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.

Jutro /w poniedziałek/, 25 lipca – we wspomnienie św. Krzysztofa. Już dzisiaj oraz jutro modlimy
się za kierowców, podróżujących i wszystkich użytkowników dróg. Serdecznie zachęcamy
do odmawiania modlitwy przed każdą podróżą. Niech pod opieką Patrona kierowców wszyscy
szczęśliwie dotrą do celu podróży. Błogosławieństwo pojazdów oraz kierowców i pasażerów
dzisiaj po każdej Mszy św. oraz jutro /w poniedziałek/ po wieczornej Eucharystii.

2.

Jutro /25 lipca/ za Kościołem o godz. 20 00 wakacyjne przedstawienie teatralne dla młodych
pt. „Baśń o Sobotniej Górze”. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami.

3.

We wtorek, 26 lipca obchodzimy wspomnienie św. Joachima i Anny – rodziców
Najświętszej Maryi Panny i dziadków Pana Jezusa - jest to dzień szczególnej wdzięczności
rodzicom, dziadkom i emerytom. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Może jednak
dałoby radę uczestniczyć we Mszy św. i ofiarować Komunię św. w ich imieniu?!.

4.

W czwartek /28.07.2022r./ istnieje możliwość wspólnego wyjazdu do Trójmiasta
i pod okiem przewodnika wspólne zwiedzanie. Wyjazd o godz. 845, a powrót ok. 1800.
Cena - 45 zł. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej, która znajduje się za kaplicą.
W bieżącym tygodniu biuro czynne jest w dni powszednie od godz. 9 30 – 1030 i po południu
od 1730 – 1830.

5.

W okresie wakacyjnym w niedziele i święta Msze św. sprawowane są: w Kaplicy
o godz. 730, a w Kościele: o godz. 1000; 1130 - dla dzieci z rodzicami; o 1900 oraz o godz. 2100
tzw. „Nikodemowa Msza św.”. W okresie letnim, o ile będzie dogodna pogoda Eucharystie
o godz. 1000 i 1130 sprawowane są na świeżym powietrzu przy Kaplicy polowej.

6.

W dni powszednie Eucharystia w Kaplicy o godz. 800 i wspólnotowa o 900, a w Kościele o 1900.

7.

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.

8.

Przy drzwiach Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny” oraz dla chętnych do odbioru są
przekazy bankowe Parafialnego Konta Bankowego.

9.

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. Wszystkim kierowcom życzymy szczęśliwej i bezpiecznej podróży.
Szczęść Boże!
Ostrowo, dnia 23.07.2022r.

Ks. Andrzej Buja – proboszcz

