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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE! 

1. Poza sezonem letnim w niedzieli Msze św. sprawowane są: w Kościele o godz. 10
00

 i 11
30

  

oraz w Kaplicy o 8
00

 i na prośbę wczasowiczów w miesiącu wrześniu dodatkowo wieczorem  

w Kaplicy o18
00

.  

2. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku Eucharystie w Kaplicy o godz. 18
00

 i 19
00

  

oraz w piątek, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego  i w sobotę, we Wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej dodatkowo rano o godz. 9
00

. 

3. Przypomnijmy sobie, że poza sezonem kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie  

po Mszy św. 

4. W miniony piątek zmarła nasza parafianka śp. + Stanisława Kollek, mieszkanka Ostrowa,  

ul. Wiankowa 1. Zmarła przeżyła 81 lat. Pogrzeb w poniedziałek, 10 września br. o godz. 11
00

. 

Dobry Jezu… 

5. W środę, 12 września istnieje możliwość wyjazdu autokarem do Lubiany /zwiedzanie fabryki 

produkcyjnej ceramiki/ i Szymbarku /Centrum Edukacji i Promocji Kaszub/. Wyjazd w środę  

o  godz. 8
30

, a przewidziany powrót po 16
00

. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej. 

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

7. W dniach od 28 września do 1 października planowaliśmy wycieczkę autokarowo – promową 

z przewodnikiem na południe do Szwecji i Danii. Z powodu małej frekwencji zmuszeni 

jesteśmy do odwołania tego wyjazdu. Osoby, które dokonały przedpłatę proszone są  

o odebranie swoich pieniędzy. 

8. W niedzielę, 23września 2018r. w naszej Parafii na każdej Mszy św. kazanie wygłosi  

Gość specjalny Ks. Michael Payyapally, Dyrektor Centrum Rekolekcyjnego „Tabor”  

z  Mumbaju w Indiach. Ponadto po południu o godz. 16
00

 poprowadzi modlitwy i wygłosi 

konferencję na temat: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą” Iz 41,10. Spotkanie zakończy się 

Adoracją Najświętszego Sakramentu  z modlitwą o uzdrowienie. Zaplanujmy sobie czas wolny  

i nie zapomnijmy o zaproszeniu znajomych i krewnych. 

9. Dzisiaj II niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na cele budowy Kościoła. 

Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie modlitewne i finansowe. Ponadto zgodnie  

z zapowiedzią, w dzisiejszą 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 lub przekazać przelewem  

na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krokowej nr 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010. 

10. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: 

Marcin Piotr Ceynowa, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Katarzyna Monika 

Biedrzycka, stanu wolnego, zam. na terenie parafii w Gniewinie – zapowiedź trzecia. Zgodnie  

z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących przeszkodach 

małżeńskich jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/. 

11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych. „Szczęść Boże”. 

Ostrowo, dnia 08.09.2018r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – probosz 
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