INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 14.10.2019
6:30 +Cezary Stanisław Cebula – od
uczestników pogrzebu
8:00 +Zbigniew Czyżuk – od uczestników
pogrzebu
8:00 +Antoni Rus
18:30 W intencji Pracowników Oświaty –
Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców,
katechetów
18:30 +Kazimierz Kłok – o życie wieczne
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 14)

PIĄTEK - 18.10.2019 - św. Łukasza
6:30 O dobre przygotowanie do I komunii św.
Oliwii i jej rodziców
8:00 +Maria Pińska – od uczest. pogrzebu
8:00 ++Jadwiga (13 r. śm.) i Józef
12:00 +Mariusz Duchnowicz (miesiąc po
śmierci) – od uczestników pogrzebu
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 18)
18:30 O Boże błogosławieństwo dla Michała
Dąbek z okazji imienin oraz o potrzebne
łaski i zdrowie dla jego rodziców

WTOREK - 15.10.2019 - św. Teresy od Jezusa

SOBOTA - 19.10. 2019

6:30 O wieczną radość w niebie dla Wandy
8:00 +Krystyna Meller – od uczestników
pogrzebu
8:00 +Józef Olaniecki (7 r. śm.)
18:30 W intencji Bractwa św. Józefa i ich
rodzin
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 15)
18:30 ++Józef (19 r. śm.), Stefania (6 r. śm.)
Ładniak

6:30 ++Stanisław i Adela Kwolik
8:00 +Marianna Maćkowiak (4 miesiące po
śmierci)
8:00 ++Jan i Maria Bomba
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 19)
18:30 W intencji członków Kręgu Biblijnego
i ich rodzin

ŚRODA - 16.10.2019 - św. Jadwigi Śląskiej
6:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Ryszarda w dniu 70-tych urodzin
8:00 ++Zuzanna i Stanisław Kalinowscy /int.
od kuzyna Henryka/
8:00 +Maria Barowicz – od uczestników
pogrzebu
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 16)
18:30 ++Edward Bartczak i Zuzanna
Kalinowska /int. od Straży Honorowej NSPJ/
18:30 ++Genowefa i Stefan Pytko i zmarli
z obu rodzin

CZWARTEK - 17.10.2019 - św. Ignacego
6:30 +Helena Gargol – od uczestników
pogrzebu
8:00 W intencji Rozalii Tomczyk –
o zdrowie i potrzebne łaski
8:00 +Piotr Adamcewicz – od uczestników
pogrzebu
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 17)
18:30 W intencji rodziców, dzieci i wnuków
z rodziny Nędza

XXIX Niedziela Roku - 20.10.2019
6:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Ireny Budzyńskiej /int. od sąsiadów:
Kamińskich i Gajdy
8:00 Dziękcz. za 80 lat życia Henryki
Domagały
z
prośbą
o
Boże
błogosławieństwo na dalsze lata
8:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.
i potrzebne łaski dla Kazimierza i Teresy
Rodziewiczów w 40-tą rocznicę ślubu
9:30 ++Danuta, Maria, Mirosław, Władysław,
Leon, Ryszard
9:30 Leon Mieczysław Sieref – o życie
wieczne
11:00 ++Piotr Trejgis (5 r. śm.) oraz zmarli
rodzice
11:00 +Czesława Tomaszewska (gr. 20)
12:30 W 40-tą rocz. ślubu Lucyny i Waldemara
12:30 +Wacław Ładyko (18 r. śm.)
14:00 +Andrzej Ziemowit-Skoczylas (10 r. śm.)
– o dar zbawienia
19:00 ++Wacław (11 r. śm.) i zmarli z rodzin:
Lemańczyk, Lech i Kaczyńskich
19:00 +Marian Kin (32 r. śm.)

BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13. X. 2019

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez
pogranicze Samarii i Galilei.Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka
i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten
widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!»A gdy szli,
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony,
wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg
i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie
dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się
nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec?»Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła». (Łk 17, 11-19)

Nabożeństwa różańcowe
Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy codziennie:
rano na godz. 7.30 i wieczorem na godz. 18.00.
Dzieci z rodzicami zapraszamy
w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00.
Młodzież odmawia różaniec w każdy dzień oprócz poniedziałku
i niedzieli o godz. 19.15 przy figurze Matki Bożej w ogrodzie za
kościołem.

