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XXII  Niedziela  Zwykła  

Ostrowo, 1 września  2019r. 

1. Od dzisiejszej niedzieli - 01.09.2019r. 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

. 

2. Od wtorku do soboty Eucharystie sprawowane będą w Kaplicy o godz. 9
00

 oraz wieczorem każdego dnia o godz. 18
00

. 

1. Jutro, 2 września rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Msza św. o godz. 9
00

 w Kościele, na którą zapraszamy dzieci, 

nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej z Karwi, a po Eucharystii autokarem udajemy się do szkoły na uroczyste 

rozpoczęcie. Podczas Mszy św. poświęcenie tornistrów dzieci rozpoczynających naukę.  

Młodzież z pozostałych szkół zapraszamy wraz z rodzicami i bliskimi do Kaplicy na Mszę św. wieczorną o godz. 18
00

. Około 

pół godziny przed Eucharystiami możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Dołóżmy wszelkich starań, 

aby wszyscy rozpoczęli Nowy Rok Nauki w imię Boże! 

2. W środę o godz. 11
00

 pogrzeb śp. + Pawła Ceynowy, zam. w Ostrowie ul. Wiankowa 13. Zmarły przeżył 67 lat. Dobry 

Jezu… 

3. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne: 

 I-szy Czwartek Miesiąca - modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.  

 W I-szy Piątek Miesiąca – Msze św. w Kaplicy o godz. 9
00

 i 18
00

. Od godz. 17
00

 – wystawienie Najświętszego 

Sakramentu. Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania około pół godziną przed 

Nabożeństwami. 

 Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 13
30

. 

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

4. W przyszłą niedzielę /08.09.2019r./ w Swarzewie odpust Narodzenia N.M.P. W sobotę, 7 września około godz. 10
45

 

witać będziemy pątników z Karwi, a następnie wspólne pielgrzymowanie. W dniu tym o godz. 17
00  

w Sanktuarium 

Maryjnym w Swarzewie zostanie odprawiona Msza św., a po Jej zakończeniu będzie możliwość powrotu autokarem do 

Ostrowa. Podobnie w niedzielę o godz. 8
15

 będzie możliwość wyjazdu z Ostrowa do Swarzewa. Ponadto w przyszły 

wtorek /10.09.2019/w Swarzewie „Dzień Modlitw Chorych”. O godz. 8
45

 wyruszy autokar z Ostrowa. Osoby 

zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w biurze parafialnym.  

5. Za tydzień II niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na cele budowy Kościoła. Serdeczne „Bóg 

zapłać” za zrozumienie i wszelką pomoc. 

6. Serdecznie dziękuję przedstawicielom Rady Parafialnej za inicjatywę i zaangażowanie przy przeprowadzeniu zbiórki po 

Mszach św. dobrowolnego daru serca na potrzeby uregulowania zobowiązania związanego z ułożeniem podłogi w 

Kościele. Serdeczne „Bóg zapłać” składam za każdą życzliwość, modlitwę i tak cenne wsparcie finansowe. Ofiary na ten 

cel można jeszcze 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 są przy wyjściu ze Świątyni. Jak widać – ludzie 

dobrej woli wspólnie budują tę ostrowską Świątynię. Chwała Panu! 

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

powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”. 

Ostrowo, dnia 30.08.2019 r.                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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