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OGŁOSZEINIA PARAFIALNE!
1.

Dzisiaj w Swarzewie odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Suma odpustowa o godz. 1000.
Powracających pątników witać będziemy w Ostrowie ok. godz. 1500. Zapraszamy do wspólnego powitania!
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim pątnikom pieszej pielgrzymki. Osobom, które niosły
chorągwie, nagłośnienie, krzyż czy w inny sposób zaangażowały się – składamy z serca płynące „Bóg zapłać”.

2.

Od dzisiejszej niedzieli Msze św. w Kościele o godz. 1000 i 1130 oraz w Kaplicy o 800 i na prośbę
wczasowiczów w miesiącu wrześniu dodatkowo wieczorem o1800 - w Kaplicy.

3.

W dni powszednie Eucharystie w Kaplicy o godz. 900 i 1800. Tylko jutro z okazji rozpoczęcia Nowego Roku
Szkolnego Msza św. o godz. 900 w Kościele oraz w sobotę, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Msza św. o godz. 1800 także w Kościele.

4.

Jutro /04.09.2018r./ rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego. Msza św. o godz. 900 w Kościele, na którą
zapraszamy dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej z Karwi, a po Eucharystii z pod Świątyni
autokarem udajemy się do szkoły na uroczyste rozpoczęcie. Podczas Mszy św. poświęcenie tornistrów dzieci
rozpoczynających naukę. Młodzież z pozostałych szkół zapraszamy wraz z rodzicami i bliskimi do Kaplicy
na Mszę św. wieczorną o godz. 1800. Około pół godziny przed Eucharystiami możliwość przystąpienia
do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Dołóżmy starań, aby wszyscy rozpoczęli nowy rok nauki z Chrystusem.

5.

W najbliższy wtorek /04.09.2018r./ w Swarzewie „Dzień Modlitw Chorych”. O godz. 8 45 wyrusza autokar
z Ostrowa. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po Mszy św.

6.

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 – Msze św. o godz. 9 i 18 . Od godz. 17

– wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania ok. pół godziną przed Nabożeństwami.
00

00

00

 Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1330.

7.

Za tydzień II niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła. Serdeczne
„Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie modlitewne i materialne. Ponadto zgodnie z zapowiedzią, w przyszłą
niedzielę, tj: 9 oraz 16 września po zakończeniu każdej Mszy św. przed wejściem do kościoła Przedstawiciele
Rady Parafialnej będą oczekiwać na ofiary posezonowe. Dary te można też złożyć w Biurze Parafialnym
oraz przekazać przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krokowej nr 16 8349 0002 0000
0518 2000 0010.

8.

Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego” oraz prosimy o odbiór „Biuletynu parafialnego”.

9.

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 Biuletynie” i zapisy wraz z przedpłatą 200 zł. przyjmujemy do jutra.

10. W Kaplicy wstawiono nowo wymalowane szyby, co upiększyło okna i całe pomieszczenie. Wykonawcą
i darczyńcą malowidła jest p. Barbara Witowska z Wrocławia, której składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
11.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych: Bartłomiej Mękal,
stanu wolnego, zam. w Szczecinie na terenie Parafii pw. św. Mikołaja i Anna Gandecka, stanu wolnego,
zam. na terenie naszej Parafii – zapowiedź trzecia oraz Marcin Piotr Ceynowa, stanu wolnego, zam. na terenie
naszej Parafii i Katarzyna Monika Biedrzycka, stanu wolnego, zam. na terenie parafii w Gniewinie
– zapowiedź druga. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących
przeszkodach małżeńskich jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/.

12. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych. „Szczęść Boże”.
Ostrowo, dnia 01.09.2018r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

