
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 

Jedenasta Niedziela Zwykła   -  Ostrowo, 17 czerwca 2018r.  

1. Na polecenie Ks. Abpa w dniu dzisiejszym w parafiach nadmorskich przeprowadzana jest kolekta, która przeznaczona jest  

na cele utrzymania Gdańskiego Seminarium Duchownego. Serdecznie witamy przedstawicieli tej Wspólnoty, a za wszelki dar 

i modlitwę w imieniu tej Uczelni – z całego serca dziękuję. 

2. W tym tygodniu kończy się rok szkolny. Nie zapomnijmy o podziękowaniu Panu Bogu i rozpoczęciu wakacji w Imię Boże. 

Młodzież gimnazjalną i ze szkół średnich zapraszamy na dziękczynną Eucharystię w czwartek na godz. 18
00

. Uczniów szkoły 

podstawowej zapraszamy do Kościoła w piątek na godz. 9
00

. Pół godziny przed Mszą św. możliwość przystąpienia  

do Sakramentu Pokuty i Pojednania. 

3. W przyszły poniedziałek istnieje możliwość wyjazdu autokarem na Hel. W programie krótki spacer po molo w Juracie,  

pobyt w fokarium i rejs statkiem. Cena 40 zł. Wyjazd 25.06. o godz. 10
00

, a powrót ok. 16
00

. Zapisy w biurze parafialnym. 

4. W bieżącym miesiącu w Kaplicy z codzienną Mszą św. o godz. 18
00

 łączymy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa,  

a w niedzielę nabożeństwo to po Mszy św. o godz. 10
00

. 

5. W środę /20.06./ dla naszej Parafii przypada Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adorację rozpoczynamy Mszą św.  

o godz. 9
00

, a zakończymy Eucharystią o 18
00

. Program Adoracji zamieszczono w dzisiejszym „Biuletynie”. 

6. Od przyszłej niedzieli Msze św. sprawowane będą według programu wakacyjnego, tj: o godz. 7
30

 – w Kaplicy  

i 17
00

 – przy Kapliczce Polowej w Ostrowie Kolonii; a pozostałe Msze św. w Kościele, tj: o godz. 10
00

; 11
30

; 19
00

 i 21
00

. 

7. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy łącznie /kolekta + dar otrzymany poza świątynią/ 4.108,
50

 zł. Serdeczne 

„Bóg zapłać” za wszelką modlitwę i cenną pomoc! 

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

 

Ostrowo, dnia 16.06.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 

 

mailto:ostrowo@diecezja.gda.pl

