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Niedziela Miłosierdzia Bożego
Ostrowo, 1 maja 2022r.

1. Od dzisiaj, czyli 1 maja w niedziele i  święta  bezpośrednio po Mszy św. o godz.  1000  sprawowane
będzie Nabożeństwo ku czci  Najświętszej Maryi Panny, a w dni powszednie -  przed wieczorną
Mszą św. czyli o godz. 1730. Na to krótkie Nabożeństwo czujmy się Wszyscy zaproszeni przez naszą
Niepokalaną. W tym tygodniu w dni powszednie dwie Msze św.:  o godz. 900 w Kaplicy /Eucharystia
poprzedzona  odśpiewaniem  Godzinek  do  Matki  Bożej/ i  wieczorna  o  godz.  1800 w  Kościele  
/w dni powszednie poprzedzona Nabożeństwem Majowym o godz. 1730/. 

2. We wtorek, 3 maja czcimy Najświętszą Maryję Pannę jako Królową Polski i modlimy się za naszą
umiłowaną Ojczyznę, wspominając kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji. W dniu tym Msze św.
zostaną  odprawione  wg  porządku  niedzielnego,  tj.  o  godz.  800 –  w  Kaplicy  oraz  o  1000 i  1130 
–  w  Kościele  oraz  wyjątkowo  o  godz.  180 –  w  intencji  tegorocznych  maturzystów.  
Przed Eucharystiami możliwość przystąpienia do spowiedzi św. 

3. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 w I-szy Czwartek Miesiąca – modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
 w I-szy Piątek Miesiąca – Msze św. o godz. 900 i 1800. Od godz. 1645 – 1800 wystawienie Najświętszego

Sakramentu  i  możliwość  przystąpienia  do  Sakramentu  Pokuty  i  Pojednania.  Rano  spowiedź  św.  
od godz. 830.

 Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1330.
5. W przyszłą niedzielę, 8 maja - o godz. 1130 Uroczysta Komunia św. Dlatego za tydzień osoby

niezainteresowane  przyjęciem  zapraszamy  do  uczestnictwa  w  pozostałych  Mszach  św.  czyli  
o godz. 800 w Kaplicy lub 1000 w Kościele. 

6. Spowiedź św. dla dzieci komunijnych, rodziców, rodzeństwa i krewnych w Kościele w sobotę /07.05/
od godz. 1500.

7. Za dwa tygodnie, 15 maja  dzieci kl.  IV obchodzić będą I-szą rocznicę Komunii  św. Dokładniejsze
informacje przekazane zostaną w przyszłą niedzielę.

8. Za  tydzień  II  niedziela  miesiąca,  tradycyjnie  kolekta  przeznaczona  będzie  na  cele  gospodarcza.
Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie modlitewne i finansowe. 

9. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej. 
10. W ubiegłą niedzielę w Karwi o godz. 1500 rozpoczęły się tzw. „Spotkania dla Narzeczonych”. 
11. 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 trzecia. 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 30.04.2022r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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