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OGŁOSZENIA PARAFIALNE!
1.

W związku ze zbliżającą się 40 rocznicą wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża, decyzją Ks. Abpa Metropolity
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, taca ze wszystkich Mszy św. w niedzielę dzisiejszą, 7 października br. jest
przeznaczona na budujące się kościoły papieskie w Archidiecezji Gdańskiej. Okażemy w ten sposób braterską
solidarność ze wspólnotami parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie i św. Jana Pawła II w Gdańsku-Łostowicach.

2.

Poza sezonem letnim w niedziele Eucharystia sprawowana jest w Kaplicy o godz. 800; a w Kościele o 1000 oraz
1130 /dla dzieci z rodzicami/. W dni powszednie Msza św. w Kaplicy o godz. 1800.

3.

Przypomnijmy sobie, że w październiku od poniedziałku do soboty o godz. 1730 w Kaplicy odmawiamy różaniec św.
Na to Nabożeństwo serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych. W każdą niedzielę różaniec w Kościele po Mszy św.
o godz. 1000. Ponadto w październiku w każdy piątek o godz. 1930 tzw. „Rodzinny różaniec św.”, na który zapraszamy
zwłaszcza młodzież i osoby dorosłe, którym godzina ta najbardziej jest odpowiednia.

4.

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

5.

Serdeczne „Bóg zapłać” składamy Pani, która przygotowała Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo ofiarowała dar
serca. Czcigodnym Jubilatom dziękujemy za złożoną kolektę na budowę Kościoła w zamian za dar kwiatów.

6.

Za tydzień druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy naszego Kościoła.
Już dziś dziękujemy za każdą modlitwę i cenną pomoc. Ponadto 14 października obchodzony będzie XVIII Dzień Papieski
i przed świątyniami zbiórka do puszek dla zdolnej młodzieży. Tegoroczna uroczystość odbędzie się pod hasłem
„Promieniowanie Ojcostwa”. To nawiązanie do nauczania Papieża Polaka, który podkreślał rolę ojca we współczesnym
świecie.
Ostrowo, dnia 06.10.2018r.
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