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XVI  Niedziela  Zwykła 

Ostrowo, 21 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 tym tygodniu w dni powszednie Eucharystia o godz. 8
00

 i 9
00

 - w Kaplicy oraz 19
00

 – w Kościele. 

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

 obstawą muzyczną posłuży „Diakonia Muzyczna”  

z Wejherowa z Parafii Chrystusa Króla. Serdecznie witamy i dziękujemy za świadectwo.  

4. W czwartek, 18 lipca za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 20
00

 przedstawienie teatralne  

dla młodych pt. ,,Jaś i drzewo fasolowe”. Już dziś zapraszamy młodych wraz z rodzicami  

lub opiekunami.  

5. W czwartek, 25 lipca – we wspomnienie św. Krzysztofa, będziemy modlili się za kierowców  

i podróżujących. Serdecznie zachęcamy do odmawiania modlitwy przed każdą podróżą.  

Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie dotrą do celu podróży. Poświęcenie 

kierowców i pojazdów we czwartek po Mszy św. o godz. 19
00

 przy Kościele oraz w przyszłą 

niedzielę po każdej Mszy św.   

6. W piątek, 26 lipca wspominamy rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Anny.  

Byli oni dziadkami Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do serdecznej modlitwy  

za naszych dziadków: żyjącym wypraszajmy Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne 

szczęście w niebie. 

7. W piątek istnieje możliwość wspólnego wyjazdu na Hel. W programie: pobyt w fokarium,  

rejs kutrem i krótki spacer po molo w Juracie. Wyjazd 19 lipca br. o godz. 8
30

, a powrót ok. 16
00

. 

Opłata za przejazd autokarem, rejs statkiem i wejście do fokarium – łącznie 40 zł.  

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

jest w dni powszednie po południu od 17
00

 – 18
30

. 

8. Przy drzwiach Świątyni do nabycia „Gość Niedzielny”, a dla chętnych – przekazy bankowe 

parafialnego konta. 

9. W ubiegłą niedzielę na dalsze prace upiększania naszej Świątyni zebraliśmy łącznie 7.208,
40

 PLN. 

/taca + dary przekazane poza Świątynią/. Słowa podziękowania kierujemy do Wszystkich Osób, 

które okazują tyle zrozumienia, życzliwości i udzielają cennego wsparcia duchowego  

i materialnego. Serdeczne „Bóg zapłać” za Wspólne budowanie Świątyni Pana! 

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

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

Ostrowo, dnia 20.07.2019 r.                                                             Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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