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XXII  Niedziela  Zwykła   -  Ostrowo, 3 września  2017r.  

1. Dzisiaj w Swarzewie odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.  Suma odpustowa o godz. 10
00

. 

Powracających pątników witać będziemy w Ostrowie ok. godz. 15
00

. Zapraszamy do wspólnego powitania! 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim pątnikom pieszej pielgrzymki. Osobom, które niosły 

chorągwie, nagłośnienie, krzyż czy zapewniły transport lub w inny sposób zaangażowały się – składamy  

z serca płynące „Bóg zapłać”.  

2. Jutro /04.09.2017r./ rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego. Msza św. o godz. 9
00

 w Kościele, na którą 

zapraszamy dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej z Karwi, a po Eucharystii z pod Świątyni 

autokarem udajemy się do szkoły na uroczyste rozpoczęcie. Podczas Mszy św. poświęcenie tornistrów dzieci 

rozpoczynających naukę. Młodzież z pozostałych szkół zapraszamy wraz z rodzicami i bliskimi do Kaplicy  

na Mszę św. wieczorną o godz. 18
00

 w Kaplicy. Około pół godziny przed Eucharystiami możliwość przystąpienia 

do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Dołóżmy starań, aby wszyscy rozpoczęli nowy rok nauki z Chrystusem. 

3. W najbliższy wtorek /05.09.2017r./ w Swarzewie „Dzień Modlitw Chorych”. O godz. 8
45

 wyrusza autokar  

z Ostrowa. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po Mszy św.  

4. W tym roku w środę, 5 września dla naszej Wspólnoty przypada dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 9
00

, a kończymy Eucharystią o godz. 21
00

. Program zamieszczono  

w dzisiejszym „Biuletynie” i serdecznie zapraszamy Parafian i Gości na wspólną modlitwę. 

5. Za tydzień II niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła. Serdeczne 

„Bóg zapłać” za wszelką pomoc duchową i materialną. 

6. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz prosimy o odbiór „Biuletynu parafialnego”. 
Ostrowo, dnia 02.09.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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