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

1.

W naszej Wspólnocie Parafialnej w niedziele wakacyjne Msze św. sprawowane są: w Kościele:
o godz. 1000; 1130 - dla dzieci z rodzicami; wieczorna o 1900 oraz o 2100 tzw. „Nikodemowa Msza św.”.
W Kaplicy Msza św. o 730, a przy Kapliczce Polowej w Ostrowie Kolonii o godz. 1700.

2.

W dni powszednie Eucharystia o godz. 800 i 900 w Kaplicy oraz 1900 – w Kościele.

3.

W czwartek, 19 lipca za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 2000 przedstawienie teatralne dla młodych
pt. ,,Jaś i drzewo fasoli”. Już dziś zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami.

4.

W piątek, 20.07.2018r./ istnieje możliwość wyjazdu na Hel. W programie: pobyt w fokarium, rejs kutrem
i spacer po molo w Juracie, cena – 37 zł. Wyjazd o godz. 900 a powrót ok. 1600. Zapisy przyjmujemy w kancelarii
parafialnej, która znajduje się za Kaplicą w centrum Ostrowa, a czynna jest w dni powszednie od godz. 930 – 1100
oraz 1730 – 1830.

5.

W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy 7.056,20 PLN /kolekta + dary przekazane poza Eucharystiami/.
Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę, wszelką życzliwość i cenną pomoc.

6.

W dniu wczorajszym, 14 lipca b.r. odbył się pogrzeb śp. + Zdzisława Łagockiego, mieszkańca Ostrowa,
ul. Sosnowej 27. Zmarły Przeżył 85 lat. Dobry Jezu ….

7.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych: 1/ Mariusz Wincenty
Dettlaff, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Sonia Karolina Warzyńska, stanu wolnego,
zam. w Tarnobrzegu - zapowiedź pierwsza.; 2/ Paweł Joachim Friedrich, stanu wolnego, zam. na terenie
Parafii w Jastrzębiej Górze i Aleksandra Barbara Ferra, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii
- zapowiedź pierwsza.; 3/ Jan Janowski, stanu wolnego, zam. w Mikoszewie i Monika Zofia Artowska
- 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 wielu łask Bożych i dobrego wypoczynku, a powracaj życzymy
szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”.
Ostrowo, dnia 14.07.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

