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Niedziela Miłosierdzia Bożego  -  Ostrowo, 24 kwietnia
2022r.

1. Dziś  druga  niedziela  Wielkanocy,  czyli  Niedziela  Miłosierdzia  Bożego.  To  wydarzenie  jest  szczególnym
znakiem, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. 

2. Dzisiaj przypada także patronalne święto Caritas oraz w Kościele rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. To nie
tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia
wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Przy drzwiach Świątyni można złożyć dary  
na działalność Caritas naszej diecezji.

3. Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto św. Marka Ewangelisty. Jest to także dzień modlitwy  
o urodzaje. Prośmy Pana Boga, aby błogosławił  wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana
i szanowana, a nikomu nie brakowało codziennego chleba.

4. W przyszłą niedzielę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia  
w  dni  powszednie  o godz.  1800 zapraszam  na  nabożeństwa  majowe.  W  niedziele  Nabożeństwo  to  
po Eucharystii o godz. 1000. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. 

5. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

6. Dzisiaj w Karwi o godz. 1500 rozpoczyna się tzw. „Kurs dla Narzeczonych”. 
7. Wszystkim  solenizantom  i  jubilatom  tego  tygodnia  życzę  wzrastania  w  wierze,  doświadczenia  bliskości

Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w codziennym życiu.

8. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: Mateusz DANIELEWICZ,
stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Milena Maria SZAŁUCHA, stanu wolnego, zamel. na terenie Parafii
w Karwi – zapowiedź druga. Zgodnie  z  Kodeksem Prawa Kanonicznego  –  każdy  chrześcijanin,  który  wiedziałby  o  istniejących
przeszkodach małżeńskich jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/.

Ostrowo, dnia 23.04.2022r Ks. Andrzej Buja – proboszcz                                                                                           
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