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XIX  Niedziela  Zwykła  
Ostrowo, 13  s ierpnia 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. 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. We wtorek, 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

Msze św. wg porządku niedzielnego, a po każdej Eucharystii błogosławieństwo ziół i kwiatów. 

3. Dzisiaj II niedzielę miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na dalsze prace przy 

wykańczaniu Kościoła. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę i wszelką życzliwość 

oraz cenną pomoc. Osobne podziękowania składamy tym osobom, które kiedykolwiek w ciągu roku 

wsparły nasze konto parafialne.  

4.  

5. W środę za Kaplicą o godz. 20
00

 przedstawienie Teatralne dla młodych pt. „Królewna Śnieżka i 

siedmiu krasnoludków”. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami lub 

opiekunami. 

6. Od środy do piątku, tj. od 16 – 18 sierpnia b.r. w czasie wieczornej Mszy św. sprawowanej w 

Kościele rozpoczną się Rekolekcje św. wraz ze świadectwami osób świeckich. Tematem spotkań 

będzie „Moje zawierzenie Bogu”. Serdecznie zapraszamy parafian i wczasowiczów, a zwłaszcza 

osoby młode. 

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

w ramach którego zaplanowano cztery koncerty. We wtorek, 15 sierpnia po Mszy św. o godz. 21
00

 w 

naszym kościele kolejny koncert wieczorny, tym razem w wykonaniu „Scholi Cantorum” Gdańskiej 

Akademii Muzycznej pod dyrekcją dra Sławomira Bronka, a w piątek, 18 sierpnia o godz. 20
30

 

koncert finałowy w wykonaniu zespołu wokalnego „Art.’n Voices” z Wejherowa. Festiwal został 

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

Związek Kompozytorów Polskich oraz Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Wszystkich sympatyków muzyki – bardzo serdecznie zapraszamy! 

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 druga; 2/ Łukasz Kuptz,  

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

zam. na terenie naszej Parafii - 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 12.08.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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