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Uroczystość  Najświętszej Trójcy   -  Ostrowo, 16 czerwca 2019r. 

1. Bardzo serdecznie witamy Przewielebnego ojca Dariusza Myszka z Niepokalanowa, który przywiózł i ofiarowuje naszej Parafii 

relikwie św. Maksymiliana Kolbego, niezwykłego czciciela Maryi Niepokalanej, Patronki naszej Parafii. Uroczyste wprowadzenie 

Relikwii w czasie Mszy św. o godz. 10
00

.  

2. Dzisiaj w Karwi odpust parafialny ku czci św. Antoniego z Padwy. Suma odpustowa o godz. 11
00

.  

3. W czerwcu po Mszy św. o godz. 18
00

 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a w niedziele nabożeństwo to - po Mszy św. o godz. 10
00

. 

4. W środę /19.06.19r./ zakończenie rok szkolny. Nie zapomnijmy o podziękowaniu Panu Bogu i rozpoczęciu wakacji w Imię Boże. 

Młodzież szkół ponadpodstawowych zapraszamy na dziękczynną Eucharystię we wtorek na godz. 18
00

. Uczniów szkoły 

podstawowej zapraszamy do Kościoła w środę na godz. 9
00

. Pół godziny przed Mszą św. możliwość przystąpienia do Spowiedzi św. 

5. W najbliższy czwartek /20 czerwca b.r./ obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.  

W dniu tym Msze św. sprawowane będą: o godz. 8
00 

– w Kaplicy oraz 10
00

 i 11
30

 - w Kościele. Po tej ostatniej Mszy św. wyruszy 

procesja Eucharystyczna ulicą Sosnową do Kaplicy, gdzie nastąpi repozycja, czyli zakończenie. Uprzejmie prosimy o przygotowanie 

Ołtarzy i upiększenie trasy, zwłaszcza na odcinku procesji. Do udziału w Procesji zapraszamy osoby niosące chorągwie, baldachim, 

feretron, służbę liturgiczną i służbę porządkową dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz orkiestrę i osoby śpiewające… Bardzo 

serdecznie zapraszamy także dziewczynki do sypania kwiatów i niesienia poduszek oraz osoby, które dopomogą przygotować  

te pociechy do tej posługi. Pierwsza próba dla nich już jutro przed Kaplicą o godz. 17
00. 

 

6. Zachęcamy do nabycia Gościa Niedzielnego oraz prosimy o odbiór biuletynu parafialnego. 

7. W ubiegłą niedzielę na cele budowy Kościoła zebraliśmy 3.851,
50 

PLN. /Kolekta + dar przekazany poza Świątyniami/. Serdeczne  

„Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie modlitewne i materialne.  

8. 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 pierwsza.  

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich  

jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/. 

9. Zgodnie z poleceniem Ks. Arcybiskupa w przyszłą niedzielę, 23 czerwca br. na wszystkich Mszach św. ma być przeprowadzana 

zbiórka ofiar na rzecz Gdańskiego Seminarium Duchownego. W tym dniu przedstawiciel Seminarium przybędzie do naszej Parafii  

i włączy się w liturgię poprzez wprowadzenie do Mszy św., wygłosi homilię lub odczyta list. 

Ostrowo, dnia 15.06.2019 r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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