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XX  Niedziela  Zwykła  

Ostrowo, 18 sierpnia 2019r. 

1. W Ostrowie w niedziele wakacyjne Msze św. sprawowane są: w Kościele: o godz. 10
00

;  

11
30 

- dla dzieci z rodzicami i wieczorem o 19
00

 oraz 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 Msze św. sprawowane będą popołudniu - w Kaplicy o godz. 17
00

 

i w Kościele o godz. 19
00

. 

3. W środę, 21.08.b.r. istnieje możliwość wspólnego wyjazdu na Hel. W programie: pobyt w fokarium, 

rejs kutrem i spacer po molo w Juracie. Cena – 40 zł. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej, 

która znajduje się z drugiej strony Kaplicy, a czynna jest w dni powszednie od 17
30

 – 18
30

. 

4. W czwartek, 22 sierpnia za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 20
00

 przedstawienie teatralne dla 

młodych pt. ,,Smocza Legenda”. Serdecznie zapraszamy młodych wraz z rodzicami lub opiekunami.  

5. Przy drzwiach Świątyni do nabycia „Gość Niedzielny”.  

6. W ubiegłą niedzielę na prace upiększania naszej Świątyni zebraliśmy łącznie 9.407,
40

 PLN.  

7. Serdeczne „Bóg zapłać”! składamy Wszystkich Osobom za każdą modlitwę i wszelkie wsparcie 

finansowe. Mimo różnych miejsc stałego zamieszkania – wspólnie budujemy tę ostrowską Świątynię. 

Dla chętnych – przy wyjściu ze Świątyni istnieje możliwość odbioru przekazów bankowych 

parafialnego konta. 

8. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące pary narzeczonych:  

a) Patryk Konrad Bizewski, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Maria Anna Zelewska, 

stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii - zapowiedź druga.  

b) Mateusz Milosz, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Aleksandra Elwart,            

stanu wolnego, zam. na terenie Parafii w Leśniewie – zapowiedź druga;  

c) Janusz Miłosz, stanu wolnego, zam. na terenie naszej Parafii i Klaudia Goyke, 

stanu wolnego, zam. na terenie Parafii w Żarnowcu – 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/. 

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

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

Ostrowo, dnia 17.08.2019 r.                                                           Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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