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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Ostrowo, 21 kwietnia 2019r.
1. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które przyczyniły się do godnego oddania czci
Zmartwychwstałemu Panu i powierzenia Mu swojego życie i wszelkich spraw: Wyrażam wdzięczność:
a) za oczyszczenie serca do pełnego uczestnictwa w tych Wielkich Świętach b) za udział w Rekolekcjach św. oraz każdą
modlitwę, wyrzeczenie i czuwanie, c) ,,Różom Różańcowym”- za złożone dary na „kwiaty do Grobu ”, d) Szafarzom i służbie
liturgicznej oraz osobom śpiewającym i czytającym „Słowo Boże” - za aktywny udział, e) dekoratorom – tegorocznym
maturzystkom oraz ich rodzicom - za wykonanie Grobu Pańskiego i Ciemnicy, f) osobom, które posprzątały i upiększyły wnętrze
Kościoła oraz plac przed świątynią, g) p. Adamowi i Orkiestrze za uświetnienie Rezurekcyjnej Mszy św., h) Myśliwym i osobom
niosącym chorągwie, baldachim oraz nagłośnienie - za czynną obecność w czasie Procesji), i) Wszystkim osobom za złożone
skarbonki ,,Caritas” z jałmużną wielkopostną, j) oraz Wszystkim Pozostałym, którzy przyczynili się do ubogacenia dzisiejszej
Uroczystości… k) Ponadto osobne podziękowania kieruję do tych osób, które we Wielki Czwartek złożyły życzenia i ofiarowały
dar modlitwy za kapłanów i za mnie. Składam z serca płynące „Bóg zapłać”!

2. Dzisiaj Msze św. sprawowane są w Kościele - o godz. 600; 1000 i 1130 oraz ślubna o 1500. Jutro w II Dzień Świąt
Msze św. sprawowane będą według porządku niedzielnego, tj: o godz. 800 w Kaplicy, a o godz. 1000 i 1130 w Kościele. W okresie Wielkanocnym niedzielne Msze św. o godz. 1000 poprzedzone będą procesją w Kościele.
3. W tygodniu obchodzimy Oktawę Wielkanocy. Msze św. o g. 1800 połączona z Nowenną do Bożego Miłosierdzia.
4. Słowa podziękowania składam Paniom, które w tym tygodniu zadbały o piękno Kaplicy i złożyły dar kwiatów.
5. Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego oraz proszę o odbiór biuletynu parafialnego.
6. Zgodnie z decyzją Ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego w II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia
Bożego, 28 kwietnia br., zbierane będą we wszystkich parafiach ofiary do puszek na potrzeby Caritas
Archidiecezji Gdańskiej na wsparcie działań na rzecz osób ubogich i potrzebujących.
7. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy łącznie 3.618,50 PLN, (taca+dar przekazany poza
Świątynią). „Bóg zapłać”.
Ostrowo, dnia 20.04.2019r.
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