
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N. M.P. 
ul. Zabytkowa 2, 84-105 Ostrowo, koło Władysławowa 

NIP 587-15-32-866; REGON 192578709 

e-mail: ostrowo@diecezja.gda.pl; Strona internet.: www.parafiaostrowo.pl

Konto parafialne: B.S. Krokowa – 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010 

tel./fax. 58/674-74-44  lub kom. 601-318-114

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Niedziela -  15 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.  ranną i  wieczorną  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  środę,  18  sierpnia o  godz.  2000 przy  Kaplicy  letniej  /za Kościołem/  w  dla  młodych
przedstawienie  teatralne  -  pt.  „Sekrety  Morza”.  Serdecznie  zapraszamy  młodych  wraz  
z  rodzicami  lub  opiekunami.  Widowisko  jest  darmowe.  Nie  zapomnijmy  o  zaleceniach
sanitarnych i założeniu maseczek lub zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych osób. 

5. Ponadto w środę, 18 sierpnia istnieje możliwość wspólnego wyjazdu na Hel. W programie:
godzinny rejs statkiem i czas na spacer w tym mieście oraz po molo w Juracie. Wyjazd  
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. W ubiegłą niedzielę na budowę Kościoła zebraliśmy 8.604,50 PLN oraz 100 EURO,  /taca+dary

przekazane poza świątynią/. Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie, każdą modlitwę,  wszelkie dobro,
za każde wsparcie materialne, za każdy dar serca. 

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.
Na ten nowy tydzień niech Pan obdarzy Was swoim błogosławieństwem, świętością  i łaską
miłości bliźniego. Powracającym szczęśliwego powrotu i miłych wspomnień. „Szczęść Boże”.

Ostrowo, dnia 14.08.2021r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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