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1. Dzisiejszą niedzielą  rozpoczynamy Adwent.  Jest  to  czas pobożnego i  radosnego oczekiwania  na przyjście
Jezusa  Chrystusa  zarówno  na  końcu  czasów  jak  i  podczas  świat  Bożego  Narodzenia.  W  Adwencie  od
poniedziałku do piątku Msza św. Roratnia ku czci Matki Bożej sprawowana będzie w Kościele o godz. 1800, a
w sobotę w Kaplicy o godz. 900. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. Ponadto tradycyjnie w
sobotę o godz. 1800 w Kościele sprawowana będzie Eucharystia z liturgii niedzielnej.

2. Serdeczne podziękowania składam Rodzicom i młodym z kl.  VI   za  posprzątanie  Świątyń oraz za piękne
udekorowanie ich na czas tegorocznego Adwentu. „Bóg zapłać”

3. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 I-szy Czwartek Miesiąca – modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne
 I-szy  Piątek  Miesiąca  –  Msze  św.  w  Kościele  o  godz.1630 i  1800.  Po  pierwszej  Eucharystii  wystawienie  Najświętszego

Sakramentu. Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania ok. 45 minut przed Nabożeństwami.
 Odwiedziny chorych i osób starszych wyjątkowo dzień później , czyli w sobotę od godz. 133o.

4. Dzisiaj po Mszy św. poświęcenie opłatków wigilijnych, które tradycyjnie wraz ze świecami „Caritas” można
nabyć w zakrystii. Cena świec – duża 20 zł., a mała 10 zł. Przy wyjściu ze Świątyni do nabycia prasa katolicka.

5. W 2023r. Parafia organizuje wyjazdy: 1/„Zimowisko   Rodzinne  ” od 15 – 21.01. w „Gościńcu pod smrekami”
w Czorsztynie. 2/ Pielgrzymkę do Ziemi Świętej - wylot z Gdańska 11 – 19.04.2023r. 3/ ponadto w dniach 
od 23 - 30.09.2023r. zaplanowaliśmy Pielgrzymkę do Włoch – przelot samolotem, a po Italii objazd autokarem.

6. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla nas umocnieniem na radosny i aktywny czas oczekiwania. Szczęść Boże!

        Ostrowo, dnia 26.11.2022r.                                                                    -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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