
XVI  Niedziela  Zwykła  -  Ost rowo ,  23  l i pca  2017r .  

1. We wtorek, 25 lipca z powodu liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców  

i pasażerów modlimy się o Boże błogosławieństwo na drogach. Poświęcenie pojazdów po Mszy św.  

o godz. 800 przy Kaplicy i godz. 1900 przy Kościele oraz w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.   

2. W środę, 26.07.2017r. istnieje możliwość wspólnego wyjazdu na Hel. W programie: pobyt  

w fokarium, rejs kutrem i krótki pobyt w Juracie ze spacerem po molo. Zbiórka o godz. 830, a powrót  

po 1500. Opłata za przejazd autokarem, rejs i wejście do fokarium – 34 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. 930 – 1100 oraz po południu od 1730 – 1830. Ponadto w środę,  

za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 2000 przedstawienie Teatralne dla młodych pt. „Kwiat paproci”. 

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

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

aż cztery koncerty. Festiwal rozpocznie się w w Kościele najbliższy piątek, 28 lipca o godz. 2000 

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. 

4. Nasza Parafia organizuje wycieczkę promem do Szwecji . Wyjazd we wtorek 19 września o godz. 1700  

z Ostrowa. Następnego dnia przypływamy do Karlskrony. W programie zwiedzanie z przewodnikiem 

Kalmaru, wyspy Olandia, farmy łosi i Muzeum Morskiego. W ciągu dnia śniadanie i obiadokolacja. 

Przypłynięcie do Gdyni w czwartek 21 września o 730 i powrót do Ostrowa ok. 900. Koszt całkowity 460 zł. 

Zapisy i przedpłata w wysokości 160 zł w kancelarii parafialnej do dnia 1 sierpnia b.r. 

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

Ostrowo, dnia 22.07.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 

 

 


