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XIX Niedziela Zwykła  
Ostrowo 8 sierpnia 2021r.

1. W  niedziele wakacyjne Msze  św.  sprawowane są:  w  Kaplicy o godz.  7  30  , a  w  Kościele:  
o godz. 1000; 1130 - dla dzieci z rodzicami - te dwie Msze św. sprawowane są w Kaplicy letniej czyli
na zewnątrz Kościoła oraz wieczorna Eucharystia o 1900 i tzw. „Nikodemowa Msza św.” o g. 2100.

2. W dni powszednie dwie Msze św.: w Kaplicy o godz. 800 oraz w Kościele o 1900.

3. W każdą środę przed Mszy św. o godz. 800 i 1900 odprawiane jest nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas którego przedstawiamy  prośby  i intencje, które można składać 
do koszyka ustawionego przed obrazem Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Kościele /po
lewej stronie/ lub do skrzynki przy wejściu do Kaplicy. 

4. W  tym  tygodniu przy  Kaplicy  letniej  /za Kościołem/  o  godz.  2000 dla  młodych  aż  dwa
przedstawienia  teatralne:  w  środę,  11  sierpnia  -  pt.  „Leśne  Skrzaty”,  a  w  piątek,  
13  sierpnia  o  2000 przedstawienie  pt.  „Jerzyk  i  Przyjaciel  z  Zielonego  Gaju”.  Serdecznie
zapraszamy  młodych  wraz  z  rodzicami  lub  opiekunami.  Widowiska  te  są  darmowe.  
Nie  zapomnijmy  o  zaleceniach  sanitarnych  i  założeniu  maseczek  lub  zachowaniu
odpowiedniego dystansu od innych osób. 

5. W środę i w piątek istnieje możliwość wspólnego wyjazdu na Hel. W programie: godzinny
rejs  statkiem  i  czas  na  spacer  w  tym  mieście  oraz  po  molo  w  Juracie.  Wyjazd  
11 lub 13 sierpnia br.  o godz. 845,  a powrót po 1500.  Opłata za przejazd autokarem i  rejs
statkiem  –  45  zł/os.  Zapisy  przyjmujemy  w  kancelarii  parafialnej,  która  znajduje  się  
za kaplicą. Biuro czynne jest w dni powszednie od godz. 830–1000 i po południu od 1730–1830.

6. Dzisiaj  II-ga  niedziela  miesiąca,  tradycyjnie  kolekta  gospodarcza.  Serdeczne  Bóg  zapłać  
za zrozumienie, każdą modlitwę i cenną pomoc.

7. Przy drzwiach Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”, a dla chętnych, którzy w dowolnym
czasie zechcieliby wesprzeć nasz Kościół – do odbioru są przekazy bankowe parafialnego konta.

8. Wszystkim  Parafianom  i  Gościom  życzymy  wielu  łask  Bożych  i  dobrego  wypoczynku.
Powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”.

Ostrowo, dnia 07.08.2021r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz

mailto:ostrowo@diecezja.gda.pl

