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XII  Niedziela  Zwykła  

Ostrowo, 23 czerwca 2019r. 

1. Zgodnie z zaleceniem Ks. Arcybiskupa w dzisiejszą niedzielę na wszystkich Mszach św. w parafiach 

nadmorskich ma być przeprowadzana zbiórka ofiar na rzecz Gdańskiego Seminarium Duchownego.  

Do naszej Wspólnoty przybył ks. kleryk Wojciech Michalski, którego bardzo serdecznie witamy i życzymy 

miłego pobytu. 

2. W sobotę /29.06./  przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. sprawowane będą:  

o godz. 8
00

 – w Kaplicy oraz o 10
00

; 11
30

 i wieczorem o19
00

 – w Kościele. Kolekta z tego dnia przeznaczona jest 

na działalność Stolicy Apostolskiej. 

3. Od przyszłej w niedziele /30.06.br./ w naszej Parafii Msze św. sprawowane będą wg porządku wakacyjnego, 

tzn.: w Kościele: o godz. 10
00

; 11
30

- dla dzieci z rodzicami; wieczorem o 19
00

 oraz o 21
00

 tzw. „Nikodemowa Msza św.”.  

Ponadto o godz. 7
30

 – w Kaplicy i 17
00

 – przy Kapliczce Polowej w Ostrowie Kolonii.  

4. W przyszłą niedzielę gościć będziemy Neoprezbitera ks. Damiana Ranachowskiego pochodzącego z Żukowa,  

który po Mszach św. udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. 

5. W tym tygodniu w dni powszednie Eucharystia o godz. 9
00

 i 18
00

 – obydwie w Kaplicy, a po wieczornej  

Mszy św. nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i w Oktawie Bożego Ciała – procesja wokół Kaplicy. 

6. We wtorek /25.06./ o godz. 8
30

 istnieje możliwość wspólnego wyjazdu do Gdańska, w programie:  

pobyt w Muzeum Solidarności, z przewodnikiem zwiedzanie Starego Miasta i przejazd do katedry oliwskiej  

na koncert i spacer po oliwskim ogrodzie. Cena – 45 zł. Zapisy po Mszy św. 

7. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Program sprawowania Mszy św. w okresie letnich”, który można 

zawiesić w swoich domach – pensjonatach oraz do nabycia „Gość Niedzielny”. 

8. Po naradzie z przedstawicielami Rady Parafialnej i z p. Sołtysem oraz dzięki życzliwości osób pracujących  

w Urzędzie Miasta Władysławowo – wznawiamy teatrzyki dla dzieci. Spektakle te przedstawiane będą  

przez aktorów z Krakowa w każdy czwartek o godz. 20
00

 za Kaplicą w centrum Ostrowa i potrwają  

niepełną godzinę. Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców i osoby prowadzące bary czy inne zajęcia  

lub jakiekolwiek rozrywki, aby w każdy czwartek o godz. 20
00

 zachować spokój, by małe pociechy  

przez 50 minut miały swoją zabawę, a aktorzy mogli się nimi zająć. Uczestników przyjeżdżających rowerem, 

hulajnogą, itp. - uprzejmie prosimy, aby stawiać je tak, aby droga ewakuacyjna była nienaruszona. Z góry 

dziękujemy za zrozumienie i cenną pomoc oraz zachowanie bezpieczeństwa.  

9. W najbliższy czwartek /4.06./ o godz. 20
00

 pierwszy spektakl, pt. ,,Piraci i skarb pustyni''. Już dziś  

zapraszamy młodych, rodziców lub opiekunów.  

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowuje się następująca para narzeczonych: Dawid Janusz Szynszecki,  

stanu wolnego, zam. na terenie Parafii w Karwi i Martyna Anna Buja, 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 22.06.2019 r.                                                        Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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