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1.

Zgodnie z zarządzeniem ks. Abpa Tadeusza Wojdy Metropolity Gdańskiego w dzisiejszą
niedzielę, 26 czerwca br. w parafiach nad morzem odbywa się w zbiórka ofiar na rzecz
Gdańskiego Seminarium Duchownego. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli Seminarium
w naszej Wspólnocie, który włączą się w liturgię oraz zbiorą kolektę na ten cel.

2.

W okresie wakacyjnym w niedziele i święta Msze św. sprawowane są w następującym
porządku: w Kaplicy o godz. 7 30, a w Kościele: o godz. 1000; 1130 - dla dzieci z rodzicami;
wieczorem o 1900 oraz o godz. 2100 tzw. „Nikodemowa Msza św.”.

3.

W tym tygodniu w dni powszednie Eucharystia w Kaplicy o godz. 800 i wspólnotowa o 900,
a w Kościele o 1900. Do czwartku wieczorna Msza św. połączona jest z Nabożeństwem do Serca
Pana Jezusa.

4.

Jutro /poniedziałek, 27 VI br./ za Kościołem o godz. 2000 wakacyjne przedstawienie teatralne
dla młodych pt. „Legenda o Białym Orle”. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
lub opiekunami.

5.

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.

6.

W środę, 29 czerwca przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Choć nie jest to
Uroczystość nakazana, to jednak Kościół zachęca wiernych do licznego uczestnictwa we Mszy św.
W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty
jest Kościół. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy
Chrystusowej owczarni. W środę Msza św. o godz. 800 i 900 – w Kaplicy oraz i 1900 – w Kościele.
Kolekta z tego dnia tradycyjnie jest przeznaczona na Stolicę Apostolską.

7.

W najbliższy piątek przypada I-szy Piątek Miesiąca. Msze św.: - w Kaplicy o godz. 800 i 900
oraz w Kościele o 1700 i 1900. Około pół godziny przed Eucharystiami możliwość przystąpienia
do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Odwiedziny duszpasterskie chorych i osób starszych
w piątek od godz. 13 00.

8.

W minionym tygodniu zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała. Słowa wdzięczności kieruję
do Osób, które brały aktywny udział w Eucharystii i procesji. Serdeczne podziękowania składam
dziewczynkom za nazbieranie płatków i sypanie kwiatków oraz osobom, które im dopomagały.
Dziękuję także osobom niosącym krzyż, chorągwie, nagłośnienie… Wszystkim uczestników
Oktawy – jeszcze raz składam serdeczne „Bóg zapłać”.

9.

Jeśli tylko pogoda pozwoli - od przyszłej niedzieli Msze św. godz. 1000; 1130- dla dzieci z rodzicami;
sprawowane będą na świeżym powietrzu przy Kaplicy polowej.

10. Przy drzwiach Świątyni do odbioru jest „Program sprawowania Mszy św. w okresie letnim”

oraz do nabycia - „Gość Niedzielny”.
11. Witamy i pozdrawiamy parafian i gości naszej Parafii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa

i opieki Matki Bożej na każdy dzień, a powracającym szczęśliwego powrotu i miłych
wspomnień. Szczęść Boże!
Ostrowo, dnia 25.06.2022r.
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