
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

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

tel./fax /95/ 722 – 64 - 39 

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 07 lipca 2019 r. 
 

1. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej i klasztornej O. Krzysztofa Neringa OMI, nowego 

wikariusza. Życzymy Ojcu wielu łask Bożych, opieki Maryi Niepokalanej oraz wstawiennictwa 

założyciela, św. Eugeniusza de Mazenoda. 

 

2. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca – modlimy się w intencji rodzin naszej parafii, 

a  po każdej Mszy św. – błogosławieństwo rodzin. O godz. 18.15 rozpoczniemy kolejną Nowennę 

do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. W tygodniu Nowenna codziennie o godz. 17.45. 

 

3. W sobotę zapraszamy na spotkanie z Matką Bożą Fatimską – o godz. 17.45 nabożeństwo  

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

4. Rozpoczęły się prace związane z budową domu parafialnego - Domu Pokuty. Trwają wykopy 

i  przygotowanie terenu. Bóg zapłać za ofiary złożone na składkę inwestycyjną i przesłane na 

konto bankowe Parafii. 
 

5. Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna jest we wtorek od godz. 16.00 do 18.00 oraz 

w sobotę od godz. 10.00 do 12.00.  

 

6. Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. 

Wyjazd autokarem z Gorzowa sprzed Białego Kościoła, w sobotę, 13 lipca, o godz. 6.00. Powrót 

w niedzielę 14 lipca późnym wieczorem. Zapisy w Biurze Radia Maryja. Więcej informacji na 

plakacie.  

 

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

i „Oblackie Echo”. W Gościu Niedzielnym: teologiczne wyjaśnienie, jak rozumieć i jak traktować 

modlitwę ks. Dolindo: Jezu, Ty się tym zajmij; czemu chrzcimy małe dzieci; Góra Krzyży 

w Szawlach – jedno z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych na Liwie i co robić, gdy na 

termometrze za oknem brakuje skali. W Niedzieli polecamy temat numeru: duża rodzina – dużo 

szczęścia; artykuły o działalności charytatywnej naszych sportowców oraz o możliwości nazwania 

jednej z gwiazd i okrążającej ją planety. 

 

8. Za tydzień niedziela inwestycyjna – składka na budowę domu parafialnego - Domu Pokuty. 

 

9. Odeszła do wieczności: śp. Lucyna Cyganiak z ul. Śląskiej. Wieczny odpoczynek… 

 

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy św. Eugeniusza 

– dziś od godz. 13.00 do 18.15. 
 

 

PROBOSZCZ - O. Tadeusz  Kal OMI 


