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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. Dziękuję za skorzystanie z Sakr. Pokuty i Pojednania, aby z czystym sercem zasiąść przy wigilijnym stole i duchowo 

przeżywać Święta Bożonarodzeniowe. Dziękuję księżom za duszpasterską posługę oraz ugoszczenie tych Gości przy stole. 

2. Zachęcam do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się 

zachować dobre tradycje związane z tym dniem. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, 

zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy 

towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma św. o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), 

łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu.   

Zachowajmy także wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w czasie wieczerzy wigilijnej.  

3. Jutro /24 XII/ Msza św. „Wieczerzy Wigilijnej” sprawowana będzie w Kaplicy o godz. 2100, a o północy w Kościele 

Uroczysta Pasterka w intencji Parafian i Gości. W I-sze i w II-gie Święto Msze św. sprawowane będą według 

stałego porządku niedzielnego, czyli o godz.: 800 – w Kaplicy oraz o 1000 i 1130 w Kościele. 

4. W przyszłą niedzielę Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 

5. Serdeczne podziękowanie kieruję do młodzieży klas III gimnazjalnych i klas VIII oraz ich rodziców za udekorowanie 

świątyń i przygotowanie żłóbka w Kościele czy Kaplicy. Dziękuję za dar choinek, a p. Januszowi za ich dostarczenie. 

6. Duszpasterską wizytę zaplanowano od 2 stycznia, a plan Kolęd zamieszczono w dzisiejszym „Biuletynie parafialnym”. 

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

w Czorsztynie. /Zob. dzisiejszy ”Biuletyn”/. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej do 30 grudnia b.r. 

Ostrowo, dnia 22.12.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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