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W miniony czwartek obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Słowa wdzięczności kieruję
do Osób, które przygotowały ołtarze i upiększyły trasę oraz dziękuję dzieciom
za niesienie poduszek liturgicznych i sypanie kwiatków. Dziękuję także osobom
śpiewającym i panu Organiście Adamowi za prowadzenie śpiewu. Ponadto podziękowania
kieruję do Służby Liturgicznej oraz Osób niosącym chorągwie, baldachim, nagłośnienie
czy tych, którzy dbali o bezpieczeństwo na trasie. Za wszelką pobożność połączoną
z aktywnością i przyjęte liczne Komunie św. - wszystkich uczestników uroczystości Bożego
Ciała składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W dni powszednie w Kaplicy dwie Msze św. - o godz. 8 00 i 1700, /wyjątek w piątek w dzień
zakończenia roku szkolnego/. Eucharystia o 1700 połączona jest z nabożeństwem do Serca Pana
Jezusa, a w Oktawie Bożego Ciała z procesja wokół Kaplicy. Wieczorna Msza św.
w Kościele o godz. 1900.
W każdą środę przed Mszy św. ranną czy wieczorną odprawiane jest nabożeństwo do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby, podziękowania i wszelkie intencje można składać
do koszyka ustawionego przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kościele
lub do skrzynki w Kaplicy.
W czwartek o godz. 900 istnieje możliwość wyjazdu autokarem do Szymbarku /Centrum
Promocji i Regionu Kaszub/, a po drodze zatrzymanie w Piaśnicy. Zapisy przyjmujemy
w kancelarii parafialnej, która czynna jest w dni powszednie od godz. 830 – 1000
oraz po południu od 1730 – 1830.
W piątek, 24 czerwca br. zakończenie roku szkolnego. Nie zapomnijmy o podziękowaniu
Panu Bogu i rozpoczęciu wakacji w Imię Boże. Młodzież szkół ponadpodstawowych
zapraszam na dziękczynną Eucharystię w czwartek na godz. 1900. Uczniów szkoły
podstawowej zapraszam do Kościoła w piątek na godz. 900. Pół godziny przed Mszą św.
możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Od przyszłej niedzieli /26.06.br./ w naszej Parafii Msze św. sprawowane będą wg porządku
wakacyjnego, tzn.: w Kaplicy o godz. 730, a w Kościele: o godz. 1000; 1130- dla dzieci z rodzicami;
wieczorem o 1900 oraz o 2100 tzw. „Nikodemowa Msza św.”.
Zgodnie z zarządzeniem ks. Abpa Tadeusza Wojdy Metropolity Gdańskiego w przyszłą
niedzielę, 26 czerwca br. w parafiach nad morzem ma odbyć się w zbiórka ofiar na rzecz
Gdańskiego Seminarium Duchownego. W tym dniu przedstawiciel Seminarium przybędzie
do parafii i włączy się w liturgię oraz zbierze kolektę na ten cel.
Słowa podziękowania składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli
i udekorowały bukietem kwiatów.
W ubiegłą niedzielę na tacę gospodarczą zebraliśmy 4.603,00 PLN oraz 20 EURO /Kolekta
+ dary przekazane poza Świątyniami/. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą modlitwę, życzliwość
i wszelkie wsparcie budującego się Kościoła.
Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Program sprawowania Mszy św. w okresie letnim”
oraz do nabycia jest „Gość Niedzielny”.
Witam i pozdrawiam parafian i gości naszej Parafii. Życzę Bożego Błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej na każdy dzień, a powracającym szczęśliwego powrotu i miłych
wspomnień. Szczęść Boże!
Ostrowo, dnia 18.06.2022r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

