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1. Jak wiemy, w minioną środę /25.07./ obchodziliśmy wspomnienie św. Krzysztofa patrona
kierowców i pasażerów. Dlatego także dzisiaj modlimy się o Boże błogosławieństwo
na drogach, a dla chętnych istnieje możliwość poświęcenia pojazdów po każdej Mszy św.
2. Przypomnijmy sobie, że 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.
3. W dni powszednie Eucharystia o godz. 800 i 900 w Kaplicy oraz 1900 – w Kościele.
4. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 I-szy Czwartek Miesiąca - modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
 w I-szy Piątek Miesiąca – trzy Msza św. o godz. 800 i 900 – w Kaplicy, a po pierwszej Eucharystii
wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz wieczorna o 1900- w Kościele. Pół godziny przed
Eucharystiami możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 Odwiedziny duszpasterskie chorych i osób starszych w piątek od godz. 1400.
 w I-szą sobotę Miesiąca o gody. 900 Msza św. w intencji dobroczyńców i przyjaciół naszej Parafii.
Wieczorna Eucharystia tradycyjnie zostanie odprawiona z liturgii niedzielnej.

5. W czwartek, 2 sierpnia za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 2000 kolejne przedstawienie
teatralne dla młodych, tym razem pt. ,,Złota kaczka”. Już dziś zapraszamy dzieci
wraz z rodzicami lub opiekunami.
6. W czwartek, 2.08.b.r. istnieje możliwość wyjazdu do Trójmiasta i pod okiem przewodnika
zwiedzanie, cena 35 zł. Ponadto w piątek, 3.08. można wyjechać na Hel, a 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.
7. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia
„Gość Niedzielny”.
8. 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 trzecia;
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 trzecia;
3/ Jan Janowski, stanu wolnego, zam. w Mikoszewie i Monika Zofia Artowska, stanu wolnego,
zam. na terenie naszej Parafii - 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 Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i dobrego wypoczynku,
a powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”.
Ostrowo, dnia 28.07.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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