
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N. M.P.  

ul. Zabytkowa 2, 84-105 Ostrowo, koło Władysławowa  

NIP 587-15-32-866; REGON 192578709  

e-mail: ostrowo@diecezja.gda.pl; Strona internet.: www.parafiaostrowo.pl 

Konto parafialne: B.S. Krokowa – 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010  

tel./fax. 58/674-74-44  lub kom. 601-318-114 

V  Niedziela  Zmartwychwstania  -  Ostrowo, 29 kwietnia 2018r. 

1. Przez cały miesiąc maj Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny: - w niedziele i święta bezpośrednio  

po Mszy św. o godz. 1000, a od wtorku w dni powszednie w Kaplicy o godz. 1730. O godz. 1800 sprawowana będzie 

Msza św. Na to krótkie Nabożeństwo czujmy się wszyscy zaproszeni: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i gości. 

2. W czwartek, 3 maja czcimy Najświętszą Maryję Pannę jako Królową Polski i modlimy się za naszą umiłowaną 

Ojczyznę, wspominając kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji. W dniu tym Msze św. zostaną odprawione  

wg porządku niedzielnego, tj. o godz. 800 – w Kaplicy oraz o 1000 i 1130 – w Kościele. Ponadto w dniu tym o 2000 

dodatkowa Eucharystia w intencji tegorocznych maturzystów i ich rówieśników. W imieniu tych Młodych 

zapraszam rodziców, bliskich i przyjaciół.  

3. W piątek /4 V/ - przypada I-szy Piątek Miesiąca. Msze św. w Kaplicy o godz. 1600 i 1800, a około godziny przed 

Eucharystiami możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

po Mszy o godz. 1600 do 1800. Odwiedziny osób starszych i chorych w piątek od godz. 1330. 

4. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia „Gość Niedzielny”. 

5. W środę /2 V/ po Mszy św. spotkanie duszpasterskie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do Sakramentu 

Bierzmowania, a za tydzień /9 V/ spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Uroczystej Komunii św. 

Obecność obydwu rodziców obowiązkowa. 

6. W poniedziałek i w piątek po Mszy św. o godz. 1800 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania,  

a w środę o godz. 1530 i w sobotę o 1000 – spotkanie z dziećmi komunijnymi. 

7. Wczoraj odbył się pogrzeb śp. + Stefanii Jankowskiej, wieloletniej mieszkanki Ostrowa. Zmarła przeżyła 84 l. Dobry Jezu…  

8. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: Andrzej Łagocki, stanu 

wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Patrycja Ruszczyk, stanu wolnego, zam. w Gdyni – Pogórze Dolne,  

na terenie Parafii św. Judy Apostoła – 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/. 

 

Ostrowo, dnia 28.04.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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