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1. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 I-szy Czwartek Miesiąca – modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne
 I-szy  Piątek Miesiąca – tym razem przypada w Uroczystość Trzech Króli.  Msze św.  wg porządku niedzielnego,  

a  po  Eucharystii  o  godz.  1000 wystawienie  Najświętszego  Sakramentu.  Możliwość  przystąpienia  do  Sakr.  
Pokuty i Pojednania ok. 20 minut przed każdym Nabożeństwem. 

 W sobotę  o  godz.  900  w Kaplicy Msza  św.  w  intencji  dobroczyńców,  a  o  1800  w Kościele  z  Liturgii  niedzielnej.
Odwiedziny chorych i osób starszych w sobotę od godz. 1030.

2. W piątek, 6 stycznia,  przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypomina, że Syn Boży przyszedł  
do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia błogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym
zwyczajem –  na  drzwiach  naszych  domostw kreślimy  litery:  C  +  M +  B -  dodając  cyfry  Roku  Pańskiego.  
Takie oznakowanie drzwi naszych domów jest prośbą, aby Bóg błogosławił i posiada rangę świadectwa wiary.

3. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego,  która kończy okres Bożego Narodzenia.  Dekoracja  bożonarodzeniowa
pozostanie tradycyjnie w naszej świątyni do 2 lutego. Do tego dnia zgodnie z tradycją, będziemy śpiewać kolędy.  

4. W przyszłą niedzielę druga niedziela miesiąca - kolekta gospodarcza. Serdeczne „Bóg  zapłać”  za  zrozumienie,  
każdą modlitwę i cenną pomoc. 

5. Rozpoczynamy drugi tydzień wizyt duszpasterskich. W gablotkach i na stronie internetowej naszej Parafii jest
zamieszczony plan kolęd.

6. „Bóg zapłać” składam Pani, która przygotowała Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i złożyła dar serca.
7. 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.
Osoby, które się zgłoszą lub są już na liście proszone są o uiszczenie wpłaty 200 zł.

8. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom życzę błogosławieństwa w Nowym Roku 2023! Dużo zdrowia, pokoju
i wiary! Szczęść Boże!

Ostrowo, dnia 31.12.2022r.                                                                   -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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