
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. W związku z tragicznym trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło w ostatnim czasie Turcję i Syrię, odpowiadając
na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopaty Polski – ks. abpa. Stanisława Gądeckiego, ks. Arcybiskup
Tadeusz Wojda zarządził, aby w niedzielę, 12 lutego, we wszystkich kościołach naszej archidiecezji, po każdej
Mszy św. zorganizować zbiórkę do puszek na ten cel. Ofiary te można składać po Mszy św. do puszek.

2. W dni powszednie Msze św. sprawowane są w Kaplicy, a sobotnia Eucharystia o godz. 1800 oraz niedzielne 
o godz. 1000 i 1130 sprawowane są w Kościele.

3. W  niedzielę  19  lutego  br.  rozpocznie  się 56  Tydzień  Modlitw  o  Trzeźwość  Narodu pod  hasłem  „Ku  trzeźwości  
z Kościołem”. Trwać będzie do soboty 25 lutego jako duchowe przygotowanie do owocnego przeżycia Wielkiego Postu.

4. W tym tygodniu we wtorek przypada liturgiczne wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, których papież Jan Paweł II
ogłosił patronami Europy. Prośmy Boga, za wstawiennictwem św. Cyryla i Metodego, by Europa powróciła w pełni  
do swych chrześcijańskich korzeni, odnajdując w ten sposób źródło swej dawnej mocy.  Tego samego dnia tradycja
wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas
tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, a od jakiegoś czasu także u nas przyjęło się czcić go jako
patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawał,  
ale  także  do  modlitwy,  podziękowania  Panu  Bogu  za  miłość,  którą  nas  obdarzył  i  za  bliskich,  
którzy nas kochają. Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych i prośmy Pana Boga, aby ich wzajemna miłość
umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

5. Serdeczne dziękuję Paniom, które przygotowały Kaplicę do dzisiejszej niedzieli i dodatkowo złożyły dar kwiatów. 

6. Przy wyjściu ze Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”.

7. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, tradycyjnie taca gospodarcza. „Bóg zapłać” za każdą modlitwę i cenną pomoc. 

8. W kwietniu /11–19/ organizujemy  Pielgrzymkę do Ziemi Świętej;  a we wrześniu /20-27/ -  Pielgrzymkę  
do Włoch – z Gdańska do Rzymu - samolotem, a po Italii objazd autokarem.  Z powodu wylotu z Gdańska  
– zmianie uległ termin – od 20-27 września, a z powodu zgłoszenia ponad 40 os. - nieco zmniejsza się cena. 
W najbliższych dniach proszę o dokonanie  wpłaty w wysokości 1.000 zł./os. 

9. Niech dobry Bóg opromienia każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem. Szczęść Boże!
Ostrowo, dnia 11.02.2023r.                                                                      -    Ks. Andrzej Buja – proboszcz
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