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OGŁOSZEINIA PARAFIALNE!
1. Dzisiaj Msze św. sprawowane są jeszcze wg porządku wakacyjnego, tj: 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. 17 00.
Od przyszłej niedzieli Msze św. w Kościele o godz. 10 00 i 1130 oraz w Kaplicy o 800
i na życzenie wczasowiczów dodatkowo wieczorem o1800.
2. W dni powszednie Eucharystia w Kaplicy o godz. 900 i w Kościele o1900. Tylko jutro
z powodu pogrzebu w rodzinie poranna Msza św. w Kaplicy o godz. 800.
3. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Biuletyn Parafialny” oraz do nabycia
„Gość Niedzielny” i dla chętnych – do odbioru przekazy bankowe parafialnego konta.
4. W piątek odbył się pogrzeb śp. + Józefa Renusza, mieszkańca Ostrowa, ul. Zabytkowa 40.
Zmarły przeżył 81 lat. Dobry Jezu ….
5. W dniach od 28 września do 1 października organizujemy wycieczkę autokarowo – promową z
przewodnikiem na południe do Szwecji i Danii. Cena z przejazdem, noclegami i wyżywieniem
– 890 zł. Dokładniejsze dane zamieszczono w gablotce i zapisy wraz z przedpłatą 200 zł.
przyjmujemy w biurze parafialnym do najbliższej soboty.
6. W przyszłą niedzielę /02.09.2018r./ w Swarzewie odpust Narodzenia N.M.P. W sobotę,
1 września około godz. 1045 witać będziemy pątników z Karwi, a następnie wspólne
pielgrzymowanie. W dniu tym o godz. 1700 w Sanktuarium Maryjnym w Swarzewie zostanie
odprawiona Msza św., a po Jej zakończeniu będzie możliwość powrotu autokarem do Ostrowa.
Podobnie w niedzielę o godz. 815 będzie możliwość wyjazdu z Ostrowa do Swarzewa. Ponadto
w przyszły wtorek /04.09.2018/ w Swarzewie „Dzień Modlitw Chorych”. O godz. 8 45 wyruszy
autokar z Ostrowa. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w biurze parafialnym.
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 trzecia; Bartłomiej Mękal,
stanu wolnego, zam. w Szczecinie na terenie Parafii pw. św. Mikołaja i Anna Gandecka,
stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii – zapowiedź druga oraz Marcin Piotr Ceynowa,
stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Katarzyna Monika Biedrzycka, stanu wolnego,
zam. na terenie parafii w Gniewinie – 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”.
Ostrowo, dnia 25.08.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

