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XXVII  Niedziela  Zwykła  - Ostrowo, 8 października  2017r. 

1. Przypomnijmy sobie, że w październiku w dni powszednie Nabożeństwo różańca św. wspólne dla dzieci  

i dorosłych w Kaplicy o godz. 1730, następnie Msza św. Ponadto w każdą  niedzielę różaniec w Kościele 

po Mszy św. o godz. 1000, czyli o 1100. Dodatkowo w każdy piątek o godz. 1930 tzw. „Rodzinny różaniec św.”, 

na który zapraszam zwłaszcza młodzież i osoby dorosłe, którym godzina ta najbardziej jest odpowiednia.  

2. Wczoraj w dniu Wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wokół naszej Ojczyzny zanoszono 

do Pana Boga modlitwy przy Granicy Polski.  W grono tzw. „kościołów stacyjnych” włączono i naszą 

Parafię. Z całego serca dziękuję Wszystkim osobom za uczestnictwo we Mszy św. i Adorację 

Najświętszego Sakramentu oraz wspólny Różaniec odmówiony nad brzegiem Bałtyku na naszej plaży  

w Ostrowie. Serdeczne podziękowania składam właścicielowi Ośrodka „Natura Park” z Ostrowa  

za ugoszczenie gości przy stole oraz Piekarni „Konkol” z Karwi za dostarczone ciasto i pieczywo. 

Wszystkim składam z serca płynące gorące „Bóg zapłać”.  

3. Dzisiaj II-a niedziela miesiąca i kolekta przeznaczona jest na cele ogrzewania Kościoła. Ponadto dzisiaj 

także XVII Dzień Papieski, a przed świątyniami zbiórka dla zdolnej młodzieży. 

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

5. Serdecznie „Bóg zapłać” składam Osobom, które w tym tygodniu otoczyły troską naszą Kaplicę  

 i dodatkowo złożyły dar kwiatów. Oddzielne podziękowania składam Młodej Parze za dar kwiatów  

w Kościele.  

6. Na prośbę Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, w niedzielę 15 października 

w Archidiecezji Gdańskiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi  

w Meksyku. Zbiórka ta jest odpowiedzią Kościoła w Polsce na apel Konferencji Episkopatu Meksyku. 

Chrześcijańskie współczucie oraz braterska solidarność z osobami, które ucierpiały w wyniku tragicznego 

kataklizmu, skłaniają nas do podjęcia działań celem okazania konkretnego wsparcia poszkodowanym. 

 

Ostrowo, dnia 07.10.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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