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1. W dni powszednie Msze św. sprawowane są w Kaplicy, i tradycyjnie wieczorna Eucharystia sobotnia o godz.
1900 oraz niedzielne o godz. 1000 i 1130 sprawowane są w Kościele.

2. W  środę  po  Mszy  św.  zapraszam  na  spotkanie  młodzież  szkoły  ponadpodstawowej  w  celu  omówienia
przygotowań do Sakramentu Bierzmowania.

3. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego
dnia  w  1858  roku,  w  cztery  lata  po  ogłoszeniu  dogmatu  o Niepokalanym  Poczęciu,  Matka  Najświętsza
objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie, wzywając do modlitwy oraz
pokuty.  Lourdes  zasłynęło  z licznych  nawróceń  i  uzdrowień,  stając  się  w  krótkim  czasie  centrum  kultu
maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają liczni chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata. Święto
Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do
pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych,
dla  tych,  których  mamy  bardzo  blisko  siebie,  i dla  tych,  których  nie  znamy.  Współczesny  świat  bardzo
potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W Kaplicy Mszę św. ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będzie
sprawowana  o  godz. 900.  Serdecznie  proszę  o  pomoc  wszystkim  chorym,  niepełnosprawnym,  seniorom  
w dotarciu na tę Uroczystość!

4. W przyszłą niedzielę druga niedziela miesiąca, tradycyjnie taca gospodarcza. „Bóg zapłać” za każdą modlitwę,
życzliwość i cenną pomoc. 

5. Przy wyjściu ze Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”.

6. Serdeczne zapraszam poszczególne rodziny, aby przygotowały Kaplicę do przyszłej niedzieli. 

7. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w piątek, 10 lutego br. o godz. 1800 w Parafii w Jastrzębiej Górze.

8. Msza  św.  w  intencji  uczestników  tegorocznego  „Zimowiska  2023”  zostanie  odprawiona  w  niedzielę,  
11 czerwca br. o godz. 1130.  

9. 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 04.02.2023r.                                                                   -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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