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Czwarta  Niedziela  Wielkanocna

8 maja 2022r.

1. Od 1 maja w dni powszednie sprawowane są 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. Przez  cały  miesiąc  maj  w  Kościele  Nabożeństwo  ku  czci  Najświętszej  Maryi  Panny  
-  w  niedziele i  święta bezpośrednio  po  Mszy  św.  o  godz.  1000,  a  w dni  powszednie 
przed Mszą św. czyli o godz.  1730.  Na to krótkie Nabożeństwo z pewnością Niepokalana  
Wszystkich serdecznie zaprasza. 

5. Dzisiaj o godz. 1130 dzieci kl. III przystąpią do Uroczystej Komunia św.;  /3 dziewczynki i 4 chłopców/, 
- pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

6. W  „białym  tygodniu”       dzieci  komunijne  zapraszam  do  uczestnictwa  we  Mszach  św.
sprawowanych w Kościele   o godz. 1800 i w poszczególnych dniach modlić się będą:

a/ w poniedziałek   – za rodziców, chrzestnych oraz babcie i dziadków; 
b/ we wtorek   - za nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły; 
c/ w środę   - w intencji misji + „dar serca” w tej intencji; 
d/ w czwartek   – w intencji powołań kapłańskich i zakonnych; 
e/ w piątek   – za naszą parafię; 
f/ w sobotę   - za siebie.

7. W przyszłą  niedzielę,  15  maja   dzieci  kl.  IV obchodzić  będą  I-szą  rocznicę  Komunii  św.  
Próba z dziećmi w Kościele w czwartek /12 V/ o godz. 1600, a w sobotę od godz. 1600 w Kościele
możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zapraszam wszystkie dzieci kl. IV
oraz rodziców, rodzeństwo, dziadków, chrzestnych i bliskich.

8. Przy drzwiach świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”.

9. Dzisiaj  II  niedziela  miesiąca,  tradycyjnie  taca  gospodarcza.  Serdeczne  „Bóg  zapłać”  
za wszelkie wsparcie modlitewne i materialne. 

10. Słowa podziękowania składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli  
i  dodatkowo  złożyły  piękny  bukiet  kwiatów,  a  rodzicom  dzieci  komunijnych  dziękuję  
za upiększenie i udekorowanie Kościoła.

11. Wszystkim  Parafianom  i  Gościom  życzę  obfitego  błogosławieństwa  Bożego,  a dzieciom
komunijnym  -  wielu  łask  Bożych  i  wytrwania  w  żywej  przyjaźni  z  Panem  Jezusem  
przez całe życie. Szczęść Boże!
     Ostrowo, dnia 07.05.2022r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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