INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 28.10.2019 - ŚW. SZYMONA
I JUDY TADEUSZA
6:30 Za Parafian
8:00 ++Józefa, Tadeusz, Franciszek
Piotrowscy
8:00 +Czesława Chabowska – od
uczestników pogrzebu
18:30 +Michalina Zalewska (5 r. śm.)
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 28)
WTOREK - 29.10.2019

9:30 O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa
Pajewskiego
11:00 Za Małgorzatę, Mateusza i Kacpra
z prośbą o potrzebne łaski w życiu,
powierzając się Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
13:00 Msza św. na cmentarzu (int. za Paraf.)
19:00 Wynagradzająca NSPJ

SOBOTA - 02.11. 2019 - Dzień Zaduszny
6:30
++Antonina,
Kazimierz,
Krzysztof,
Wacław, Barbara
6:30 ++z rodziny Witkowskich
6:30 ++braci i księży Chrystusowców oraz
8:00 ++Anna i Władysław Korzeniowscy,
siostry Felicjanki
Marta i Michał Grzeczka
8:00 W intencji Żywego Różańca
8:00 +Michał Stokłosa (9 r. śm.)
8:00 +Grzegorz Grzyb (gr. 1)
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 29)
9:30 ++Rodzice: Kazimiera i Jan, oraz brat:
18:30 ++z rodzin: Harężów i Zdziarskich
Jerzy
ŚRODA - 30.10.2019
12:00 +Janina Opińska /int. od córek i syna
6:30 ++Helena i Telesfor oraz Jan z rodzinami/
Zakrzewscy; Daniela /ona/ i Henryk 12:00 ++Parafian, pracowników, dobrodziejów
Klejnowscy
parafii i polecanych w wypominkach
8:00 ++Magdalena i Paweł
18:30 ++Zofia Bułacińska i zmarli z rodziny
8:00 +Janina Grzeszczuk – od ucz. pogrz.
18:30 +Tadeusz Kochelak (3 r. śm.)
18:30 +Czesława Tomaszewska (gr. 30)
XXXI Niedziela w ciągu roku - 03.11.2019
18:30 ++Adolf Kotowicz (4 r. śm.), Kazimierz 6:30 +Grzegorz Grzyb (gr. 2)
Kotowicz,
Grażyna
Kotowicz,
Feliksa 8:00 ++Zofia, Franciszek, Krzysztof Pasieka;
Perdubieńska, Stanisław Perdubieński
Stanisław i Zenon Świerkowscy
CZWARTEK - 31.10.2019
8:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne
6:30 wolna
łaski dla Anny z okazji 21 r. urodzin
8:00 +Mieczysław Gąsowski – od ucz. 9:30 ++Roman, Helena, Józef, Emil i zm. z rodz.
pogrzebu
9:30 ++Antoni,Zofia,Stanisława Marcinkowscy;
8:00 +Jan Słoński – o życie wieczne
Marianna, Józef, Wacław
18:30 W intencji jubilatów i solenizantów 11:00 ++Stanisław, Franciszka i Marian oraz
Straży Honorowej NSPJ
zm. z rodz. Malskich; Stanisław, Anna
18:30 +Zuzanna Kalinowska /int. od rodziny i Tomasz z rodz. Pociechów – o życie wieczne
Szladewskich/
11:00 ++Anna i Józef Miksza
20:00 O powołania kapłańskie i zakonne
12:30 Za Parafian
12:30 ++z rodzin: Sulżyckich i Jankowskich
PIĄTEK - 01.11.2019 - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
6:30 ++Stanisława, Halina, Piotr, Krzysztof 14:00++Beata Koniak i zm. z rodz. Latkowskich
8:00 ++Marian i Lucjan Jeske, Jerzy i 19:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Wiktorii z okazji 18-tych urodzin
Sylwester Sykuła
8:00 +Janina Hirniak (5 rocz. śm.) oraz o potrzebne łaski dla Dominiki
9:30 Dziękczynna za 90 lat życia z prośbą 19:00 ++Ewa Wiśniewska, Leonia i Edward
Kozłowscy, Aleksandra i Eugeniusz Ferenc,
o Bożą opiekę dla Ireny Ratyńskiej
Kubuś Pędzikowski i zmarli z rodziny

BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 27. X. 2019

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych

uczniów:

«Za

kogo

ludzie

uważają

Syna

Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy
za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr:
«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu
rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty
jesteś Piotr-Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie». (Mt 16, 13-19)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W piątek 1 listopada – Uroczystość
Wszystkich Świętych. Msze święte w naszej
świątyni o godz. 6.30, 8.00. 9.30 i o 11.00
oraz po południu Msza św. o godz. 19.00.
Msza św. na Nowym Cmentarzu na Giżynku
zostanie odprawiona o godz. 11.00.
Natomiast
na
Starym
Cmentarzu
o godz. 12.30 rozpocznie się procesja
z modlitwą za zmarłych zakończona Mszą
św. przy krzyżu ok. godz. 13.00.
Z racji na przypadający w tym dniu I Piątek
m-ca Msza św. wynagradzająca NSPJ
zostanie odprawiona o godz. 19.00.

