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XXVI  Niedziela Zwykła  
Os trow o ,  26  w rześ n ia  2021r .  

1. Dzisiaj obchodzimy 107 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W naszych modlitwach pamiętajmy 
o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej
granicy oraz migrantów i  uchodźców na całym świecie,  szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych  
na Bliskim Wschodzie. 

2. W  tym  miesiącu  poszczególne  Wspólnoty  Parafie  naszego  dekanatu  we  wspólnej  Mszy  św.
gregoriańskiej polecają śp. + Ks. dziekana Krzysztofa Stachowskiego. We wtorek, środę i czwartek  
w naszej  Parafii  o  godz.  1900 w Kościele sprawowane będą trzy ostatnie  Msze św. gregoriańskie  
– bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za byłego, a dla nas tak życzliwego ks. dziekana.

3. W piątek rozpoczynamy miesiąc październik, który tradycyjnie jest szczególnym czasem modlitwy
różańcowej.  W  dni  powszednie  Nabożeństwo  różańca  św.   wspólne    dla  dzieci  i  dorosłych    
w Kościele o godz. 17  30  ,   a następnie Msza św. W każdą  niedzielę różaniec po Mszy św. o godz. 1000,
czyli  ok.  1100.  Ponadto w październiku w każdy  piątek o  godz.  1930 w Kaplicy tzw.  „Rodzinny
różaniec  św.”,  na  który  zapraszamy  zwłaszcza  młodzież  i  osoby  dorosłe,  którym  godzina  ta
najbardziej jest odpowiednia.

4. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:

 W I-szy  Piątek  Miesiąca  –  dwie  Msze  św.,  tj:  o  godz.  1600 i  1800,  a  pomiędzy  Nimi  wystawienie
Najświętszego  Sakramentu  i  o  1730 –  wspólne  nabożeństwo  różańcowe.  Możliwość  przystąpienia  
do Sakramentu Pokuty i Pojednania od 1530 i o 1645. 
Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1300.

 W I-szą sobotę Miesiąca o godz. 900 Msza św. w intencji dobroczyńców i przyjaciół naszej Parafii,  
a wieczorna o 1800 z liturgii niedzielnej.

5. W przyszłą niedzielę  /03.10.2021r./ po Mszy św. o godz. 1130 spotkanie duszpasterskie z rodzicami
dzieci,  które  w  bieżącym  roku  szkolnym  pragną  podjąć  naukę  przygotowawczą  do  Uroczystej
Komunii św.

6. Dzięki  życzliwości  i  pomocy Wczasowiczów – 15 października br.  o g.  1900 w naszym Kościele
zostanie wyświetlony film p.t. „Wyszyński – Zemsta czy Przebaczenie”. 

7. Przypomnijmy  sobie,  że  w ciągu  roku  /  poza  wakacjami/ kancelaria  parafialna  czynna  jest  w  dni
powszednie po Mszy św., a w nagłych przypadkach w każdej chwili pod nr telef. 601-318-114.

8. W przyszłą niedzielę już II niedziela miesiąca, tradycyjnie taca gospodarcza. Serdeczne „Bóg zapłać”
za każdą modlitwę oraz cenną pomoc.

9. Osoby, które zechciałyby jeszcze dołączyć się do grona tegorocznych ofiarodawców i podzielić się
cząstką trudu z „sezonu” mogą uczynić to w Biurze Parafialnym lub dokonać przelewu na rachunek
bankowy w Banku Spółdzielczym w Krokowej. Nr rachunku: 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010. 

10. Przy drzwiach Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”, a dla chętnych do odbioru są wspomniane
przekazy bankowe. 

11. Wszystkim Parafianom i  Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa.  Niech Matka Najświętsza,
nasza Patronka Niepokalana otacza Nas swoją opieką i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski.
          Ostrowo, dnia 25.09.2021r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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