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XXII  Niedziela  Zwykła  

Ostrowo, 1 września  2019r. 

1. Dzisiaj w Swarzewie odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.  Suma odpustowa  

pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Sławoja Leszka Głodzia o godz. 10
00

. Powracających 

pielgrzymów witać będziemy w Ostrowie ok. godz. 15
00

. Zapraszamy do wspólnego powitania! 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim pątnikom pieszej pielgrzymki. Osobom, które niosły 

chorągwie, krzyż czy w inny sposób zaangażowały się i reprezentowały naszą Wspólnotę – składamy 

z serca płynące „Bóg zapłać”. Szczególne podziękowania składamy także Rodzinie za zorganizowanie 

transportu. 

2. Po sezonie niedzielne Msze św. sprawowane są w Kościele o godz. 10
00

 i 11
30

 oraz w Kaplicy o 8
00

  

i na prośbę wczasowiczów w miesiącu wrześniu dodatkowo wieczorem o g. 18
00

 – także w Kaplicy. 

3. W dni powszednie Eucharystia w Kaplicy o godz. 18
00

. Tylko w sobotę, w Święto Podwyższenia 

Krzyża Świętego dwie Msze św. w Kaplicy - ranna o godz. 9
00

 oraz tradycyjnie o godz. 18
00

 z liturgii 

niedzielnej. 

4. W najbliższy wtorek /10.09.2019r./ w Swarzewie „Dzień Modlitw Chorych”. O godz. 8
45

 wyrusza 

autokar z Ostrowa. Wszystkie Osoby zainteresowane zapraszamy bezpośrednio do autokaru na g. 8
45

.  

5. Składamy serdeczne podziękowania Osobom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli  

i dodatkowo złożyły dar serca. Zapraszamy następne rodziny o tygodniową troskę nad tym Miejscem. 

6. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, tradycyjnie kolekta przeznaczona jest na dalsze prace 

wykończeniowe naszej Świątyni. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę i okazaną życzliwość 

oraz tak cenną pomoc finansową. 

7. Przypomnijmy sobie, że Osoby, które zechciałyby pomoc w spłaceniu zobowiązań za położenie 

kamiennej posadzki w Kościele - wszystko wskazuje, że już od środy będą mogły uczynić to  

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 wiary i dobrej woli wspólnie budują „Dom Boży”. Chwała Panu! 

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

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

 

Ostrowo, dnia 07.09.2019 r.                                           Ks. Andrzej Buja – proboszcz 
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