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1. Listopad tradycyjnie  jest  czasem modlitewnej  pamięci  o  zmarłych.  Polecajmy ich Bożemu
miłosierdziu.  W  naszej  Parafii  do  wtorku  przed  każdą  Mszą  św.  będziemy  modlić  się  
za zmarłych wymienionych na „kartkach wspominkowych”.

2. Przypomnijmy  sobie,  że  jeszcze  do  wtorku  można  ofiarować  odpust  zupełny  za  dusze  
w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych, a do końca
Oktawy Dnia Zadusznego /dzisiaj, jutro i we wtorek/ na cmentarzu o godz. 2000 odmawiamy Różaniec
św.

3. W piątek,  11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości.  W modlitwie,  podczas
Mszy Świętych pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie
Ojczyzny. Dziękujmy Bogu za dar wolności oraz prośmy o pokój i pomyślność dla wszystkich
obywateli. W naszej  Wspólnocie  Msze  św.  w Kaplicy o godz.:  900;  1700 i  1800. Serdecznie
zapraszam do wspólnej modlitwy wszystkich, którym droga jest nasza Ojczyzna.

4. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Gdański w trosce o dobro duchowe wiernych
udziela wszystkim wiernym Archidiecezji Gdańskiej i osobom przebywającym na jej terenie
dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego
tego dnia.

5. Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary złożone na cmentarzu. Zebrane pieniądze /4.500 PLN/
przeznaczone  zostaną  na  cele  utrzymania  cmentarza,  zwłaszcza  na  opłacenie  rachunków  
za wywóz śmieci. Dziękuję Radzie Parafialnej za sprawne zebranie, a wszystkim dobroczyńco
za cenną pomoc.

6. W przyszłą niedzielę, 13 listopada w Kościele w Polsce obchodzony jest  Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym (w tym dniu na ten cel odbędzie się zbiórka ofiar do puszek po każdej Mszy).
Jest to zarazem ogłoszony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich.

7. Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca, taca zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona
na cele gospodarcze Kościoła,  /na balaski  w prezbiterium/.  Bóg zapłać za wszelką życzliwość  
i każdą ofiarę.

8. Serdeczne „Bóg zapłać” składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli 
i dodatkowo złożyły dar serca.

9. Przy wyjściu z Kościoła do nabycia jest „Gość Niedzielny”. 

10. Zgodnie z przepisami i wyraźnym zaleceniem Ks. Arcybiskupa – w dzień powszedni ma być
sprawowana  jedna  Msza  św., /druga  jedynie  okolicznościowa,  np.  pogrzeb,  ślub,  jubileuszowa…/,  
a w niedzielę ewentualnie trzy – dlatego od 20 listopada nie będzie sprawowana w niedziele
wieczorna Msza św. o godz. 1800, a po zrealizowaniu przyjętych intencji  – w dzień powszedni
i u nas sprawowana będzie w dni powszednie jedna Eucharystia. W zamian Ks. Arcybiskup
proponuje sprawowanie „Zbiorowej Mszy św”.

11. Życzę wszystkim Bożej opieki w rozpoczynającym się tygodniu.
        Ostrowo, dnia 29.10.2022r.                                                                                                 -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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