I CZWARTEK ORAZ I SOBOTA MIESIĄCA
W tym tygodniu I Czwartek Miesiąca o 17.30
nabożeństwo Godziny świętej. W I Sobotę
Miesiąca
nabożeństwo
różańcowe
o godz. 7.15 i Msza św. o godz. 8.00
z wymianą tajemnic różańcowych. Zmiana
tajemnic
Żywego
Różańca
Młodych
w niedzielę 3. 11. po Mszy św. wieczornej.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH
ZMARŁYCH
W sobotę 2 listopada we wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych w naszym
kościele
odprawiamy
Msze
św.
o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.00 i o godz.
18.30. O godz. 6.30 ofiarujemy Msze św. za
zmarłych braci i księży chrystusowców
oraz siostry felicjanki, o godz. 12.00
za
wszystkich
zmarłych
PARAFIAN,
pracowników i dobrodziejów naszej parafii
oraz
polecanych
w
tegorocznych
wypominkach.

PIELGRZYMKA DO GRUZJI
Zapraszamy na PARAFIALNĄ PIELGRZYMKĘ
DO GRUZJI w dn. 9 - 16. 09. 2020 - jest
jeszcze kilka wolnych miejsc! ZGŁOSZENIA
I INFORMACJE u ks. Proboszcza - kom:
695037388 lub e-mail: k.wachala@gmail.com.
W programie m.in.: najważniejsze zabytki
Gruzji,
miejsca
pamiętające
początki
chrześcijaństwa - takie jak: pięknie
położony na wzgórzu monastyr z VI wieku
– Jvari, mający wyjątkową historię sobór
Sweti Cchoweli, będący miejscem koronacji
królów, a także przechowywania szat
Chrystusa. Zobaczymy chyba najbardziej
rozpoznawalny
monastyr
Kaukazu
monastyr Św. Trójcy czy jedną z
najpiękniejszych widokowych tras Gruzji Gruzińską Drogą Wojenną i wiele innych :)
Ale będą też pokazy tańców gruzińskich,
będzie muzyka i wiele atrakcji.

WYPOMINKI
Od soboty 2 listopada zapraszamy
codziennie na godz.18.00 na nabożeństwo
z wypominkami. Możemy jeszcze zabrać
karty wspominkowe i wypisać imiona
naszych
zmarłych.
Karty
składamy
w skarbonie lub zakrystii. Bóg zapłać za
każdą złożoną ofiarę przy tej okazji.

ZMARLI PARAFIANIE
W minionym tygodniu do wieczności
odeszli nasi parafianie śp.: Krzysztof
Kachniarz, Ryszard Górak, Piotr
Szylak, Sławomir Łopusiewicz –
polecajmy naszych zmarłych Bożemu
Miłosierdziu – wieczny odpoczynek…

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

"MISJE U STÓP KRZYŻA"
Od piątku, 25 października przeżywamy tygodniowe „Misje u stóp Krzyża” – kopii
najstarszego zachowanego na Pomorzu Zachodnim Krzyża Ottonowego z Konkatedry
w Kamieniu Pomorskim oraz przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego. Codziennie
w modlitewnym skupieniu adorujemy ten święty znak przynosząc swoje nadzieje,
cierpienia i tych, którzy wzgardzili miłosierdziem Bożym. Program całych misji
umieszczony jest w osobnym biuletynie. Zapraszamy do włączenia się w ten święty
czas modlitwy. Szczególnie w środę zapraszamy chorych na Mszę św. o godz. 12.00
z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Najmłodszych parafian zapraszamy na Bal Wszystkich Świętych, który odbędzie się
w tym roku we wtorek 29. 10 w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima.
Rozpoczniemy modlitwą w naszym kościele o godz. 16.45.

NOC ŚWIĘTYCH
W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych (31.10) zapraszamy na Noc Świętych,
czyli modlitewne czuwanie ze Świętymi. Rozpoczniemy o godz. 20.00 Mszą Świętą,
po której odbędzie się muzyczne Wielbienie. Bohaterami czuwania będą nasi rodacy:
św. Rafał Kalinowski, Bł. M. Angela Truszkowska, Sługa Boży Kard. August Hlond, św.
Urszula Ledóchowska, św. Wojciech i św. Jadwiga Królowa. Chcemy uwielbiać Boga
w Jego świętych. Błogosławić Najwyższego z niezliczonymi, co „wybielili swe szaty
w krwi Baranka”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. To wszystko po to, byśmy na
nowo uświadomili sobie, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla niektórych,
jest przeznaczona dla każdego.

ODPUSTY

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich
Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu
cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust
zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza.
Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. W czasie nawiedzenia świątyni
należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne warunki,
takie jak stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna), Komunia św. i modlitwa
według intencji Ojca Świętego. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz
i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być
ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada
jest zupełny, w ciągu roku cząstkowy.
Zapraszamy w tych dniach od 2 do 8 listopada na modlitwę na Starym Cmentarzu
o godz. 20.00. Spotkanie przy bramie głównej. Natomiast w każdą niedzielę
listopada zapraszamy na Stary Cmentarz na godz. 15.00 na modlitwę różańcową
w intencji naszych bliskich zmarłych.

