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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  Ostrowo, 13 maja 2018r. 

1. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 11
30

– 10 dzieci /4 dziewczynki i 6 chłopców/ przystąpią do Uroczystej 

Komunii św. W naszych modlitwach polecajmy ich Panu Bogu. 

2. W „białym tygodniu” Msze św. sprawowane będą w Kościele i dzieci komunijne będą modlić się:  

a/ w poniedziałek – za rodziców, chrzestnych oraz babcie i dziadków; b/ we wtorek - za nauczycieli  

i wszystkich pracowników szkoły; c/ w środę - w intencji misji + „dar serca” w tej intencji; d/ w czwartek  

– w intencji powołań kapłańskich i zakonnych; e/ w piątek – za naszą parafię; f/ w sobotę - za siebie. 

3. W bieżącym tygodniu w dni powszednie Kościele o godz. 17
30

 odprawiane będzie Nabożeństwo Majowe,  

a o godz. 18
00

 sprawowana będzie Msza św. W niedzielę „Majowe” po Mszy św. o godz. 10
00

. 

4. Za tydzień dzieci z klas czwartych szkoły podstawowej podczas Mszy św. o godz. 11
30

 będą obchodzić rocznicę  

I Komunii św. W czwartek /17.05/ o godz. 16
00 

w Kościele spotkanie duszpasterskie z tymi dziećmi,  

a w sobotę /18.05/ od godz. 17
00

 w Kościele możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. 

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

6. Dzisiaj II Niedziela Miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na cele budowy Kościoła. Dziękuję  

za zrozumienie, każdą modlitwę i cenną pomoc. 

7. W dniach 8 i 9 czerwiec /piątek/sobota/ organizujemy wyjazd dzieci komunijnych wraz z rodzicami  

do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Inne osoby chętne na wyjazd także mile widziane. Cena wyjazdu – 150 zł., 

tzn. autokar, nocleg, śniadanie i pobyt w Muzeum Piernika w Toruniu. Zapisy przyjmujemy po Mszy św. 

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 trzecia. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, 

który wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/. 

9. Wszystkim Gościom i Parafianom życzę obfitego błogosławieństwa Bożego, a dzieciom komunijnym  

- wielu łask Bożych i wytrwania z Panem Bogiem przez całe życie. Szczęść Boże! 

Ostrowo, dnia 12.05.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 

 

mailto:ostrowo@diecezja.gda.pl

