 Msza św. w intencji dobroczyńców i przyjaciół naszej Parafii, a 1800 – z liturgii niedzielnej

4. W przyszłą niedzielę /6 stycznia/ obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwaną
Świętem Trzech Króli. Msze św. wraz z poświęceniem kredy sprawowane będą wg porządku niedzielnego.
5. W dniach od 17 do 23 lutego 2019 r. organizujemy „Zimowisko Rodzinne” w „Gościńcu pod smrekami”
w Czorsztynie. Zapisy przyjmujemy do dnia dzisiejszego.
6. Wizytę duszpasterską rozpoczynamy od środy i plan kolęd zamieszczono także w dzisiejszym „Biuletynie”.
7. Bóg zapłać składam Paniom, która przygotowała Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar serca.
Ostrowo, dnia 22.12.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

