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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
Dzisiaj w Karwi odpust ku czci św. Antoniego z Padwy. Suma odpustowa o godz. 1100.
W miniony czwartek, 9 czerwca miała miejsce wyjątkowa uroczystość w naszej parafii. Mszę św. odprawiali księża, którzy
zostali wyświęceni wraz ze mną 37 lat temu. Dziękuję za wspólną modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone życzenia, dary
oraz ugoszczenie przy stole. Serdeczne „Bóg zapłać” w imieniu swoim i moich kolegów.
W czerwcu po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a w niedziele po Eucharystii o godz. 1000.
Msza święta wieczorna w niedziele i święta w okresie letnim jest sprawowana w nowym budującym się Kościele.
Słowa podziękowania składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i udekorowały bukietem kwiatów.
Przy drzwiach wyjściowych do nabycia jest „Gość Niedzielny”.
Dzisiaj II-ga niedziela miesiąca -tradycyjnie taca gospodarcza. Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie budującej się Świątyni.
W najbliższy czwartek /16 czerwca/ obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.
W tym dniu Msze św. będą sprawowane: o godz. 8 00 – w Kaplicy; o 1000, 1130 i 1800 - w Kościele. Po Mszy św. o godz. 11 30
wyruszy procesja Eucharystyczna ulicą Sosnową do Kaplicy, gdzie nastąpi końcowe błogosławieństwo. Uprzejmie proszę
o przygotowanie Ołtarzy i upiększenie domów, zwłaszcza na odcinku procesji. Do uczestniczenia zapraszam osoby niosące
chorągwie, baldachim, feretron, służbę liturgiczną, służbę porządkową dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz orkiestrę. Bardzo
serdecznie zapraszam także dziewczynki do sypania kwiatów i niesienia poduszek oraz osoby, które pomogą przygotować je
do tej posługi. Pierwsza próba dla nich już jutro przed Kaplicą o godz. 17 00. Zachęcam wszystkich do włączenia się w śpiew,
nie zapominajmy o zabraniu książeczek.
Ostrowo, dnia 04.06.2022r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

