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IV Niedziela Wielkiego Postu -

Ostrowo, 11 marca 2018r.

1. Serdecznie witamy ks. Proboszcza z Wejherowa i ks. Proboszcza z Karwi. Pięknie dziękujemy za duszpasterską
pomoc. W dni powszednie zastępować będzie ks. proboszcz z Karwi. Nr Tel. dla ks. Zygmunta: 696-485-745.
2. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na dalsze prace przy Kościele.
Serdeczne podziękowania składamy za wszelką modlitwę, życzliwość i cenną pomoc.
3. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek w Kaplicy - Droga Krzyżowa: o godz. 1600 – dla dzieci;
1800 – ze Mszą św. dla dorosłych i 1930 – dla młodzieży. Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św.
o godz. 800 i 1000. Prosimy o wcześniejsze przybycie /15 min./ i przyniesienie modlitewników. Jak wiemy,
za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny, będąc w stanie łaski,
bez przywiązania do grzechu oraz przystępując do Komunii św. i ofiarowując dowolną modlitwę w intencjach
Ojca św. Czujmy się wszyscy zaproszeni do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
4. W tym tygodniu w piątek spotkanie duszpasterskie z młodzieżą bierzmowaną, a w sobotę z dziećmi komunijnymi.
5. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia „Gość Niedzielny”
6. „Bóg zapłać” składamy Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły
dar serca.
7. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych: Mateusz Paweł

Faliński, stanu wolnego, zam. na terenie Parafii we Władysławowie i Weronika Magdalena Miłosz,
stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii – zapowiedź pierwsza oraz Tomasz Michał Gerszewski
i Elżbieta Agnieszka Wittbrodt, zam. na terenie naszej Parafii – zapowiedź pierwsza. Zgodnie z Kodeksem
Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich jest zobowiązany
w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/.
8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dalszego zaangażowania w okresie Wielkiego Postu. Który za nas…
Ostrowo, dnia 09.03.2018 r.
Ks. Andrzej Buja – proboszcz

