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Konto parafialne: B.S. Krokowa – 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010
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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 piątek, 24.08.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. Zbiórka 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.
4. W środę, 22 sierpnia b.r. po Mszy św. /godz. 1945/ serdecznie zapraszam na spotkanie
duszpasterskie przedstawicieli rady parafialnej.
5. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia
„Gość Niedzielny” i dla chętnych – do odbioru przekazy bankowe parafialnego konta.
6. W ubiegłą niedzielę na dalsze prace wykończeniowe naszego Kościoła zebraliśmy łącznie
8.703,40 PLN oraz 10 EURO/taca + dary przekazane poza Świątynią/ . Serdeczne podziękowania
kierujemy do Wszystkich osób, które okazują tyle zrozumienia, życzliwości i cennej pomocy.
Bóg zapłać!
7. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych:
Paweł Jan Jeka, stanu wolnego, zam. na terenie Parafii we Władysławowie i Anna Wianessa
Białk, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii - zapowiedź druga; oraz Bartłomiej Mękal,
stanu wolnego, zam. w Szczecinie na terenie Parafii pw. św. Mikołaja i Anna Gandecka,
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/.

8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i dobrego wypoczynku,
a powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”.
Ks. Andrzej Buja – proboszcz

Ostrowo, dnia 11.08.2018r.

KOMUNIKAT
MSZA ŚWIĘTA
TRANSMITOWANA PRZEZ TVP POLONIA
26 sierpnia 2018
Pragniemy zaprosić do uczestnictwa we Mszy Świętej, w Uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej, 26 sierpnia br. o godz. 13.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła
w Starzynie. Liturgia transmitowana będzie przez TVP Polonia. Mszy Świętej przewodniczyć
będzie i Słowo Boże wygłosi Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.
/-/ Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

