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XXVII  Niedziela Zwykła  
Os trow o ,  3  paźd z iern ik a  2021r .  

1. W październiku 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.
Ponadto w październiku w  piątki o godz.  1930 w Kaplicy tzw.  „Rodzinny różaniec św.”, na który
zapraszam zwłaszcza młodzież i osoby dorosłe, którym godzina ta najbardziej jest odpowiednia.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1130 spotkanie duszpasterskie z rodzicami dzieci, które w bieżącym roku
szkolnym pragną podjąć naukę przygotowawczą do Uroczystej Komunii św.

3. W  środę  po  wieczornej  Mszy  św.  spotkanie  duszpasterskie  z  ministrantami.  Na  to  spotkanie
zapraszamy także chętnych chłopców do posługi liturgicznej. 

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

5. 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.

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

7. Przy drzwiach Świątyni  do nabycia jest  „Gość Niedzielny”,  a  dla  chętnych do są odbioru przekazy
bankowe konta naszej Parafii. 

8. Za tydzień, 10 października, kolejny Dzień Papieski. Zgodnie z zaleceniem – ofiarami przed Świątynią
będziemy wspierać  Fundację  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,  która  została  powołana przez Episkopat
Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II.

9. 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 02.10.2021r.                                                                                     Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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