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XXIV  Niedziela  Zwykła  -  Ostrowo, 17 września 2017r.  

1. W dni powszednie Msza św. o godz. 18
00

, tylko wyjątkowo we wtorek Eucharystia pół godziny wcześniej,  

czyli o 17
30

, a następnie wyjazd autokarem na prom i rejs do Szwecji. 

2. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11
30

 spotkanie duszpasterskie z rodzicami dzieci, które w bieżącym 

roku szkolnym powinni podjąć naukę przygotowawczą do Uroczystej Komunii św.  

3. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100 rocznicy objawień 

fatimskich, świeckie osoby zaproponowały Księżom Biskupom i całemu Narodowi, aby Polacy w tym dniu 

udali się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata. W programie 

wyznaczono także naszą Parafię i już ponad 50 osób zgłosiło chęć przyjazdu do Ostrowa na wspólną 

modlitwę. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w dzisiejszym biuletynie. Mam także serdeczną 

prośbę – oczywiście o ile to tylko możliwe, aby przyjąć zgłaszające się osoby na nocleg do swoich domów.   

4. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz proszę o odbiór „Biuletynu parafialnego”. 

5. Słowa podziękowania składam Paniom, które przygotowały Kaplicę na dzisiejszą niedzielę i dodatkowo 

złożyły dar kwiatów. Osobne podziękowania składam Młodej Parze za dar kwiatów do Kościoła.   

6. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy 3.704,00 PLN oraz 0,5 EURO /kolekta + dar 

przekazany poza świątynią/. Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelką pomoc duchową i materialną. 

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

1/ Mateusz Fiszer, stanu wolnego, zam. w Chłapowie i Natalia Stefania Grubba, stanu wolnego,  

zam. na terenie naszej Parafii – zapowiedź druga; 2/ Daniel Mikołaj Dettlaff, stanu wolnego, zam. na terenie 

naszej Parafii i Agnieszka Magdalena Lachs, stanu wolnego, zam. w Karwi - 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 16.09.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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