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O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E !  

1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent, czas radosnego i pobożnego oczekiwania. Ideał ten najpiękniej 

realizowała Maryja. Przygotowując się na przyjście Pana, weźmy udział w Roratach, które będziemy 

sprawować w Kaplicy w dni powszednie o godz. 18
00

. Tradycyjnie dzieci przynoszą lampiony  

oraz serduszka z wypisanymi postanowieniami na dany dzień. Pod koniec Mszy św. spośród tych 

serduszek będzie losowanie, kto danego dnia zabierze do domu figurkę Matki Bożej. Ponadto  

po Roratach u wejścia do zakrystii dzieci otrzymają obrazki roratnie.  

2. W sobotę  /8 grudnia/ obchodzić będziemy Parafialny Odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Uroczysta Suma Odpustowa w Kościele o godz. 18
00 

wraz z procesją  

do bram cmentarza. Serdecznie zapraszam do licznego uczestnictwa oraz aktywnego zaangażowania: 

/chorągwie, feretron, baldachim, pochodnie,  orkiestra, służba liturgiczna, itp/. Na to nasze Święto 

zaprośmy także krewnych i przyjaciół. W tym roku o przewodnictwo we Mszy św. wraz z kazaniem 

poprosiłem ks. Czesława Rajdę, proboszcza ze Strzelna. Na tę Uroczystość nie zapomnijmy przygotować 

naszych czystych dusz, dlatego w piątek  /7 XII/ od godz. 19
00 

- 19
30

 w Kościele będzie możliwość 

przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.  

3. Przypomnijmy sobie, że w dni powszednie, czyli w tym tygodniu oprócz soboty - każdego dnia  

w Kaplicy o godz. 18
00 

sprawowana będzie Msza św. roratna, na którą czujmy się wszyscy zaproszeni. 

4. W piątek /9 grudnia/ na godz. 11
00

 serdecznie zapraszam Panie do Kościoła w celu odświeżenia 

Świątyni na nasze Święto Odpustowe.  

5. Z okazji minionych Imienin składam serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę, złożone życzenia  

oraz przekazany dar. Otrzymane pieniądze przeznaczam na spłatę kolejnej raty naszej pożyczki,  

tj. za grudzień 2018r. 

6. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy 

Kościoła. „Bóg zapłać” za zrozumienie, modlitwę i cenną pomoc. 

7. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne: 

a. pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; 

b. w pierwszy piątek Msze św. o godz. 18
00

 i 19
30

. Od godz. 17
15 

w Kaplicy wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i okazja przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.  

Ponadto spowiedź św. od godz. 19
00 

- 19
30

 w Kościele. Odwiedziny osób starszych i chorych  

w piątek od godz. 13
30

. 

8. Za tydzień po Mszy św. poświęcenie opłatków wigilijnych, które tradycyjnie wraz ze świecami „Caritas” 

można będzie odbierać w zakrystii. Cena świec – bez zmian od kilku lat – duża 16 z i mała 6 zł. 

9. Serdeczne „Bóg zapłać” składam rodzicom oraz uczniom i uczennicom kl. VI za przygotowanie Kaplicy  

i Kościoła na czas tegorocznego Adwentu. Osobne podziękowania ślę za uporządkowanie terenu wokół 

Kaplicy oraz wywiezienie liści. Wszystkim składam z serca gorące podziękowania. 

10. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz proszę o odbiór „Biuletynu parafialnego”. 

11. W dniach od 17 do 23 lutego 2019r. organizujemy „Zimowisko Rodzinne” w „Gościńcu pod smrekami”  

w Czorsztynie, w pobliżu Szczawnicy. Dokładniejsze dane podamy w terminie późniejszym. 

12.  Za naszym pośrednictwem Sołtys oraz Rada  Sołecka Ostrowa pragną zaprosić wszystkie dzieci  

z Ostrowa w wieku do lat 12 na spotkanie ze św. Mikołajem, które odbędzie się 9 grudnia 2018r. 

(niedziela) w Kościele po Mszy św. o godz. 11
30

. 
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Ostrowo, dnia 01.12.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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