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Niedziela Miłosierdzia Bożego   -  Ostrowo, 28 kwietnia 2019r. 

1. Dzisiaj, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na godz.15
00

 serdecznie zapraszam do Kaplicy na wspólne odmówienie 

Koronki do Bożego Miłosierdzia.  

2. Przez cały miesiąc maj Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny: - w niedziele i święta bezpośrednio  

po Mszy św. o godz. 10
00

, a od środy w dni powszednie w Kaplicy o godz. 17
30

. O godz. 18
00

 sprawowana będzie 

Msza św. Na to krótkie Nabożeństwo czujmy się wszyscy zaproszeni: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i goście. 

3. W piątek, 3 maja czcimy Najświętszą Maryję Pannę jako Królową Polski i modlimy się za naszą umiłowaną Ojczyznę, 

wspominając kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jest to zarazem I-szy Piątek Miesiąca. W dniu tym Msze św. 

zostaną odprawione wg porządku niedzielnego, tj. o godz. 8
00

 – w Kaplicy oraz o 10
00

 i 11
30

 – w Kościele. Przed 

Eucharystiami możliwość przystąpienia do spowiedzi św. Odwiedziny osób starszych i chorych w sobotę od godz. 13
30

. 

4. W niedzielę, 12 maja  dzieci kl. IV obchodzić będą I-szą rocznicę Komunii św. W sobotę, 11 V w Kościele o godz. 16
00

 

spotkanie z tymi dziećmi, a o godz. 17
00

 w Kaplicy możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. 

5. W ramach naszego dekanatu od dzisiejszej niedzieli w Kościele w Jastrzębiej Górze o godz. 16
00

 rozpoczną się  

Nauki Przedślubne dla Narzeczonych.  

6. Na polecenie naszego Ks. Arcybiskup dzisiaj w niedzielę miłosierdzia przed kościołem ma być przeprowadzana zbiórka 

ofiar na cele Caritas Archidiecezji Gdańskie. W imieniu Caritas wszystkim ofiarodawcom składam podziękowania. 

7. Serdeczne „Bóg zapłać” składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar serca.  

8. Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego oraz proszę o odbiór biuletynu parafialnego. 

9. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych: Karol Jan DRZEŻDŻON,  

stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Monika ZINKEL, stanu wolnego, zam. na terenie Parafii  

w Starzynie – zapowiedź pierwsza; oraz Maciej MEJER, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii  

i Katarzyna Magdalena STODOLNA, stanu wolnego, zam. na terenie Parafii we Władysławowie - 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/. 

Ostrowo, dnia 27.04.2019r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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