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XXII  Niedziela Zwykła  -  Os trow o ,  29  s i erp n ia  2021r .  

1. W dniu dzisiejszym Msze św. sprawowane są według porządku wakacyjnego, a od przyszłej niedzieli
w następującym porządku: w Kaplicy  o godz. 800, a w Kościele: o godz. 1000; 1130 oraz dodatkowo o
1800.  W  tym  miejscu  bardzo  serdecznie  dziękujemy  Wszystkim  Osobom,  które  w  czasie  wakacji
dopomagały w sprawnym funkcjonowaniu duszpasterskim Naszej Parafii. 

2. W środę,  1 września     rozpoczęcie    Nowego Roku Szkolneg  o  .  Msza  św.  o  godz.  900 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 Kościoła na Mszę św. wieczorną
już  we  wtorek  o  godz.  1900.  Około  pół  godziny  przed  Eucharystiami  możliwość  przystąpienia  do
Sakramentu Pokuty i Pojednania. Dołóżmy wszelkich starań, aby wszyscy rozpoczęli Nowy Rok Nauki w
imię Boże!

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 bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 I-szy Czwartek Miesiąca – modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne
 I-szy Piątek Miesiąca – Msze św. o godz. 900 - w Kaplicy oraz 1630 i 1800 – w Kościele, a pomiędzy

tymi Eucharystiami wystawienie Najświętszego Sakramentu. Możliwość przystąpienia do Sakr. Pokuty
i Pojednania ok. 30 minut przed Nabożeństwami.

 Odwiedziny  chorych  i  osób  starszych  w  piątek  od  godz.  1330 –  zgodnie  z  zaleceniami,  tylko  
na życzenie danej rodziny.

5. W  przyszłą  niedzielę  /05.09.2021r./ w  Swarzewie  odpust  Narodzenia  N.M.P.  W  sobotę,  
4 września około godz. 1045 witać będziemy pątników z Karwi, a następnie wspólne pielgrzymowanie.
W dniu tym o godz. 1700  w Sanktuarium Maryjnym w Swarzewie zostanie odprawiona Msza św., a po
Jej zakończeniu będzie możliwość powrotu autokarem do Ostrowa. Podobnie w niedzielę o godz. 815

będzie  możliwość  wyjazdu  z  Ostrowa  do Swarzewa.  Ponadto  w przyszły  wtorek  /07.09.2021/  w
Swarzewie „Dzień Modlitw Chorych”. O godz. 845 wyruszy autokar z Ostrowa. Osoby zainteresowane
prosimy o zgłaszanie się w biurze parafialnym. 

6. Przy drzwiach Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”, a dla chętnych, którzy w dowolnym czasie
zechcieliby wesprzeć budowę naszego Kościoła – do odbioru są przekazy bankowe parafialnego konta. W
biurze parafialnym lub na nasze konto można składać dobrowolny „Posezonowy Dar Serca”. Za wszelką
życzliwość i pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

7. W  ramach  trwającego  do  dnia  30  września  br.  Narodowego  Spisu  Powszechnego  Ludności  
i Mieszkań na prośbę p. Burmistrza z Władysławowa w świetlicy za Kaplicą w Ostrowie utworzony
zostanie mobilny punkt spisowy, który czynny był: we wtorek; w środę i w sobotę  oraz dzisiaj czynny
jest od godz. 900 – 1300 i 1600 – 2000.

8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych, a młodym „Szczęść Boże” 
          Os trowo,  dnia  28 .08.2021r .                                                                                                        Ks .
Andrze j  Buja  –  proboszcz
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