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XIV  Niedziela  Zwykła  -  Ost rowo ,  9  l i pca  2017r .  

1. W okresie wakacyjnym Msze św. sprawowane są w następującym porządku: w niedziele  

o godz. 7
30

 – w Kaplicy i 17
00

 – przy Kaplicy Polowej w Ostrowie Kolonii; a pozostałe Msze św.  

w Kościele: o godz. 10
00

; 11
30

- dla rodziców z dziećmi; 19
00

 oraz wieczorna tzw. „Nikodemowa” o 21
00

.  

2. W dni powszednie Eucharystia o godz. 8
00

- w Kaplicy, a o 19
00

 – w Kościele. 

3. Dla urozmaicenia pobytu w Ostrowie, w bieżącym tygodniu istnieje możliwość wspólnego wyjazdu: 

w środę, 12.07.2017r. – szansa wspólnego zwiedzania z przewodnikiem Trójmiasta. Wyjazd  

o godz. 7
55

, a powrót ok. 17
00

, cena 34 zł.; ponadto - w czwartek, 13.07.2017r.  możliwość wyjazdu 

do egzotycznego ZOO na Kaszubach. W programie: po drodze zatrzymanie w Piaśnicy, a na miejscu: 

pod okiem przewodnika zwiedzanie ZOO, seans w kinie 3 D i spotkanie przy ognisku z kiełbaskami. 

Opłata - 45 zł. Wyjazd o godz. 7
55

, a powrót ok 17
00

. Zapisy przyjmujemy wyłącznie w kancelarii 

parafialnej, która znajduje się z drugiej strony Kaplicy w centrum Ostrowa, a czynna jest w dni 

powszednie od godz. 9
30

 – 11
00

 oraz po południu od 17
30

 – 18
30

. 

4. W środę, 12 lipca 2017 r. za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 20
00

 przedstawienie Teatralne 

dla młodych pt. „Bazyliszek”. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. 

5. Dzisiaj II-ga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na dalsze prace przy wykończeniu 

Kościoła. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę i okazaną życzliwość oraz cenną pomoc. 

6. Od przyszłego poniedziałku do środy, tj. od 17 do 19 lipca b.r. w czasie wieczornej Mszy św. 

sprawowanej w Kościele rozpoczną się Rekolekcje św. wraz ze świadectwami osób świeckich. 

Tematem spotkań będzie „Zawierzenie Bogu”. Już dziś serdecznie zapraszamy parafian  

i wczasowiczów, a także młodych. 

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

8. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych: 1/ Jakub Jan Bolda,  

stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Karolina Otrombke, stanu wolnego, zam. w Strzelnie;  

2/ Maciej Wasiak stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Monika Gała stanu wolnego,  

zam. w Kielcach; 3/ Mateusz Paweł Meter, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Iwona Grycko, 

stanu wolnego, zam. we Władysławowie;  4/ Krzysztof Adam Huniewicz, stanu wolnego, zam. na terenie 

naszej Parafii i Monika Danuta Priebe, stanu wolnego, zam. w Łebczu – dla wszystkich par - zapowiedź druga. 
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących przeszkodach 

małżeńskich jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/. 

Ostrowo, dnia 08.07.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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