
 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

Parafia św. Józefa 
ul. Bracka 7; 66 – 400 Gorzów Wielkopolski 

tel./fax /95/ 722 – 64 – 39 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 lipca 2019 r. 
 

W czwartek 25 lipca obchodziliśmy wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Dlate-

go dzisiaj po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojaz-

dów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone zostaną na budowę Domu Pokuty. 
 

 

W środę bezpośrednio po Mszy św. wieczornej zapraszamy wraz ze Wspólnotą Odnowy 

w Duchu Świętym na Adorację Najświętszego Sakramentu. 
 

 

W czwartek rozpoczyna się miesiąc sierpień – Kościół apeluje, aby przeżyć ten czas w trzeź-

wości. Zachęcamy do abstynencji i wyrzeczenia się alkoholu, jako wynagrodzenia za grzechy 

pijaństwa, jak również wsparcia wszystkich pragnących wytrwać w abstynencji.  
 

 

W tym tygodniu przypada: 

pierwszy czwartek miesiąca: 

– godz. 17.30 – Adoracja w intencji kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich i zakonnych; 

– godz. 18.00 – Różaniec w intencji kapłanów; godz. 18.30 – Msza św., podczas której modlić 

się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 

Po Mszy św. wieczornej spotkanie redakcji „Oblackiego Echa”. 

pierwszy piątek miesiąca:  

– godz. 18.00 –  Okazja do spowiedzi oraz nabożeństwo; godz. 18.30 –  Msza św. w intencji 

zadośćuczynienia za grzechy w parafii, zwłaszcza łamania pierwszego przykazania, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla dzieła budowy Domu Pokuty 

oraz za wszystkich Ofiarodawców. 

pierwsza sobota miesiąca: 

 – godz. 18.00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi; godz. 18.30 – Msza św., na któ-

rą zapraszamy wszystkich, którzy poświęcili siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi oraz tych, którzy pragną to uczynić. W wakacje nie ma odwiedzin chorych. 
 

 

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca – będziemy się modlić w intencji rodzin naszej parafii, 

a po każdej Mszy św. – błogosławieństwo. O godz. 18.30 zapraszamy na Nowennę do Matki 

Bożej Rozwiązującej Węzły. 
 

 

Świetlica parafialna w czasie wakacji czynna jest od godz. 10.00 do 14.00. Rodziców,  którzy 

chcieliby zapisać dziecko na zajęcia, prosimy o kontakt osobisty w godzinach pracy placówki.  
 

 

W środę 31 lipca, z kościoła pw. NMP Królowej Polski przy ul. Żeromskiego, po raz 37. wy-

ruszą pielgrzymi z Gorzowa Wlkp. na Jasną Górę. Rozpoczęcie pielgrzymki Mszą św. cele-

browaną pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa o godz. 6.00. Zapraszamy do udziału w Eu-

charystii i pożegnaniu pielgrzymów. 
 

 

Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek w godz. 16.00 - 18.00 i w sobotę 10.00 - 12.00.  
 

 

Dzisiaj niedziela inwestycyjna – składka przeznaczona jest na budowę Domu Pokuty. Bóg za-

płać za wszystkie ofiary złożone na ten cel. 
 

 

Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej - polecamy „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”. 
 

 

Do wieczności odszedł: śp. Tadeusz Pełrzyk z ul. Śląskiej. Wieczny odpoczynek… 
 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Eugeniusza – od godz. 13.00 do 18.30. 
 

 
   PROBOSZCZ - O. Tadeusz Kal OMI 


