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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. Wczoraj, 8 grudnia obchodziliśmy Parafialny Odpust. Serdeczne „Bóg zapłać” kieruję  

do wszystkich osób za uczestnictwo we wspólnej modlitwie i przyjęte Komunie św. Dziękuję  

za przygotowanie Świątyni oraz panom Szafarzom i Służbie Liturgicznej za posługę przy ołtarzu.  

Bóg zapłać p. Adamowi za granie na organach; sprowadzenie chóru „Duc in Altum” z Gdyni  

i dyrygowanie nim oraz orkiestrze za ubogacenie naszej Uroczystości. Miłe podziękowania kieruję  

do osób, które niosły chorągwie, baldachim, pochodnie, nagłośnienie…, czy też w inny sposób 

uwielbiły Boga i zaangażowały się w Parafialne Święto wraz z ugoszczeniem księży przy stole. 

Wszystkim składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

2. Przypomnijmy sobie, że w dni powszednie o godz. 18
00 

w Kaplicy sprawowana jest Msza św. 

roratnia i kto tylko może, niech czyje się zaproszony na tę modlitwę.  

3. Bóg zapłać składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły  

„dar serca”. 

4. W zakrystii do nabycia opłatek i świece „Caritas” na stół wigilijny. Przy drzwiach Świątyni  

do nabycia „Gość Niedzielny” oraz do odbioru „Biuletyn parafialny”. 

5. Dzisiaj II-a niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na cele budowy Kościoła.  

„Bóg zapłać” za zrozumienie, modlitwę i wszelką pomoc. 

6. W środę /12 grudnia/ po Mszy św. serdecznie zapraszam uczniów i uczennice kl. VIII  

oraz III Gimnazjum wraz z rodzicami w celu omówienia udekorowanie Świątyń na Uroczystość 

Bożego Narodzenia.  

7. 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. 

Ostrowo, dnia 08.12.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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