
 

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

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

tel./fax /95/ 722 – 64 – 39 

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11 sierpnia 2019 r. 
 

 

Dzisiaj o godz. 18.30 Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
 

 

Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek od godz. 16.00 do 18.00 oraz 

w sobotę od godz. 10.00 do 12.00.  
 

 

We wtorek zapraszamy na kolejne spotkanie z Matką Bożą Fatimską – o godz. 

18.00 nabożeństwo Maryjne, a o godz. 18.30 Msza św. z procesją. 
 

 

W środę 14 sierpnia o godz. 17.30 w „Przystani za Wartą” odbędą się warsztaty 

decoupage. Zapisy telefoniczne pod nr 690333893. 
 

 

W czwartek 15 sierpnia – przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. W środę 

Msza św. wigilijna z uroczystości, w czwartek Msze św. według porządku nie-

dzielnego. Na każdej Mszy św. poświęcimy kwiaty, zioła i zboża. Przed kościołem 

będzie można nabyć za dobrowolną ofiarę wiązanki kwiatów i ziół przygotowane 

przez dzieci ze świetlicy i seniorów z Domu Dziennego Pobytu. Ofiary składane 

przy tej okazji przeznaczone zostaną na budowę Domu Pokuty. Osoby, które chcia-

łyby podarować kwiaty, prosimy o ich dostarczenie we wtorek lub w środę do 

godz. 10.00. 
 

 

Dzisiaj druga niedziela miesiąca – składka przeznaczona jest na  budowę parafial-

nego Domu Pokuty. Przed kościołem można złożyć do puszki ofiarę na Katolicki 

Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno – Teologiczny. Bóg zapłać za wszel-

kie złożone ofiary. 
 

 

Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej – „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

W Niedzieli polecamy temat numeru: Pielgrzymkowanie polski fenomen, Czy nale-

ży bać się wątpliwości w wierze oraz Cuda dzieją się po cichu. W Gościu Niedziel-

nym płyta CD z najpiękniejszymi pieśniami maryjnymi i patriotycznymi 

w wykonaniu Wojska Polskiego oraz ciekawe artykuły o wędrówce szlakiem św. 

Jakuba i o debiucie w reprezentacji siatkówki Wilfreda Leona. 
 

 

Odeszli do wieczności śp. Roman Jóźwiak z ul. Różanej i śp. Barbara Boroń z ul. 

Lipowej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Eugeniusza 

– od godz. 13.00 do 18.30. 
 

   

 PROBOSZCZ - O. Tadeusz Kal OMI 


