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1. Dzisiaj  w  ostatnią  niedzielę  stycznia,  tradycyjnie  obchodzony  jest  w  Kościele  Światowy  Dzień  Trędowatych,

ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba. Dziś na świecie trędowatymi
opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami! 

2. W czwartek,  2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem
Matki Bożej Gromnicznej.  Tego dnia na uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one
pobłogosławione, aby przez cały rok przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca
drogi  naszego życia.  Msze św z  błogosławieństwem świec  w Kaplicy  o godz. 900 i 1800.  W tym dniu  również  
w  całym  Kościele  obchodzony  jest  Światowy  Dzień  Życia  Konsekrowanego,  a  kolekta  przeznaczona  jest  na
klasztory zakonów kontemplacyjnych. Podczas Mszy św. o godz. 1800 dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
będą miały poświęcone świece.

3. Zapraszamy tegorocznych dekoratorów w celu dokonania demontażu żłóbka i świątecznej dekoracji. Jeszcze raz
składam serdeczne „Bóg zapłać” za piękne dekoracje Bożonarodzeniowe. 

4. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 w  I-szy  Piątek  Miesiąca  –  w  Kaplicy  dwie  Msza  św.:  o  godz.  1530 i  1800.  Pomiędzy  Eucharystiami  wystawienie

Najświętszego Sakramentu. Około pół godz. przed Mszą św.  możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1300.

5. W piątek 3 lutego obchodzone jest wspomnienie św. Błażeja. Po Mszach św. specjalne błogosławieństwo gardła,  
a w niedzielę na rannej Mszy św. błogosławieństwo chleba i wody za wstawiennictwem św. Agaty.

6. Przy wyjściu ze Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny. 
7. W tym tygodniu odbyły się aż dwa pogrzeby naszych parafian: - w czwartek śp. + Danuty Reszka, ul. Krokowska 7.

Zmarła przeżyła 55 lat; a w piątek śp. + Kazimierza Miłosz, ul. Sosnowa 55. Zmarły przeżył 74 lat. Dobry Jezu ….
8. W kwietniu /11–19/ organizujemy Pielgrzymkę do Ziemi Świętej; a we wrześniu /23-30/ -   Pielgrzymkę do Włoch   

– przelot samolotem, a po Italii objazd autokarem. Przy zapisie wpłata 200 zł.
Ostrowo, dnia 28.01.2023r.                                                                                                 -    Ks. Andrzej Buja – 
proboszcz
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