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Jutro o godz. 1730 /przed Mszy św./ ostatnie tegoroczne październikowe Nabożeństwo różańca św.
We wtorek, 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość
uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego
przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Msza św.
o godz. 800 w Kaplicy; o 1000 w Kościele oraz o 1300 z procesją na cmentarz
wraz z Nabożeństwem Żałobnym. /Pamiętajmy – w dniu tym nie będzie sprawowana
Eucharystia o godz. 1130, ale będzie odprawiana wieczorna Msza św. o godz. 1900.
Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny będąc w stanie łaski i bez przywiązania
do grzechu, przystępując do Komunii św. oraz nawiedzając cmentarz i odmawiając na nim
modlitwę w intencji Ojca św. i za zmarłych. Odpust w danym dniu można ofiarować za jedną
osobę zmarłą. W czasie Oktawy 15 minut przed każdą Eucharystią - „wypominki jednorazowe
za zmarłych”.
Od wtorku do końca Oktawy Dnia Zadusznego /1 - 8 XI/ na cmentarzu o godz. 20 00
tradycyjnie odmawiać będziemy Różaniec św. za naszych zmarłych i z tego powodu w tych
dniach wieczorna Eucharystia sprawowana będzie w Kościele godzinę później, czyli o 1900.
W środę, 2 listopada przypada Dzień Zaduszny – jest to święto wszystkich, co należą
do Chrystusa, ale oczyszczają się jeszcze w czyśćcu. W Dzień Zaduszny Msza św.
o godz. 900 w Kaplicy oraz o 1800 i 1900 w Kościele.
W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych.
Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi,
którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia
i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy
i o ile tylko możliwe - ofiarowaną Komunię św. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone
na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu
śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:

 I-szy Czwartek Miesiąca - modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
 W I-szy Piątek Miesiąca – dwie Msze św.: o godz. 900 w Kaplicy i 1900 w Kościele. Od godz. 1800

– wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Odwiedziny duszpasterskie osób chorych i starszych w piątek od godz. 1300.
 W I-szą Sobotę Miesiąca o godz. 9 00 Msza św. w intencji dobroczyńców naszej Parafii, a wieczorem o 19 00
Eucharystia z liturgii niedzielnej.

8. W kancelarii parafialnej lub w zakrystii można zgłaszać „wypominki za zmarłych”.
9. Przy wyjściu z Kościoła do nabycia jest „Gość Niedzielny”.
10.Serdeczne podziękowania p. Marii Danielewicz za troskę o Kaplicę i teren wokół przez cały
okres letni. „Bóg zapłać” Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli
i dodatkowo złożyły dar kwiatów.
11. W Uroczystość Wszystkich Świętych przy bramach wejściowych zbierane będą ofiary na
utrzymanie naszego Cmentarza.
Ostrowo, dnia 29.10.2022r.

-

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

