
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 

V  Niedziela Zmartwychwstania, Niedziela Dobrego Pasterza 

Ostrowo, 12 maja 2019r. 

1. Przypomnijmy sobie, że w miesiącu maj Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny:  

- w niedziele i święta bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10
00

. W dni powszednie w Kaplicy o godz. 17
30

,  

a następnie o godz. 18
00

 Msza św. Na to krótkie Nabożeństwo czujmy się wszyscy zaproszeni: dzieci, 

młodzież, osoby dorosłe i goście. 

2. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 11
30

 dzieci kl. IV obchodzą I-szą rocznicę Komunii św.  

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

4. W sobotę, 18 maja Parafia z Krokowej organizuje pielgrzymkę autokarową do Lichenia. Wyjazd o godz. 5
30

,  

a powrót ok. 22
00

. Cena 110 zł. Zgłoszenia pod nr. telef. 889-124-262. 

5. Serdeczne „Bóg zapłać” składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo 

złożyły dar kwiatów.  

6. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na cele budowy naszego Kościoła. 

Serdeczne podziękowania za wszelką modlitwę, życzliwość i złożoną ofiarę. 

7. 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 trzecia; oraz Maciej MEJER, stanu wolnego, zam. na terenie 

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

- 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 11.05.2019r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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