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OGŁOSZENIA PARAFIALNE!
1. Bardzo serdecznie witamy dzisiaj i w piątek ks. Adama z Kostkowa, a w pozostałe dni tygodnia - ks. Zygmunta,
proboszcza z Karwi i dziękujemy za duszpasterską pomoc.
2. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 I-szy Czwartek Miesiąca – modlimy się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
 I-szy Piątek Miesiąca – Droga Krzyżowa wraz ze Mszą św. o godz. 1600 i 1800, a pomiędzy Eucharystiami wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania ok. pół godziny przed
Nabożeństwami. Odwiedziny chorych i osób starszych przed Świętami Zmartwychwstania.
 w I-szą sobotę Msza św. w intencji dobroczyńców i przyjaciół naszej Parafii wyjątkowo zostanie odprawiona poza
naszą Parafią, a o 1800 Eucharystia z liturgii niedzielnej.

3. Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św. o godz. 800 i 1000. Prosimy o wcześniejsze przybycie /15 min./ i przyniesienie
modlitewników. Czujmy się wszyscy zaproszeni do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
4. „Bóg zapłać” składamy Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyła dar serca oraz osobne
podziękowania kierujemy do dwóch Pań, które przygotowały teren wokół Kaplicy na wiosenne ożywienie.
5. Przy drzwiach Świątyni do nabycia „Gość Niedzielny”. Ogłoszenia parafialne zamieszczono w gablotkach i na stronie
internetowej Parafii, zob. www.parafiaostrowo.pl.
6. W naszej Wspólnocie Rekolekcje Wielkopostne odbędą się tradycyjnie od czwartku do soboty przed Niedzielą
Palmową, czyli od 11 - 13 kwietnia b.r., a poprowadzi je uwielbiany przez młodzież były ks. wikariusz z Pucka
– ks. Mateusz Zawadzki. Spowiedź św. w sobotę od 1900-2000. Zaplanujmy sobie czas dla umocnienia swej wiary.
7. Policja ostrzega o oszustach - Komunikat nr 2 do odczytania!
8. 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 trzecia. 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 30.03.2019r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

