
XX  Niedziela  Zwykła 
Ostrowo, 20  s ierpnia 2017r.  

1. Dla urozmaicenia pobytu na naszym terenie w bieżącym tygodniu istnieje jeszcze następująca 

możliwość: w środę, 23 sierpnia - szansa wspólnego zwiedzania z przewodnikiem Trójmiasta. 

Wyjazd o godz. 7
55

, a powrót ok. 17
00

, cena 35 zł.; w czwartek, 24 sierpnia możliwość 

wyjazdu 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 około 15
00

. Opłata – 34 zł.;  

w piątek, 25 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 sobotę, 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.  

Msze św. sprawowane będą w Kaplicy: o godz. 8
00 

i  9
00

 oraz 19
00

 – w Kościele. 

3. W środę za Kaplicą o godz. 20
00

 ostatnie tegoroczne przedstawienie Teatralne dla młodych  

pt. „Zajęcza chatka”. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami  

lub opiekunami. Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku wszystkie przedstawienia odgrywane 

w ciągu lata w Ostrowie finansuje Urząd Miasta Władysławowo, za co p. Burmistrzowi  

i Miłym Współpracownikom składamy serdeczne podziękowania.  

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

„Gość Niedzielny”. 

5. W ubiegłą niedzielę na dalsze prace przy wykańczaniu Kościoła zebraliśmy 8.281,40 PLN  

+ 2,5 EURO /kolekta + dary przekazane poza Mszą św./. 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 parafialne konto bankowe. 

6. Ponadto serdeczne „Bóg zapłać” składamy Wszystkim Osobom, które złożyły dar na cel 

wymalowania ścian Kościoła oraz założenia żyrandoli w Świątyni. Oddzielne podziękowanie 

kierujemy do przedstawicieli Rady Parafialnej za niezbyt miłą posługę zebrania daru. 

Przypomnijmy sobie - że osoby, które zechciałyby ofiarować jakikolwiek „dar serca  

z tegorocznego lata” mogą uczynić to w biurze parafialnym lub wysłać na konto naszej 

Wspólnoty. Za wszelką pomoc i modlitwę jeszcze raz składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. 

7. W tym tygodniu Parafia nasza zakupiła z Niemiec używane organy elektroniczne,  

które już dostarczono i zamontowano w Kościele. Ponadto trwają prace zmierzające  

do wyświetlania tekstów pieśni w czasie nabożeństw.  

8. 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 trzecia; 2/ Łukasz Kuptz,  

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

zam. na terenie naszej Parafii - 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 20.08.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
 

 


