Parafia Św. Ojca Pio
89 646 78 92 www.ojciecpio.ostroda.pl

18:00, 19:00 (od VI do VIII)

7:30, 18:00
(od 1.XI do 28.II 17:00)

8:00, 10:00 - suma,
11:30 - rodzinna, 18:00

8:00, 10:00, 12:00, 18:00

8:00, 10:00, 12:00, 17:00

9:00, 11:30

7:30, 9:00, 11:00, 12:30, 18:00
(od 1.XI do 28.II godz 17:00)

Św. Franciszka z Asyżu

Św. Jana Bosko

Św. Marcina Biskupa

Św. Moniki

Św. Ojca Pio

18:00

8:00, 10:00 - młodzieżowa,
12:00 - dla dzieci, 18:00
Św. Faustyny Kowalskiej

7:00, 18:00

7:00, 18:00
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00
Św. Dominika Savio

8:00 (z jutrznią), 18:00

7:00, 17:00
środa 19:00- młodzieżowa
8:00, 9:30, 11:00, 17:00
w VII i VIII dodatkowo o 20:00
Bł. Hiacynty i Franciszka

Pozostałe wspólnoty
34.
Koła Żywego Różańca, w każdej parafii. Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała Matka Boża w objawieniach. „Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...). Wspaniała
w swej prostocie i głębi” (Św. Jan Paweł II).
35.
Wspólnoty liturgiczne służby ołtarza, obejmują m. in.
ministrantów w każdej parafii.

18:00

6:30, 7:00, 18:00
7:00, 9:00, 10:30,
12:00 - dla rodziców z dziećmi,
13:30, 18:00, PKPS: 15:00 - niedz.
po 1. piątku miesiąca szpital: 16:30

26.
Chór dziecięcy, próby w soboty o g. 10.00
27.
Chór młodzieżowy, próby w soboty o g. 11.00
28.
Młodzieżowy krąg Biblijny, spotkania w piątki
o g. 19.00, w salce parafialnej, Tworzymy wspólnotę młodych
ludzi, którzy chcą zgłębiać Słowo samego Boga – Pismo Święte.
29.
Odnowa w Duchu Świętym, spotkania w czwartki po
mszy św o g. 18.00, w salce parafialnej. Staramy się uwrażliwić każdego z uczestników wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej.
30.
Oratorium, czynne jest w ciągu całego dnia do późnych godzin wieczornych, w sali domu parafialnego. Oratorium
ma charakter świetlicy dla młodych ludzi. Można tu skorzystać
z korepetycji z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki. Mamy
dla Ciebie salę bilardowa i tenisa stołowego, salę komputerową i siłownię.
31.
Wolontariat Św. Jana Pawła II, poznajemy w nim naukę
Św. Jana Pawła II, pomagamy w różnorodnych dziełach parafialnych. Spotkania modlitewne 27. dnia miesiąca w Kaplicy
poświęconej św. Janowi Pawłowi II, o g. 17.30.
32.
Wspólnota Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.
Nadzwyczajny szafarz, niekiedy określany też jako pomocnik
Komunii św., pomaga w rozdawaniu Komunii świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych.
33.
Liturgiczna służba ołtarza, sobota 10:30

Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

Parafia Św. Siostry Faustyny Kowalskiej
tel 89 646 10 82, 515291250 www.faustyna-ostroda.pl

Msze Święte w Ostródzie
Msze św. w dni powszednie

Parafia św. Moniki
tel 89 646 01 51, www.kajkowo.pl

Msze św. w niedziele

24.
Grupa Modlitwy Ojca Pio, spotkania dwa razy w miesiącu w kaplicy. Tworzymy wspólnotę duchowych dzieci Ojca
Pio, które pogłębiają swoją wiarę poprzez lekturę Pisma Świętego i adorację Najświętszego sakramentu.
25.
Schola Dziecięca „Aniołki”, spotkania w piątki w Szkole
Podstawowej nr 1, msza w niedziele o g. 12.30. Szlifujemy
talenty wokalne i instrumentalne, przygotowujemy oprawę muzyczną niedzielnej mszy świętej dla dzieci.

Parafia

tel

ostródzki informator
o wspólnotach

2016

Szukaj Wspólnoty Nie daj się złamać!

Parafia Błogosławionych Hiacynty i Franciszka
tel. 89 642 01 26 www.hiacynta.ostroda.pl
1.
Kościół Domowy, spotkania raz w miesiącu, informacja
o dacie na stronie internetowej
2.
Odnowa w Duchu Świętym, spotkania we wtorki
o g. 17.45, w domu parafialnym. Powołaniem naszej wspólnoty
jest pogłębianie życia z Bogiem, poznawanie Pisma Świętego
i modlitwa o nawrócenie grzeszników.

