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1. 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

.  

2. W dni powszednie Eucharystia o godz. 8
00

 i 9
00

 w Kaplicy oraz 19
00

 – w Kościele. 

3. W czwartek, 09.08.b.r. istnieje możliwość wyjazdu do Trójmiasta i pod okiem przewodnika 

zwiedzanie tych miast. Cena 35 zł.  Ponadto w piątek, 10.08.b.r. można wspólnie pojechać na 

Hel, a w programie: pobyt w fokarium, rejs kutrem i spacer po molo w Juracie. Cena – 37 zł. 

Obydwa wyjazdy 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

.  

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

„Gość Niedzielny” i dla chętnych – przekazy bankowe parafialnego konta. 

5. Za tydzień druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na dalsze prace 

upiększania naszej Świątyni. Słowa podziękowania kierujemy do Wszystkich Osób, które 

okazują tyle zrozumienia, życzliwości i udzielają cennej pomocy. Serdeczne „Bóg zapłać”! 

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

a powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”. 
Ostrowo, dnia 04.08.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 

 

 

Słowo na Niedzielę 

„Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb  

z nieba. (...) Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. Ten Chleb,  

jak dawna manna, jest chlebem życia, ale też zarazem chlebem próby. Czy mamy odwagę 

uwierzyć, że ten prosty opłatek ukrywa boską obecność samego Chrystusa? To jest pokarm, 

którego moc przekracza wszystko inne. Chleb, który daje życie i w którym ukryte jest bezkresne 

tchnienie Boga. To wiara pozwala nam przyjąć moc tego chleba. Czy mamy odwagę porzucić 

dawnego człowieka, aby szukać naszego Mistrza tam, gdzie On naprawdę przebywa? 

O. Michał Mrozek OP, „Oremus” sierpień 2009, s. 9< 
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