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1. Dzisiaj  II  Niedziela  Wielkiego  Postu, niedziela  „Ad Gentes” jest  dniem modlitwy,  postu  i  solidarności  
z misjonarzami. Serdecznie witamy ks. Artura Tybusza z Nowej Cerkwi i dziękujemy za duszpasterską pomoc.

2. W poniedziałek i wtorek Msze św. sprawowane będą w Kaplicy o godz. 700, a środę w Kościele o godz. 1900 
– w dniu tym nie zapomnijmy o modlitwie za wszystkie Kobiety z okazji ich święta. Od czwartku do soboty
wieczorna Eucharystia w Kościele o godz. 1800.

3. W najbliższy  piątek  – Nabożeństwo  Drogi Krzyżowe  j w Kaplicy o godz. 16  00   oraz w Kościele o 18  00  ,    
a następnie Msza św. Pół godziny wcześniej możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św. o godz. 800 i po Mszy św. o 1000, /trwa ok. 15 min./.  Za udział  
w  Drodze  Krzyżowej  i  Gorzkich  Żalach  można  zyskać  odpust  zupełny.  Czujmy  się  wszyscy  zaproszeni  
do uczestnictwa w tych nabożeństwach i do duchowego zaangażowania w tegorocznym Poście. 

4. Rekolekcje  Wielkopostne rozpoczniemy  tradycyjnie  w  czwartek  przed  Niedzielą  Palmową  /30.03./  
i  zakończymy  sobotnią  spowiedzią  św.  /01.04./, a  poprowadzi  je  Ks.  Tomasz  Syldatk,  dyrektor  Domu
Rekolekcyjnego w Białej Górze. Zaplanujmy swój czas, aby móc skorzystać z duchowej odnowy.

5. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy Paniom za troskę o Kaplicę i złożony bukiet kwiatów. 

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

7. W przyszłą niedzielę druga niedziela miesiąca, tradycyjnie taca gospodarcza. „Bóg zapłać” za każdą pomoc. 

8. Za  dobry  miesiąc,  11 kwietnia rozpoczniemy Pielgrzymkę  do Ziemi  Świętej.  Osoby,  które  są  na  liście  
i dokonały przedpłaty proszone są, aby w tym tygodniu, tj.  w najbliższy czwartek lub piątek do godz. 1300

dokonały  całkowitej  /pełnej/  wpłaty.  Od  20-27  wrześniu zaplanowano  Pielgrzymkę  do  Włoch –  dalsze
opłacenie tego wyjazdu nastąpi w terminie późniejszym. Lista obydwu pielgrzymek jest już zamknięta.

9. Za naszym pośrednictwem p. burmistrz Władysławowa zaprasza mieszkańców Ostrowa na zebranie wiejskie
zaplanowane dnia 21 marca 2023r. /wtorek/ o godz. 1730 w Natura Park w Ostrowie przy ul. Łowieckiej 18.

Ostrowo, dnia 04.03.2023r.                                                                  -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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