
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

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

tel./fax /95/ 722 – 64 - 39 

                

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19 maja 2019 r. 

 

1. Dzisiaj gościmy w parafii O. Łukasza Krauze OMI, który na każdej Mszy św. głosi Słowo Boże. Po Mszy 

można złożyć ofiarę na WSD w Obrze. 
 

2. W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy „Modlitwę za Miasto”. Serdecznie dziękujemy lektorom Pisma 

Świętego i wszystkim, którzy się modlili. Bóg zapłać! 
 

3. We wtorek przypada uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej. Jest to nasze Oblackie święto. Dziękczynna Msza św. zostanie odprawiona 

o godz. 18.30. Będziemy się także modlić za wszystkie osoby, które przynależą do Margaretek oraz 

w intencji wolontariuszy, ofiarodawców i członków Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
 

4. Za tydzień na Mszy św. o godz. 10.00 dzieci przyjmą I Komunię Świętą. Spowiedź w piątek o godz. 

17.00. 
 

5. W sobotę 25 maja o godz. 10.00, w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, odbędą się 

święcenia diakonatu i prezbiteratu. Polecamy ich naszym modlitwom. 
 

6. W sobotę, tak jak każdego 25. dnia miesiąca, o godz. 18.30 odprawiona zostanie Msza św. w intencji 

rodziców doświadczonych stratą Dziecka.  
 

7. Zapraszamy na nabożeństwa majowe: dorosłych i młodzież o godz. 18.00, w niedzielę o godz. 18.30; 

dzieci - w poniedziałki, środy i piątki, o godz. 17.00. 
 

8. Już dziś zapraszamy na spotkanie modlitewne z włoskim mistykiem i stygmatykiem bratem Elia, 

które odbędzie się w naszej parafii w środę 29 maja o godz. 10.00. Rozpoczęcie o godz. 9.00 różańcem. 
 

9. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola 

Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków przez różnorodne 

inicjatywy modlitewne i charytatywne, naukowe i artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. Gorąco 

zachęcamy naszych parafian do włączenia się w ten projekt. Szczegółowe informacje na plakacie i na 

stronie www.darna100.pl 
 

10. Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze zaprasza wszystkich, którzy chcieliby pogłębić 

swoją formację chrześcijańską, biblijną i teologiczną w ramach dziennych studiów magisterskich. Szczegóły 

na stronie Instytutu i na ulotkach. 
 

11. Za tydzień niedziela inwestycyjna. Składka przeznaczona będzie na budowę „Domu Pokuty”. 
 

12. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej - „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa 

Niedzielnego”. 
 

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

 

PROBOSZCZ - O. Piotr Darasz OMI 


