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1. W Adwencie od poniedziałku do soboty zapraszamy dzieci i dorosłych na Roraty. Msze św. ku czci Matki Bożej
sprawowana jest w Kościele: jednego dnia wieczorem, a drugiego rano, czyli na przemian: – w poniedziałek 
o godz. 1800; we wtorek – 615; w środę Odpust - 1800, w czwartek - 615, w piątek - 1800, a w sobotę - 615.  
Ponadto w sobotę o godz. 1800 w Kościele - tradycyjnie Eucharystia sprawowana jest z liturgii niedzielnej.

2. W  środę        /8  grudnia/       obchodzić  będziemy  Parafialny  Odpust  ku  czci  Niepokalanego  Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą Sumę Odpustową   sprawować będzie J.E. Bpa Zbigniew Zieliński
w Kościele o godz. 1800 wraz z procesją do bram cmentarza. Serdecznie zapraszam do licznego uczestnictwa
oraz aktywnego zaangażowania: /chorągwie, feretron, baldachim, pochodnie, orkiestra, służba liturgiczna, itp/.
Na to nasze Święto Parafialne nie zapomnijmy zaprosić krewnych i przyjaciół. Możliwość przystąpienia do
Sakramentu Pokuty i Pojednania będzie ok. pół godziny przed Eucharystią, a posługiwać będą obcy kapłani. 

3. Z  okazji  minionych  Imienin  składam  serdeczne  „Bóg  zapłać”  za  każdą  modlitwę,  złożone  życzenia  
oraz przekazany dar. Otrzymane pieniądze przeznaczę na rozpoczęte prace w naszej Świątyni.

4. Za  tydzień  druga  niedziela  miesiąca,  tradycyjnie  kolekta  gospodarcza.  Już  dziś  składam  serdeczne  
„Bóg zapłać” za zrozumienie, każdą modlitwę i cenną pomoc.

5. W zakrystii można odebrać opłatki wigilijne i świece „Caritas” na stół wigilijny. Przy wyjściu ze Świątyni
można nabyć bieżącą prasę katolicką.

6. „Zimowisko Rodzinne 2022” planujemy zorganizować w dniach od 13–19 lutego w Czorsztynie w „Gościńcu pod
smrekami”. Dokładniejsze dane podamy przed Świętami i wtedy będzie możliwość zapisu i dokonania  przedpłaty.

7. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla nas umocnieniem na radosny i aktywny czas oczekiwania. Szczęść Boże!
          Ostrowo, dnia 04.12.2021r.                                                                             Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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