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
W każdą sobotę ks. Marek zaprasza
studentów na spotkanie do kawiarenki o
godz. 19:00.

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
Nasza schola młodzieżowa "ANGELI VOX"
zaprasza na próby w każdą niedzielęna
godz. 8.30 do kawiarenki. Mile widziani
kandydaci do bierzmowania – zarówno
wokaliści jak i instrumentaliści.

ZIMOWISKO DLA MŁODZIEŻY
Duszpasterze młodzieży naszej parafii
zapraszają jak co roku na zimowy wyjazd
narciarski, który odbędzie się w dniach
15-22
lutego
2020
r.
Szczegółowe
informacje i zapisy u ks. Marka.
LSO
Kandydatów i ministrantów zapraszamy na
zbiórki w sobotę o godz. 10.00 w sali
parafialnej.

SCHOLA DZIECIĘCA
Dzieci z zespołu Promyki Miłosierdzia
zapraszamy na próby w sobotę o godz.
11.00. Zapraszamy także dzieci, które
chciałyby do nas dołączyć.

"WIECZERNIK"
Zespół
młodzieżowy
"Wieczernik"
zaprasza na próby w niedzielę na godz.
17.30. do kawiarenki.

KSM

KRĄG BIBLIJNY
W każdy piątek po Mszy św. o godz. 18.30
zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego
w domu zakonnym.

W każdy piątek o godz. 19.15 Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na
spotkanie dla młodzieży w kawiarence.

BIERZMOWANIE
Przypominamy kandydatom do
bierzmowania o spotkaniach formacyjnych,
które odbędą się w najbliższym czasie.
Terminy spotkań i dodatkowe informacje
zamieszczone są na stronie internetowej
naszej parafii w zakładce
"BIERZMOWANI".

ZMARLI PARAFIANIE
W minionym tygodniu do wieczności
odeszli nasi parafianie śp.: Janina
Daszkiewicz, Ryszard Duklas, Bogdan
Żywiecki
–
polecajmy
naszych
zmarłych Bożemu Miłosierdziu
– wieczny odpoczynek…

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcemy wyrazić pamięć o szkołach naszej
parafii, dyrekcji, gronie pedagogicznym oraz pracownikach administracji
i obsługi. Serdecznie zapraszamy nauczycieli i pracowników szkół
w poniedziałek 14. 10. o godzinę 18.30 na Mszę św. w ich intencji oraz spotkanie
z duszpasterzami w Domu Zakonnym.

BRACTWO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

We wtorek, 15 października na godz. 18.00 zapraszamy wszystkich członków
Bractwa św. Józefa na nabożeństwo różańcowe z litanią do św. Józefa i Mszę
św. Po Mszy św. odbędzie się comiesięczne spotkanie formacyjne w sali za
domem zakonnym.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Jutro tj. w poniedziałek kolejne spotkanie dla par, które planują zawarcie
sakramentalnego małżeństwa tzw. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. Zapraszamy na
godz. 19.00 do sali parafialnej za domem zakonnym.

NIEDZIELA MISYJNA
Za tydzień przypada Niedziela Misyjna. Z tej okazji gościć będziemy
przedstawicieli DA „na Brzegu” z Poznania razem ze swoim duszpasterzem
ks. Zbigniewem Reguckim SChr, którzy przed kilkoma dniami powrócili
z doświadczenia misyjnego w Tanzanii.

WYPOMINKI
Od dzisiaj można zabierać karty wspominkowe wyłożone przy wyjściu
z kościoła. Wypełnione karty składamy składamy na tacy, w zakrystii lub
biurze parafialnym.

BEATYFIKACJA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Z radością serca informuję, że Papież Franciszek upoważnił Kongregację do
Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za wstawiennictwem
Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wyrażamy wdzięczność Bogu za zakończenie procesu beatyfikacyjnego
Prymasa Tysiąclecia i trwamy w modlitwie dziękczynienia za tę istotną decyzję
Ojca Świętego, tym bardziej, że nasza diecezja, nie tylko modliła się o tę
beatyfikację, ale darem Bożej Opatrzności, to u nas był przeprowadzony na
etapie diecezjalnym także proces kanoniczny dotyczący stwierdzenia cudu.
Oczekujemy teraz na wiadomość o dacie i miejscu uroczystej beatyfikacji.
Abp Andrzej Dzięga - Metropolita szczecińsko - kamieński.

