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XX  Niedziela  Zwykła  

Ostrowo, 25 sierpnia 2019r. 

1. W dniu dzisiejszym Msze św. sprawowane są jeszcze wg porządku wakacyjnego, tzn.: 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. Od przyszłej niedzieli, czyli 1 września Msze św. sprawowane będą: w Kościele: o godz. 10
00

;  

11
30 

- dla dzieci z rodzicami, a w Kaplicy o godz. 8
00

 oraz we wrześniu dodatkowo wieczorem o g. 18
00

. 

3. W dni powszednie Msze św. sprawowane będą w Kaplicy o godz. 9
00

 i w Kościele o 19
00

. 

4. W poniedziałek, 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.  

Msze św. wraz z odnowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego sprawowane będą w Kaplicy: 

o godz. 9
00

 i 17
00

, a Kościele o 19
00

. 

5. We wtorek, 27.08.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 9
00

 – 10
00

 

oraz popołudniu od 17
30

 – 18
30

. 

6. W czwartek, 29 sierpnia za Kaplicą w centrum Ostrowa o godz. 20
00

 ostatnie z 9 tegorocznych 

przedstawień teatralnych dla młodych – tym razem pt. ,,Piraci i skarb pustyni”. Serdecznie 

zapraszamy młodych wraz z rodzicami lub opiekunami.  

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

8. Ja informowaliśmy - dzisiaj przedstawiciele Rady Parafialnej po każdej Mszy św. przy wyjściu  

ze Świątyni oczekują na dobrowolny dar serca potrzebny do uregulowania zobowiązania związanego 

z ułożeniem podłogi. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za zrozumienie i tak cenne wsparcie 

finansowe. Kogo jednak nie stać lub ma inne przekonania – prosimy o wyrozumiałość i modlitwę. 

9. Ofiary można też złożyć w Biurze Parafialnym lub przelewem na rachunek bankowy w Banku 

Spółdzielczym w Krokowej nr 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010. Przekazy do odbioru także przy 

wyjściu ze Świątyni. I tak mimo różnych miejsc stałego zamieszkania – wspólnie budujemy               

tę ostrowską Świątynię. Chwała Panu! 

10. 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 trzecia.  

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

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

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

zam. na terenie Parafii w Żarnowcu – zapowiedź trzecia.  

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – każdy chrześcijanin, który wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich              
jest zobowiązany w sumieniu poinformować księdza proboszcza miejsca. /KPK 1069/. 

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

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

Ostrowo, dnia 24.08.2019 r.                                                             Ks. Andrzej Buja – proboszcz 

mailto:ostrowo@diecezja.gda.pl

