
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

1. Wczoraj zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne. Serdeczne podziękowania składam ks. Dariuszowi  oraz Wszystkim
Parafianom za udział w tych duchowych ćwiczeniach. Bóg zapłać kapłanom za wczorajszą posługę w konfesjonale,  
a  Parafianom za  pomoc przy  ugoszczeniu  ich  przy  stole.  Ponadto  dziękuję  za  skorzystanie  z  Sakramentu  Pokuty  
i Pojednania oraz duchowe przygotowanie do wielbienia Chrystusa we Wielkim Tygodniu i w fakcie Zmartwychwstania.

2. W tym tygodniu od poniedziałku do środy Msze św. w Kaplicy zaś w Triduum Paschalne /W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobotę/

liturgia w Kościele. Adoracja w ciemnicy odbędzie się w Kaplicy, a adoracja przy grobie Pańskim w Kościele.
3. W czwartek w  Kościele o godz.  1800 sprawowana będzie Uroczysta  Msza św. Wieczerzy Pańskiej,  a  w Kaplicy  

o godz. 2000  nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, gdzie będzie można adorować Pana Jezusa 
do godz. 2200. We Wielki Piątek adoracja w ciemnicy od godz. 1200 – 1500.

4. Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się w Kościele o godz. 1800, a o 2100 w „Gorzkie Żale” i ostatnie
kazanie pasyjne. Adoracja Pana Jezusa trwać będzie do północy oraz w Wielką Sobotę od godz. 1000 - 1500 .

5. We W. Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy. W dniu tym rozpoczyna się nowenna do Mił. Bożego.

6. We Wielką Sobotę w Kościele błogosławieństwo pokarmów o godz. 1000; 1200 i 1500.  Liturgia Uroczystości Wigilii
Paschalnej rozpocznie się w  Kościele o godz.  1900 i prosimy o przyniesienie świec w celu odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych.

7. Przedświąteczne odwiedziny chorych i osób starszych w sobotę od godz. 1230. Prosimy o zgłaszanie chętnych.

8. W  niedzielny  poranek o  godz.  6  00   procesja  Rezurekcyjna   do  bramy  cmentarza  i  Uroczysta  Msza  św. 
Jest to najbardziej uroczysty dzień w roku. Serdecznie zapraszamy do licznego i aktywnego uczestnictwa /między innymi
proszę  o  udział  orkiestrę,  feretron,  chorągwie,  brać  myśliwską,  całą  Służbę  Liturgiczną  i  zapraszam  wszystkich  
do  wspólnego  modlitwy  i  śpiewu  …/.  W  I  Święto  Msze  św. tylko  w  Kościele -  o  godz.  600;  1000 oraz  1130.  
W drugi Dzień Świąt Msze św. sprawowane będą wg porządku niedzielnym /800 – w Kaplicy oraz  1000 i 1130 – w Kościele/. 

9. Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego oraz prosimy o odbiór „Plan Adoracji Wielkopostnej”.

10. Słowa podziękowania składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar serca
oraz dziękuję p. Janowi Zaczek za wymalowanie napisów Ewangelistów na filarach w Kościele. 
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