
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

Parafia św. Józefa 

ul. Bracka 7; 66 – 400 Gorzów Wielkopolski 

tel./fax /95/ 722 – 64 - 39 

                

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 16 czerwca 2019 r. 
 

1. Zapraszamy wszystkich parafian i gości jutro na Mszę św. wieczorną o godz. 18.30 w naszej parafii, po której 

odbędzie się modlitwa o uzdrowienie, czyli nabożeństwo wywyższenia Krzyża Pańskiego przez wstawiennictwo 

Matki Bożej Rozwiązującej Węzły.  
 

2. W czwartek przypada uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia nie tylko  

w procesji, ale przede wszystkim we Mszy św. Msze św. w naszej świątyni o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 19.00. O godz. 

18.30 nabożeństwo czerwcowe. Gościć będziemy w parafii Ojców Misjonarzy z Prokury Misyjnej z Poznania ze 

Słowem Bożym. Przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na misje, a w namiocie misyjnym nabyć pamiątki 

misyjne z Afryki, książki, filmy, dewocjonalia. 

W tym roku będzie tylko jedna procesja – miejska, która wyruszy z parafii Chrystusa Króla do Katedry. 

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Króla. Przejdziemy ul. Woskową, ul. Przemysłową, 

przez Most Staromiejski, ul. Mostową na Plac Katedralny, gdzie na zakończenie bp Paweł Socha wygłosi kazanie. 

Nasza parafia jest odpowiedzialna za przygotowanie drugiego ołtarza. 
 

3. W uroczystość Bożego Ciała tj. 20 czerwca odbędzie się V Koncert Uwielbienia, który poprowadzi zespół „Serce 

Uwielbienia” z udziałem zaproszonych muzyków. Koncert będzie poprzedzony Festynem Rodzinnym, a dochód 

z festynu przeznaczony zostanie na budowę Ośrodka Rekolekcyjnego w Gorzowie. Miejsce: plac przy pomniku św. 

Jana Pawła – parafia Pierwszych Męczenników Polski. Festyn rozpocznie się o godz. 16.00, a  koncert o godz. 19.30.  
 

4. Od piątku po Bożym Ciele będziemy trwać w oktawie uroczystości Bożego Ciała – codziennie nabożeństwo o godz. 

18.00, Msza św., a po Komunii procesja eucharystyczna. Zapraszamy wszystkie dziewczynki, a zwłaszcza z klas III, 

do sypania kwiatów. Próba dla dziewczynek sypiących kwiaty w środę o godz. 17.30. 
 

5. Składamy serdecznie podziękowanie dzieciom, które przystąpiły do I Komunii Świętej, dzieciom obchodzącym 

rocznicę I Komunii Świętej i ich Rodzicom za ofiarę złożoną na budowę Domu Pokuty. 
 

6. Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla SP-10 we wtorek o godz. 9.20, a dla Zespołu Szkół nr 12 w środę 

o godz. 8.00. 
 

7. Parafia prowadzi zapisy na kolonie dla dzieci w Kokotku. Więcej informacji i zapisy w domu dziennego pobytu 

lub w świetlicy parafialnej w poniedziałki i wtorki. Jednocześnie informujemy, że nie ma miejsc na półkolonie. 
 

8. W przyszłą niedzielę, 23 czerwca br., na Mszy św. o godz. 12.00 pożegnamy Ojca Proboszcza, Ojca Dawida i Ojca 

Rafała. Będziemy dziękować Panu Bogu za ich posługę duszpasterską w naszej parafii. W związku z pożegnaniem 

Ojców zapraszamy wszystkich parafian o godz. 15.00 na rodzinny piknik. Osoby, które chciałyby na tę okazję upiec 

ciasto, proszone są o zgłaszanie się do zakrystii. 
 

9. Zapraszamy do podjęcia indywidualnej Modlitwy za Miasto w formie Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej 

Węzły, która potrwa od przyszłej niedzieli do 01 lipca. Osoby, które chcą się włączyć do modlitwy proszone są 

o zgłoszenie się do zakrystii.  
 

10. Zapraszamy na nabożeństwo uwielbienia i wywyższenia Krzyża wraz z modlitwą Maryjną o uwolnienie od 

wszelakich węzłów w kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Niemcewicza 35, w piątek 21 czerwca o godz. 18.30. 

Nabożeństwo poprowadzi o. Piotr Darasz , posługa muzyczna zespół „Siloe”. 
 

11. Dzisiaj przed kościołem można nabyć książkę „Znane bajki wierszem” jako cegiełkę na budowę Hospicjum dla 

dzieci w Wilnie. Za tydzień będzie można złożyć ofiarę na organizację Festiwalu Życia w Kokotku i KUL. 
 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej zwłaszcza „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. W czwartek będzie 

można nabyć wakacyjny numer „Oblackiego Echa”, który poświęcony jest Ojcom odchodzącym z naszej parafii. 
 

13. Odszedł do wieczności śp. Zdzisław Warszawski z ul. Kwiatowej. Wieczny odpoczynek… 

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy św. Eugeniusza – dziś od godz. 13.00 do 18.30.     
 

PROBOSZCZ - o. Piotr Darasz OMI 


