
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N. M.P.  

ul. Zabytkowa 2, 84-105 Ostrowo, koło Władysławowa  

NIP 587-15-32-866; REGON 192578709  

e-mail: ostrowo@diecezja.gda.pl; Strona internet.: www.parafiaostrowo.pl 

Konto parafialne: B.S. Krokowa – 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010  

tel./fax. 58/674-74-44  lub kom. 601-318-114 

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E !  

1. W najbliższą środę,  6 marca b.r. przypada Środa Popielcowa. W ten dzień wierni przyjmując posypanie popiołem, 

wkraczają w czas wewnętrznego oczyszczenia i pracy nad sobą. Środa Popielcowa jest dniem pokuty,  

w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu ścisłego. Błogosławieństwo i posypanie głów popiołem  

na Mszach św. o godz. 17
00

 – w Kaplicy oraz 19
00

 – w Kościele. Pół godziny wcześniej możliwość przystąpienia  

do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Jednocześnie przez cały Wielki Post trwa akcja trzeźwościowa - tym bardziej dla nas  

z powodu „zaległego sierpnia”, kiedy gościliśmy wczasowiczów i trudniej było podjąć w pełni tę akcję.  

Znak pokuty ujawnia gotowość nawrócenia, a uwieńczeniem będzie uwielbienie Zmartwychwstałego Chrystusa Pana  

w Święta Wielkanocne. 

2. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek w Kaplicy - Droga Krzyżowa, tym razem z powodu duszpasterskich 

zajęć – Nabożeństwo to wspólne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Kaplicy o godz. 18
00

, a następnie Msza św. 
Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św. o godz. 8

00
 i 10

00
. Prosimy o wcześniejsze przybycie  /15 min./ i przyniesienie 

modlitewników. 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 i do duchowego zaangażowania w tegorocznym Poście.  

3. Przy drzwiach Świątyni do nabycia „Gość Niedzielny”. Z powodu 4 tablic z ogłoszeniami i srony internetowej zawieszamy 

drukowanie „Biuletynu parafialnego”. Osoby zainteresowane zapraszamy do gablotek lub na stronę www.parafiaostrowo.pl 

4.  „Bóg zapłać” składamy Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar serca.  

5. Za tydzień druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła. Już dziś dziękujemy 

za wszelką życzliwość, każdą modlitwę i cenną pomoc. 

6. Za naszym pośrednictwem Burmistrz Władysławowa serdecznie zaprasza Mieszkańców Ostrowa na zebranie wiejskie dnia  

12 marca b.r. /wtorek/ o godz. 17
30

 w Natura Park w Ostrowie przy ul. Łowieckiej 18. 

7. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: Artur Sławomir JANUSCH, 

stanu wolnego, zam. na terenie  Parafii we Władysławowie i Katarzyna Maria MIŁOSZ, stanu wolnego, zam. na terenie 

naszej Parafii - 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/. 

Ostrowo, dnia 02.03.2019r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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