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XIII  Niedziela  Zwykła   
Ost rowo ,  1  l i pca  201 8r .  

1. W naszej Wspólnocie w niedziele wakacyjne Msze św. sprawowane są: w Kościele: o godz. 1000; 

1130 
- dla dzieci z rodzicami; 1900 oraz o 2100 tzw. „Nikodemowa Msza św.”.  W Kaplicy Msza św. o godz. 730, 

a przy Kapliczce Polowej w Ostrowie Kolonii o 1700.  

2. W dni powszednie Eucharystia o godz. 800- w Kaplicy i 1900 – w Kościele, ponadto w piątek  

i w sobotę dodatkowo o godz. 900 Msza św. w Kaplicy. 

3. W najbliższy piątek przypada I-szy Piątek Miesiąca. Msze św. o godz. 800 i 900  - w Kaplicy  

oraz 1900 - w Kościele. Około godziny przed Eucharystiami możliwość przystąpienia do Sakramentu 

Pokuty i Pojednania. Odwiedziny duszpasterskie chorych i osób starszych w piątek od godz. 1400. 

4. W czwartek, 5 lipca za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 2000 przedstawienie teatralne  

dla młodych pt. „Calineczka”. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. 

5. W piątek istnieje możliwość wspólnego wyjazdu na Hel. W programie: pobyt w fokarium,  

rejs kutrem i krótki spacer po molo w Juracie. Wyjazd 6 lipca br. o godz. 900, a powrót ok. 1600. 

Opłata za przejazd autokarem, rejs statkiem i wejście do fokarium – 37 zł./osoby. Zapisy 

przyjmujemy wyłącznie w kancelarii parafialnej, która znajduje się z drugiej strony Kaplicy,  

a czynna jest w dni powszednie od godz. 930 – 1100 oraz po południu od 1730 – 1830. 

6. W przyszłą niedzielę już II niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na dalsze 

prace przy wykończeniu Kościoła. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę i wszelką pomoc. 

7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i dobrego wypoczynku. 

Powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”. 

 

Ostrowo, dnia 30.06.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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