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1. 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.
2. W dni powszednie Eucharystia o godz. 800 i 900 w Kaplicy oraz 1900 – w Kościele.
3. W środę, 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze św. wg porządku niedzielnego, a po każdej Eucharystii błogosławieństwo ziół i kwiatów.
4. W piątek, 17.08.b.r. istnieje możliwość wspólnego wyjazdu na Hel, a w programie:
pobyt w fokarium, rejs kutrem i spacer po molo w Juracie. Cena – 37 zł.; W sobotę, 18.08.b.r.
możliwość wyjazdu do Trójmiasta i pod okiem przewodnika zwiedzanie tych miast.
Cena 35 zł. Obydwa wyjazdy o godz. 900, a powrót ok. 1600. Ponadto w piątek o godz. 1700
możliwość wyjazdy na groby pomordowanych do Piaśnicy i na kalwarię wejherowską.
Za ten przejazd składamy dobrowolną ofiarę. 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. Od wczoraj nasza Świątynia wzbogaciła się o dalsze ponad 40 krzeseł, które ustawiono
na chórze. Ofiarodawcami jest Firma Mebli „Zabrockich” z Borów Tucholskich koło Śliwic,
którym składamy serdeczne podziękowania i życzymy wielu łask Bożych i miłego
odpoczynku nad Morzem Bałtyckim.
6. Dzisiaj II niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na dalsze prace przy
wykańczaniu Kościoła. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę i wszelką
życzliwość oraz cenną pomoc. Osobne podziękowania składamy tym osobom, które
kiedykolwiek w ciągu roku wsparły nasze konto parafialne.
7. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia
„Gość Niedzielny”, a dla chętnych możliwość odbioru przekazu bankowego na parafialne konto.
8. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: Paweł
Jan Jeka, stanu wolnego, zam. na terenie Parafii we Władysławowie i Anna Wianessa Białk,
stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii - 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/.

9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i dobrego wypoczynku,
a powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”.
Ostrowo, dnia 11.08.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

