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Niedziela  – Święto Przemienienia Pańskiego   
Ostrowo, 6 sierpnia  2017r.  

 

1. Dla urozmaicenia pobytu na naszym terenie i poznania okolicy w bieżącym tygodniu istnieje następująca 

możliwość: w środę, 9 sierpnia można wyjechać na Hel. W programie: pobyt  

w fokarium, rejs kutrem i krótki pobyt w Juracie ze spacerem po molo. Zbiórka o godz. 7
55

,  

a powrót po 15
00

. Opłata  – 34 zł. W czwartek, 10 sierpnia możliwość wspólnego wyjazdu  

do nowego Aquaparku  w Redzie. Wyjazd o 7
55

. Cena za przejazd autokarem – 10 zł., a wstęp opłacamy we 

własnym zakresie. Ponadto w piątek, 11 sierpnia możliwość wyjazdu  

do Szymbarku /Centrum Edukacji i Promocji Regionu/, a po drodze zatrzymanie się w Piaśnicy na grobach 

masowej zagłady. Wyjazd o 7
55

, a powrót ok. 17
00

. Cena – 38 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

. 

2. W środę za Kaplicą o godz. 20
00

 przedstawienie Teatralne dla młodych pt. „Latający kufel”. Już dziś 

serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. 

3. W czwartek o godz. 20
00

 za Kaplicą - Muzyczny Kabaret w wykonaniu pana Wojciecha Dąbrowskiego. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z piosenką. 

4. W sobotę, 12 sierpnia o godz. 11
00

 pogrzeb śp. + Wandy Lepiocha. Zmarła przeżyła 84 lat. Dobry Jezu… 

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

w ramach którego zaplanowano cztery koncerty. W piątek, 11 sierpnia o godz. 20
00

 w naszym kościele 

kolejny koncert, tym razem kameralny „Floridus – kwartet wokalny” z Gdańska. Festiwal został 

zorganizowany przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Władysławowo. Partnerami wydarzenia są: Związek 

Kompozytorów Polskich oraz Akademia Muzyczna  

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy! 

6. Od dzisiejszej niedzieli aż do soboty /6 - 12.08.2017r./ w sali obok kaplicy w centrum Ostrowa będzie otwarta 

wystawa pt. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko Kapłan Męczennik”. 

Ta piękna wystawa przywołuje historię tamtych lat i myśli zawarte w kazaniach Patrona Solidarności w roku 

70 rocznicy jego urodzin. 

7. Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę promem do Szwecji. Wyjazd we wtorek 19 września  

z Ostrowa o godz. 17
00

. Następnego dnia przypływamy do Karlskrony. W programie zwiedzanie z 

przewodnikiem Kalmaru, wyspy Olandia, farmy łosi i Muzeum Morskiego.  

Powrót do Ostrowa w czwartek 21 września ok. godz. 9
00

. Koszt - 460 zł. Do najbliższej soboty w kancelarii 

parafialnej można się zapisać i dokonać przedpłaty w wysokości 160 zł. Dokładniejsze informacje planu 

wycieczki zamieszczono w gablotce parafialnej. 

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

„Gość Niedzielny”. 

9. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych:  

1/ Paweł Kołodziejczyk, stanu wolnego, zam. w Grudziądzu i Kornelia Lucyna Ceynowa, stanu wolnego, zam. 

na terenie naszej Parafii – zapowiedź pierwsza; 2/ Łukasz Kuptz,  

stanu wolnego, zam. w Kębłowie i Magdalena Lucyna Browarczyk, stanu wolnego,  

zam. na terenie naszej Parafii - zapowiedź pierwsza. 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 05.08.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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