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

1. Pan Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki 

tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest 

konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od 

uczestnictwa we Mszy św. i czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność. 

2. Przypomnijmy sobie, że w niedziele wakacyjne Msze św. sprawowane są: w Kościele: o godz. 

10
00

; 11
30

 - dla dzieci z rodzicami; wieczorna o 19
00

 oraz o 21
00

 tzw. „Nikodemowa Msza św.”.   

W Kaplicy Msza św. o 7
30

, a przy Kapliczce Polowej w Ostrowie Kolonii o godz. 17
00

.  

3. W dni powszednie Eucharystia o godz. 8
00

 i 9
00

 w Kaplicy oraz 19
00

 – w Kościele. 

4. W czwartek, 26 lipca za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 20
00

 przedstawienie teatralne dla 

młodych pt. ,,Pan Twardowski”. Już dziś zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. 

5. W czwartek, 26.07.b.r. istnieje możliwość wyjazdu do Trójmiasta i pod okiem przewodnika 

zwiedzanie, cena 35 zł.  Ponadto w sobotę, 28.07. można wyjechać na Hel, a w programie: 

pobyt w fokarium, rejs kutrem i spacer po molo w Juracie, cena – 37 zł. Wyjazd o godz. 9
00

  

a powrót ok. 16
00

. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej, która znajduje się za Kaplicą 

w centrum Ostrowa, a czynna jest w dni powszednie od godz. 9
30

 – 11
00

 oraz 17
30

 – 18
30

. 

6. W środę, 25 lipca we wspomnienie św. Krzysztofa, będziemy modlili się za kierowców  

i podróżujących. Serdecznie zachęcamy do odmawiania modlitwy przed każdą podróżą.  

Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie dotrą do celu podróży. Poświęcenie 

kierowców i pojazdów w środę po Mszy św. o godz. 19
00

 przy Kościele oraz w przyszłą 

niedzielę po każdej Mszy św.   

7. W czwartek wspominamy rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Byli oni 

dziadkami Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do serdecznej modlitwy za naszych 

dziadków: żyjącym wypraszajmy Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście  

w niebie. 

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

„Gość Niedzielny”. 

9. 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 druga;  

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 druga; 

3/ Jan Janowski, stanu wolnego, zam. w Mikoszewie i Monika Zofia Artowska, stanu wolnego, 

zam. na terenie naszej Parafii - zapowiedź druga. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy 

chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich jest zobowiązany w sumieniu 

poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/. 

10. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i dobrego wypoczynku,  

a powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”. 

Ostrowo, dnia 21.07.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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