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XXV  Niedziela Zwykła  
Os trow o ,  19  s i erp n ia  2021r .  

1. W  naszej  Wspólnocie,  poza  wakacjami  Msze  św.  sprawowane  są  w  następującym  porządku:  
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. 

2. We  wtorek  /21.09/  o  godz.  1100 pogrzeb  śp.  +  Bogumiły  Hintzke,  ul.  Krokowska  47.  Zmarła
przeżyła 85 lat. Dobry Jezu,…

3. Od poniedziałku do piątku dwie Msze św. – w Kaplicy o godz. 900,  a wieczorem w Kościele o 1800.  
Sobotnia Msza św. o godz. 1800 sprawowana jest z liturgii niedzielnej.

4. 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. 

5. Dzięki życzliwości i pomocy Wczasowiczów – w naszym Kościele 15 października b.r. o godz. 19 00

zostanie wyświetlony film p.t. „Wyszyński – Zemsta czy Przebaczenie”. 

6. W ubiegłą niedzielę na dalsze prace wykończeniowe naszej Świątyni zebraliśmy łącznie 4.087,00 PLN.
/taca+dar przekazany poza Świątynią/. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę oraz cenną pomoc.

7. Osoby, które zechciałyby dołączyć się do grona tegorocznych ofiarodawców i podzielić się cząstką
trudu z „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. 

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

9. Wszystkim Parafianom i  Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa.  Niech Matka Najświętsza,
nasza Patronka Niepokalana otacza Nas swoją opieką i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski.
          Ostrowo, dnia 18.09.2021r.                                                                                                       Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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