
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

Parafia św. Józefa 

ul. Bracka 7; 66 – 400 Gorzów Wielkopolski 

tel./fax /95/ 722 – 64 - 39 

                
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 02 czerwca 2019 r. 

 

1. Dzisiaj przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 10.00 dzieci z klas IV 

przeżywać będą rocznicę I Komunii Świętej. W naszej parafii jest to Niedziela Rodzin - po każdej Mszy 

św. błogosławieństwo. 
 

2. W czwartek na Mszę św. wieczorną i spotkanie zapraszamy Wspólnotę „Sychar”. Tego dnia 

przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja w int. kapłanów i nowych powołań od godz. 17.30. 
 

3. W piątek o godz. 18.00 nabożeństwo oraz okazja do spowiedzi dla dorosłych, a o 18.30 - Msza św. 

wynagradzająca za grzechy w naszych Rodzinach z kazaniem na temat: Zatwardziałość serca. Po Mszy św. 

wyjątkowo nie będzie nabożeństwa uwielbienia i wywyższenia Krzyża Pańskiego. Na to nabożeństwo 

zapraszamy do parafii Najświętszego Zbawiciela przy ul. Niemcewicza w piątek 21 czerwca o godz. 

18.30. 
 

4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się okres wielkanocny. 
 

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 18.30. 
 

6. Decyzją Ojca Prowincjała Ojciec Proboszcz kończy po 8 latach posługę duszpasterską w naszej parafii 

i od 01 lipca będzie pełnił funkcję proboszcza w parafii w Siedlcach. Posługę w parafii kończą również O. 

Dawid i O. Rafał, którzy zostają skierowani do posługi na Świętym Krzyżu. Msza św. dziękczynna za 

obecność i posługę Ojców w naszej parafii odprawiona zostanie w niedzielę 23 czerwca o godz. 12.00. 
 

7. Serdecznie zapraszamy dzieci na wakacje z Oblatami! Organizujemy półkolonie w terminie 24 czerwca - 

5 lipca oraz kolonie w Kokotku w terminie 15 - 20 lipca. Składka partycypacyjna za udział w półkoloniach 

to 120 zł, a w koloniach 600 zł.  Szczegółowe informacje i zapisy wyłącznie w Świetlicy parafialnej 

w poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 - 17.00. Ilość miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo do 

udziału w obu formach wypoczynku mają dzieci z naszej parafii.  
 

8. Parafia organizuje również wyjazd dla rodzin do Kokotka na Festiwal Życia. W planie przewidziano 

Eucharystię, Konferencję tematyczną, pracę w grupach oraz koncerty zespołów takich jak: TGD, Arki 

Noego, Kabaret Ireneusza Krosnego oraz Młodych Panów. Cena wyjazdu dla dorosłych 500 zł, dla dzieci 

od 0 do 3 lat za darmo, od 3 do 10 lat - 300 zł. Więcej informacji w zakrystii. 
 

9. W dniach od 16 do 22 czerwca odbędzie się w parafii pw. św. Wojciecha na Os. Słonecznym Kurs 

Przedmałżeński. Rozpoczęcie 16 czerwca ma Mszy św. o godzinie 18.30. Nauki w tygodniu (oprócz 

czwartku) o godz. 19.15 w kościele. Zakończenie w sobotę 22 czerwca na Mszy św. o godz. 18.30. 
 

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

11. Odeszły do wieczności śp. Dorota Laskowska z ul. Spokojnej i Janina Falkiewicz z ul. Różanej. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie… 

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy św. Eugeniusza – dziś od godz. 13.00 do 

18.30.     

 

PROBOSZCZ - o. Piotr Darasz OMI 


