
16Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 

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

tel./fax /95/ 722 – 64 - 39 

                

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 09 czerwca 2019 r. 

1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Z dniem Zesłania Ducha Świętego 

kończy się okres wielkanocny. Rozpoczyna się w Kościele druga część okresu zwykłego, która 

trwać będzie aż do Adwentu.  
 

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

3. W czwartek 13. czerwca przypada kolejne spotkanie z Matką Bożą Fatimską – o godz. 18.00 

zapraszamy na nabożeństwo maryjne, a o godz. 18.30 na Mszę św. z procesją.  
 

4. 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.  
 

5. 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. 
 

6. Msza św. w rycie trydenckim odprawiona zostanie w niedzielę 16 czerwca o godz. 15.00 
w kościele Podwyższenia Krzyża przy ul. Warszawskiej. 
 

7. Za tydzień, w niedzielę 16 czerwca, będzie możliwość zakupienia książki pt. „Znane bajki 

wierszem”. Chcemy w ten sposób pomóc zbudować dziecięce hospicjum w Wilnie, pierwsze na 

Litwie. Stacjonarne hospicjum dla dorosłych wybudowała kilka lat temu siostra Michaela Rak ze 

Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i teraz jest w trakcie budowy hospicjum dla dzieci. 

Książkę można nabyć w cenie 25 zł lub wrzucić dobrowolną ofiarę do puszki na ten cel. Będzie 

możliwość uzyskania imiennej dedykacji w książce od autora przekazując w zamian datek do 

puszki.  
 

8. Dzisiejsza składka inwestycyjna przeznaczona jest na budowę domu parafialnego. 
 

9. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej - „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 
 

10. Odszedł do wieczności: śp. Zdzisław Warszawski z ul. Kwiatowej. Wieczny odpoczynek racz 

mu dać Panie… 

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

 

PROBOSZCZ - O. Piotr Darasz OMI 


