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XIV  Niedziela  Zwykła  -  Ost rowo ,  16  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 o 21
00 

tzw. „Nikodemowa 

Eucharystia”. W dni powszednie Msza św. o godz. 8
00

- w Kaplicy i 19
00

 – w Kościele. 

2. Od jutra 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”. Serdecznie zapraszamy parafian i wczasowiczów, a zwłaszcza osoby młode. 

3. Dla urozmaicenia pobytu w Ostrowie, w bieżącym tygodniu do wyboru: we wtorek, 18.07.2017r.  

– możliwość wspólnego wyjazdu na Hel. W programie: pobyt w fokarium, rejs kutrem i krótki pobyt  

w Juracie ze spacerem po molo. Zbiórka o godz. 8
30

, a powrót po 15
00

. Opłata za przejazd autokarem,  

rejs i wejście do fokarium – 34 zł.; ponadto we wtorek o godz. 18
00 

– możliwość wyjazdu do Piaśnicy, 

gdzie na grobie błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej zostanie odprawiona Msza św.;  

w środę, 19.07.2017r. - szansa wspólnego zwiedzania Trójmiasta z przewodnikiem. Wyjazd  

o godz. 7
55

, a powrót ok. 17
00

, cena 35 zł. 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. Ponadto w środę, 19 lipca 2017 r. za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 20
00

 przedstawienie 

Teatralne dla młodych pt. „Rubinowy Książę”, a w czwartek, 20 lipca w tym samym miejscy  

o godz. 19
30 

koncert pt. „Na wakacjach Pana chwalić chcę” w wykonaniu scholi dziecięcej „Duszki” 

z Gdyni. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. 

5. W bieżącym roku w Ostrowie odbędzie się I Pomorski Festiwal Sztuki Współczesnej, w ramach 

którego odbędą się cztery koncerty. Festiwal rozpocznie się  28 lipca o godz. 20
00

 Koncertem 

Kaszubskiej Muzyki Sakralnej w wykonaniu Chóru Kameralnego Discantus z Gowidlina  

pod dyrekcją dra Sławomira Bronka. (Podczas koncertu usłyszymy m. in. Mszę Kaszubską na chór mieszany 

i organy Michała Sławeckiego). Festiwal został zorganizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta 

Władysławowo. Partnerami wydarzenia są: Związek Kompozytorów Polskich oraz Akademia 

Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Na wszystkie koncerty wstęp wolny. 

6. W ubiegłą niedzielę na dalsze prace przy wykończeniu Kościoła zebraliśmy łącznie 6.384,
50

PLN . 

Składamy z serca płynące „Bóg zapłać” za każdą modlitwę i okazaną życzliwość oraz wszelką pomoc. 

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 

trzecia. 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 15.07.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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