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
tel 89 646 59 05
www.niepokalana.ostroda.pl
3.
Apostolstwo Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.
4.
Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym – Emmanuel, Spotkania w środę o godzinie 19.00 w Domu Katechetycznym. O 19.00 raz w miesiącu sprawowana jest Msza Święta
i prowadzona Adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwa
wstawiennicza i osłonowa jest prowadzona w czwartki po Mszy
Świętej wieczornej w Domu Katechetycznym.
5.
Chór parafialny, tel. 501 818 579, próby w niedziele o g. 17.00 i czwartki po mszy o g. 18.00. Śpiewamy utwory współczesne i tradycyjne, w tym wielogłosowe. Zachęcamy
wszystkich, którzy chcą wielbić Boga śpiewaniem i przygotowywać się do koncertów muzyki chrześcijańskiej.
6.
Grupa Rodzin Odnowy w Duchu Świętym „W Drodze”,
tel. 504 196 525, spotkania w każdą 4. niedzielę miesiąca o g.
16.30 w doku Katechetycznym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, dialogu małżeńskiego i dzielenia się Słowem Bożym oraz do
zaangażowania w Liturgię Kościoła.
7.
„Jakubowa Studnia” - Duszpasterstwo Młodych, tel. 604
918 325, spotkania w czwartki o g. 18.30 w Domu Katechetycznym. Śpiewamy na mszy św. w niedziele o g. 9.00. Dyskusje,
zaproszeni goście, śpiewanie i młodzieżowe granie. Zapraszamy
wszystkich młodych, którzy w poszukiwaniu Prawdy chcą rozwijać swoją wiarę i wiedzę.
8.
Neokatechumenat, msza święta w soboty o g. 19.00,

w kaplicy. Jesteśmy wspólnotą, która pomaga na nowo odkryć
wiarę i bogactwo chrztu.
9.
Schola Dziecięca „Słowiki Niepokalanej”, spotkania
w soboty o g. 10.00 w Domu Katechetycznym. Szlifujemy talenty wokalne i instrumentalne, przygotowujemy oprawę muzyczną
niedzielnej mszy świętej dla dzieci.
10.
Wspólnota Domowy Kościół, tel. 600 344 588. Jest to
ruch małżeńsko-rodzinny świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie. DK zwraca szczególną uwagę na
duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze
współmałżonkiem. Formujemy się w kręgu, w którym jest od 4 do
7 małżeństw, na spotkaniach, które odbywają się w jeden z piątków każdego miesiąca.

17.
Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, spotkania: w trzecie niedziele i pierwsze czwartki miesiąca po mszy św.
o g. 18.00, w salce. Jesteśmy grupą osób, która chce naśladować
Chrystusa ze św. Franciszkiem. Św. Franciszek z Asyżu fascynuje
i przyciąga swoim stylem życia, także we współczesnych czasach.
18.
Wspólnota Wiara i Światło, www.wiaraiswiatlo.ostroda.
pl, spotkania raz w miesiącu. Wspólnota skupia przy sobie młodzież i dzieci wymagające specjalnej pomocy. Jest to pomoc dla
wszystkich uczestników, jak też dla ich rodzin.

Parafia Św. Jana Bosko,
tel 89 642 32 50, www.salezjanie.pl/waldowo

11.
Stowarzyszenie Salezjanie Współpracownicy, spotykamy
się nieregularnie. Jesteśmy chrześcijanami świeckimi, którzy realizują swoje powołanie do świętości służąc młodzieży w duchu
św. Jana Bosko.
12.
Gimnazjum i Liceum Salezjańskie 				
			
www.salezjanie.ostroda.pl

19.
Klub Seniora, spotkania we wtorki o g. 16.00
20.
Koło Biblijne pw św. Cezarego z Arles, www.facebookcom/kolobiblijneswietegocezarego, spotkania we wtorki
o g. 19.00, w salce parafialnej, Rozważamy Pismo Święte, staramy się je lepiej rozumieć, pogłębiamy wiarę przez modlitwę,
uczestniczymy w rekolekcjach. Grupa posługuje modlitwą wstawienniczą.
21.
Oratorium, dostępne od poniedziałku do piątku
w g. 16.00-19.00
22.
Schola dziecięca, spotkania w soboty o g. 11.00

Parafia Św. Franciszka z Asyżu
tel 89 646 65 42, www.franciszekostroda.pl

Parafia Św. Marcina
tel. 89 672 35 82

13.
Odnowa w Duchu Świętym „Grupa Zacheusz”, spotkania
we wtorki po mszy św. o g. 18.00, w salce. Jesteśmy wspólnotą
modlitewno-charyzmatyczną, posługujemy zatem darem modlitwy wstawienniczej. Jeśli przeżywasz jakieś trudności w swoim
życiu, potrzebujesz umocnienia lub „światła” w podjęciu decyzji,
zawsze możesz się do nas zgłosić.
14.
Schola dziecięca „Porcjunkula”. Spotkania w soboty o g.
10.00 w salce w klasztorze. Rozwijamy talenty wokalne, przygotowujemy śpiewy na mszę świętą dla dzieci w niedziele o g.
11.30.
15.
Ruch Światło-Życie, spotkania w soboty o g. 19.00 w salce parafialnej Św. Maksymiliana. Umacniamy swoją wiarę poprzez rozmyślania i dzielenie słowem Bożym, adorację, katechezy czy Eucharystię. Organizujemy też wspólne wyjścia, agapę
a także pogodne wieczory.
16.
Rycerstwo Niepokalanej, Spotkania w każdą druga niedzielę miesiąca oraz w ostatni czwartek miesiąca o g. 16.00
w Centrum Rycerstwa (z lewej strony wejścia do kościoła). Istotę
Rycerstwa św. Maksymilian określił jako „całość życia katolickiego polegającego na łączności z Niepokalaną”.

23.
Kółko Biblijne, spotkania w 1. niedzielę miesiąca o g.
18.00, w salce parafialnej. Zapraszamy do dyskusji na tematy
związane z czytaniami danego dnia. Spotkanie z lekturą Biblii
zawsze może stać się przygodą, dzięki której bliższe stanie się
życie i nauczanie Jezusa Chrystusa.

Parafia Św. Dominika Savio
tel 89 646 28 40, www.salezjanie.pl/ostroda/parafia

