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XXXIII  Niedziela  Zwykła  
Ostrowo, 19 listopada 2017r. 

1. Bardzo serdecznie witam Ks. Proboszcza z Gdyni i w imieniu własnym oraz Całej Wspólnoty 

dziękuję, za kolejną życzliwą pomoc w zdobywaniu finansów na wykończenie naszej Świątyni. 

Szanownemu Księdzu Proboszczowi, Księżom Wikariuszom i Wszystkim Parafianom za zrozumienie 

i okazaną życzliwość składam podziękowania i życzę zdrowia oraz wiele Bożych łask.   

2. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.  

Za tydzień w Krokowej odpust parafialny ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Suma odpustowa  

pod przewodnictwem ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego o godz. 12
00

. 

3. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy 3.084,
40

 PLN oraz poza kościołem 

przekazano 100 zł., a od gości Czcigodnych Złotych Jubilatów zamiast kwiatów złożono ofiarę  

na budowę w wysokości 400 zł.  Ponadto przed tygodniem do puszek dla prześladowanych 

chrześcijan zebrano 178,
70

 zł. Wszystkim Ofiarodawcom za cenną pomoc, okazywaną życzliwość  

i każdą modlitwę składam serdeczne „Bóg zapłać”! 

4. W tym tygodniu w dni powszednie Msze św. sprawowane będą wieczorem o 18
00

. 

5. W piątek po Mszy św. spotkanie duszpasterskie z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu 

Bierzmowania, a w sobotę o godz. 10
00

 w Kaplicy spotkanie formacyjne z dziećmi komunijnymi.  

6. Serdecznie podziękowanie składam Paniom, które w tym tygodniu otoczyły troską naszą Kaplicę  

i dodatkowo złożyły dar serca. „Bóg zapłać”.  

7. Zachęcam do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz zapraszam do odbioru „Biuletynu parafialnego”. 

8. W czasie ferii zimowych Parafia nasza planujemy zorganizować „ZIMOWISKO  RODZINNE 2018”  

na przełomie ostatnich dni stycznia i początkowych dni lutego w miejscowości Suche koło 

Zakopanego. Dokładniejsze dane wraz z ramowym planem zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

Ostrowo, dnia 18.11.2017r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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