
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

Parafia św. Józefa 

ul. Bracka 7; 66 – 400 Gorzów Wielkopolski 

tel./fax /95/ 722 – 64 - 39 

                
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26 maja 2019 r. 

 

1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00 dzieci przyjmą I Komunię Świętą. Zapraszamy dzieci 

pierwszokomunijne przez cały tzw. „Biały tydzień” na godz. 18.00 na nabożeństwo majowe i Mszę św. 

wieczorną o godz. 18.30, a przez cały najbliższy miesiąc w strojach komunijnych na niedzielne Msze św. 
 

2. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 uczniowie klasy IV będą obchodzili Rocznicę I Komunii 

Świętej. Próba i spowiedź dzieci rocznicowych w sobotę 01 czerwca o godz. 16.30. 
 

3. W środę 29 maja w naszej wspólnocie parafialnej gościć będziemy brata Elia. Spotkanie rozpoczniemy 

o godz. 09.00 – odmówieniem różańca. O godz. 10.00 odprawiona zostanie Msza św. Ofiary zbierane 

podczas Mszy św. przeznaczone będą na organizację i dzieła prowadzone przez brata Elia. 
 

4. Nabożeństwa majowe dla dzieci: poniedziałek, środa i piątek o godz. 17.00, dla dorosłych o godz. 18.00. 

W piątek rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 

nabożeństwo majowe wraz z nowenną o 17.45. 
 

5. W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 

17.30. O godz. 18.30 Msza św. z kazaniem na temat: Serce Jezusa, Serce Maryi. Na Mszę św. wieczorną 

zapraszamy wszystkich, którzy poświęcili siebie i swoje rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi oraz tych, 

którzy pragną to uczynić. Akty zawierzenia do odebrania w zakrystii. Od godz. 09.00 odwiedziny chorych. 
 

6. Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca – Niedziela Rodzin. Po każdej Mszy św. 

błogosławieństwo Rodzin.  
 

7. W piątek 31 maja zakończenie 33-dniowych rekolekcji według św. Ludwika de Montfort. 
 

8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XII Święto Dziękczynienia – w tym roku pod hasłem 

Dziękujemy za wielkich Pasterzy: św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. 

Przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 
 

9. Parafia Pierwszych Męczenników Polski zaprasza w sobotę 08 czerwca ma obchody Wigilii Zesłania 

Ducha Świętego - o godz. 19.30 spotkanie modlitewne z konferencją, przerwa na poczęstunek, o godz. 

22.15 Eucharystia. Zakończenie ok. 24.00. 
 

10. W ramach budowy Domu Pokuty zachęcamy do przynoszenia starych metalowych krzyży, lichtarzy, 

zniszczonych różańców, zerwanych łańcuszków, które zostaną umieszczone w fundamentach Domu 

Pokuty. 
 

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

12. Odeszli do wieczności śp. Zygmunt Olejniczak z ul. Śląskiej i śp. Ewa Narkiewicz z ul. Żerańskiej. 

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 


