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XIV  Niedziela  Zwykła  

Ostrowo, 7 lipca 2019r. 

1. W naszej Wspólnocie w niedziele wakacyjne Msze św. sprawowane są: w Kościele:  

o godz. 10
00

; 11
30 

- dla dzieci z rodzicami; 19
00

 oraz o 21
00

 tzw. „Nikodemowa Msza św.”.   

W Kaplicy Msza św. o godz. 7
30

, a przy Kapliczce Polowej Pani Morza w Ostrowie Kolonii o 17
00

.  

2. W bieżącym tygodniu od poniedziałku do soboty Eucharystia o godz. 17
00

- w Kaplicy  

i 19
00

 – w Kościele, ponadto w piątek dodatkowa Msza św. o godz. 20
00

 w Kościele. 

3. W czwartek, 11 lipca za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 20
00

 przedstawienie teatralne  

dla młodych pt. ,,Śpiąca Królewna”. Już dziś zapraszamy młodych wraz z rodzicami lub opiekunami.  

4. W sobotę, 13.07.b.r. istnieje możliwość wyjazdu do Trójmiasta i pod okiem przewodnika 

wspólne zwiedzanie.  Wyjazd o godz. 8
30

, a powrót ok. 16
00

. Cena - 35 zł./osoby.  

Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej, która znajduje się z drugiej strony Kaplicy,  

a czynna jest w dni powszednie po południu od 17
30

 – 18
30

. 

5. Za tydzień druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na dalsze prace 

upiększania naszej Świątyni. Słowa podziękowania kierujemy do Wszystkich Osób,  

które okazują dużo zrozumienia, życzliwości i udzielają cennego wsparcia duchowego  

i materialnego. Serdeczne „Bóg zapłać”! 

6. Przy drzwiach Świątyni do nabycia „Gość Niedzielny”, a dla chętnych – do odbioru  

przekazy bankowe parafialnego konta. 

7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych i dobrego wypoczynku. 

Powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”. 

Ostrowo, dnia 06.07.2019 r.                                                              Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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