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XXIII  Niedziela Zwykła  -  Os trow o ,  5  s i erp n ia  2021r .  

1. Dzisiaj  w  Swarzewie  odpust  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny.  Suma  odpustowa  
o godz. 1000. Powracających pielgrzymów witać będziemy w Ostrowie ok. godz. 1500. Miło byłoby
wyjść  im na spotkanie!  Osobom, które  niosły chorągwie,  krzyż,  nagłośnienie  czy w inny sposób
zaangażowały się i o nas pamiętali w modlitwie – składam z serca płynące „Bóg zapłać”. 

2. Od  dzisiejszej  niedzieli  Msze  św.  sprawowane  są  według  porządku  rocznego,  czyli:  
w  Kaplicy  o godz.  800, a  w  Kościele: o godz.  1000;  1130 oraz dodatkowo o  1800.  Biuro parafialne
czynne jest w dni powszednie po Mszy św. 

3. W  dni  powszednie  Msze  św.  –  w  Kaplicy  o  godz.  900 /z  wyjątkiem  wtorku  –  o  800/,  a  wieczorem  
w Kościele o 1800. W sobotę, tradycyjnie wieczorna Msza św. z liturgii niedzielnej.

4. W najbliższy wtorek /07.09.2021r./ w Swarzewie „Dzień Modlitw Chorych”. O godz. 845 wyrusza
autokar z Ostrowa. Wszystkie Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie swojego udziału. 

5. W środę /08.09br./ istnieje możliwość wspólnego wyjazdu do Gdańska. W programie: zwiedzanie
Muzeum Bursztynu i czas na spacer w tym mieście.  Wyjazd 8 września  br.  o godz.  930.  Zapisy
przyjmujemy po Mszach św.. 

6. 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. 

7. Zgodnie z zaleceniem Księdza Arcybiskupa – dzisiaj po Mszach św. przeprowadzana jest zbiórka
ofiar do puszek w związku z nadzwyczajnym kryzysem humanitarnym w Afganistanie. Ofiarowane
środki będą przeznaczone do kontynuowania działań Caritas na rzecz uchodźców w kraju i zagranicą.

8. 12  września  w Warszawie  odbędzie  się  beatyfikacja  Sług  Bożych  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  
oraz Matki Elżbiety Marii Czackiej.

9. W przyszłą niedzielę druga niedziela miesiąca,  tradycyjnie kolekta przeznaczona będzie na dalsze
prace wykończeniowe naszej Świątyni. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę oraz cenną pomoc.

10. Osoby,  które  zechciałyby podzielić  się  cząstką trudu z  tegorocznego „sezonu” mogą uczynić  to  
w  Biurze  Parafialnym  lub  dokonać  przelewu  na  rachunek  bankowy  w  Banku  Spółdzielczym  
w Krokowej. Nr rachunku: 16 8349 0002 0000 0518 2000 0010. 

11. Przy drzwiach Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”, a dla chętnych do odbioru są wspomniane
przekazy bankowe. 

12. Wszystkim  Parafianom  i  Gościom  naszej  Wspólnoty  życzę  Bożego  błogosławieństwa.  
Niech Matka Najświętsza otacza Nas swoją opieką i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski.
          Ostrowo, dnia 04.09.2021r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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