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OGŁOSZENIA PARAFIALNE!
1. Bardzo serdecznie witamy ks. Jana Czarneckiego, proboszcza z Parafii Nowy Dwór Wejherowski, a od poniedziałku
- ks. Zygmunta, proboszcza z Karwi i dziękujemy za duszpasterską pomoc.
2. W piątek w Kaplicy - Droga Krzyżowa: o godz. 1600 – dla dzieci i rodziców; 1800 – dla młodzieży i dorosłych.
Po Nabożeństwach Msza św. W piątek po Eucharystii o godz. 1800 serdecznie zapraszam tegorocznych maturzystów
oraz cały ich rocznik na spotkanie w celu omówienia wizji tegorocznego Grobu Pańskiego.
3. Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św. o godz. 800 i 1000. Prosimy o wcześniejsze przybycie /15 min./ i przyniesienie
modlitewników. Jak wiemy, za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny,
będąc w stanie łaski, bez przywiązania do grzechu oraz przystępując do Komunii św. i ofiarowując dowolną modlitwę
w intencjach Ojca św. Czujmy się wszyscy zaproszeni do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
4.

„Bóg zapłać” składamy Pani, która przygotowała Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyła dar serca.

5. Przy drzwiach Świątyni do nabycia „Gość Niedzielny”. Ogłoszenia parafialne zamieszczono w gablotkach i na stronie
internetowej Parafii, zob. www.parafiaostrowo.pl.
6. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy łącznie 3.208.48 PLN. /taca+dary przekazane poza Świątyniami/.
Składamy serdeczne podziękowania za wszelką życzliwość, każdą modlitwę i cenną pomoc.
7. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: Wiktor Kazimierz
KOWNATKE, stanu wolnego, zam. na terenie Parafii w Karwi i Karolina Katarzyna KLEBBA, 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 dalszego zaangażowania w okresie Wielkiego Postu. Który za nas…
Ostrowo, dnia 16.03.2019r.

Ks. Andrzej Buja

