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1.  Dzisiaj przeżywamy ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego. Niech ten
dzień będzie poświęcony celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Dziękujmy Bogu za ten
niezwykły  dar  Słowa  Bożego,  który  otrzymujemy  podczas  liturgii  w  kościele!  Uwielbiajmy  Go  
za  Słowo  Boże,  które  z  ręki  Kościoła  otrzymaliśmy  w  postaci  Pisma  św.  Módlmy  się  o  łaskę,  
aby je czytać, także w naszych domach, rozważać – z tą samą miłością, jaką żywimy do Chrystusa
obecnego w naszych Kościołach.

2. Trwa  Tydzień  Powszechnej  Modlitwy  o  Jedność  Chrześcijan,  przeżywany  pod
hasłem: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” . Módlmy się,
aby chrześcijanie  różnych tradycji,  trwając  w miłości  Jezusa,  nosili  w swoich  sercach pragnienie
jedności i pojednania z innymi. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego pod
hasłem zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana: “Ogłaszamy wam to, co widzieliśmy” (1 J 1,3).

3. Wczoraj obchodziliśmy „Dzień Babci” a dzisiaj „Dzień Dziadka”. Każdej babci i dziadkowi życzymy
wiele zdrowia i Bożych łask oraz życzliwego ciepła od swoich dzieci i wnucząt.

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

5. Wczoraj w godz. wieczornych wróciliśmy z „Zimowiska   Rodzinnego 2023  ”. Dziękuję uczestnikom
oraz osobom, które brały aktywny udział w organizowaniu tego czynnego wypoczynku.

6. W dniach od  11 – 19.04.2023r. organizujemy Pielgrzymkę do Ziemi Świętej; a od 23 - 30.09.2023r.
-   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.

7. Drogim Parafianom i Gościom życzę zdrowia i wielu łask Bożych. Szczęść Boże.
Ostrowo, dnia 21.01.2023r.                                                                                                 -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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