
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. Dobiega końca kolejny Rok Liturgiczny. Kościół  przypomina nam, że nasze życie na tym
świecie  jest  pielgrzymką  ku  niebieskiej  ojczyźnie,  gdzie  miejsca  przygotował  nam Bóg.  
Świat się zmienia, lecz Słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii ma być
wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.

2. 13  listopada  obchodzimy  Dzień  Solidarności  z  Kościołem  Prześladowanym.  Wspieramy
naszych prześladowanych braci i siostry przez modlitwę, jak i finansowo. Ofiary na ten cel
można składać do puszki po Mszy św.

3. Dzisiaj jest także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 r.
na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe,
by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy żyją blisko nas. 

4. Dzisiaj,  w  drugą  niedzielę  miesiąca,  taca  zbierana  podczas  Mszy  św.  przeznaczona  jest  
na dalsze prace remontowe – wykończeniowe przy naszym Kościele. Bóg zapłać za wszelką
życzliwość i każdą ofiarę.

5. Wczoraj,  12  listopada  odbył  się  pogrzeb  śp.  +  Bronisława  Radtke,  zam.  w  Ostrowie,  
ul. Zabytkowa 15. Zmarły przeżył 69lat. Dobry Jezu ….

6. Serdeczne „Bóg zapłać” składam Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli 
i dodatkowo złożyły dar serca.

7. Przy wyjściu z Kościoła do nabycia jest „Gość Niedzielny”. 

8. Za tydzień, 20 listopada ostatnia niedziela Roku Kościelnego - Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.

9. Zgodnie z przepisami i wyraźnym zaleceniem Ks. Arcybiskupa – w dzień powszedni ma być
sprawowana jedna Msza św., /druga jedynie okolicznościowa…/, a w niedzielę, gdy jest nagląca
potrzeba  duszpasterska,  ewentualnie  trzy  –  dlatego od 27 listopada poza  sezonem letnim  
- nie będzie sprawowana w niedziele wieczorna Msza św. o godz. 1800, a po zrealizowaniu
przyjętych  intencji  –  w  dni  powszednie  jedna  Eucharystia.  W  zamian  Ks.  Arcybiskup
proponuje sprawowanie „Zbiorowej Mszy św”.

10. W rozpoczynającym się tygodniu życzę wszystkim parafianom i gościom Bożej opieki.
        Ostrowo, dnia 12.11.2022r.                                                                                                 -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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