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Niedziela Trójcy Świętej - Ostrowo, 11 czerwca 2017r.
1.

Dzisiaj w Karwi odpust ku czci św. Antoniego z Padwy. Suma odpustowa o godz. 1100.

2.

W bieżącym miesiącu z codzienną Mszą św. o godz. 1800 łączymy nabożeństwo do Serca P. Jezusa. W niedzielę
Nabożeństwo po Mszy św. o godz. 800, a w Boże Ciało przed wyruszeniem procesji o godz. 1100.

3.

W najbliższy czwartek /15 czerwca b.r./ obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
czyli Boże Ciało. W dniu tym Msze św. sprawowane będą: o godz. 800 i 1800 – w Kaplicy oraz
o godz. 1100 - w budującym się Kościele. Po tej Mszy św. wyruszy procesja Eucharystyczna ulicą Sosnową
do Kaplicy, gdzie nastąpi repozycja, czyli zakończenie. Uprzejmie prosimy o przygotowanie Ołtarzy i upiększenie
trasy, zwłaszcza na odcinku procesji. Do udziału w Procesji zapraszamy osoby niosące chorągwie, baldachim,
feretron, służbę liturgiczną i służbę porządkową dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz orkiestrę i osoby
śpiewające… Bardzo serdecznie zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów i niesienia poduszek oraz osoby,
które dopomogą przygotować te pociechy do tej posługi. Pierwsza próba dla nich już jutro przed Kaplicą o godz. 1700.

4.

W piątek po Mszy św. spotkanie formacyjne z młodzieżą kl. I i II gimnazjum przed przyjęciem Sak. Bierzmowania.

5.

Słowa podziękowania składamy Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo
złożyły dar serca. „Bóg zapłać”.

6.

Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia „Gość Niedzielny”.

7.

Dzisiaj II-ga niedziela miesiąca. Tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na budowę naszego Kościoła. Bóg zapłać
za wszelką modlitwę i cenną pomoc. W przyszłą niedzielę na polecenie Ks. Arcybiskupa gościć będziemy ks. kleryków
i kolekta przeznaczona będzie na utrzymanie Gdańskiego Seminarium Duchownego.

8.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych. Szczęść Boże!
Ostrowo, dnia 10.06.2017r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

