BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM - 05. 0I. 2020

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego
nic się nie stało, z tego, co się stało.W Nim było życie, a życie było
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła.Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby
zaświadczyć o światłości.Była światłość prawdziwa, która oświeca
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale
z Boga się narodzili.A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje
od ojca, pełen łaski i prawdy.Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła
w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie,
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego
pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.Podczas gdy Prawo
zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg,
który jest w łonie ojca, o Nim pouczył. (J 1, 1-18)

NOC NIKODEMA

We wtorek z Bractwem św. Józefa
zapraszamy mężczyzn na „Noc
Nikodema”. By się wyciszyć, być
z Jezusem „sam na sam”, obecnym
w Najświętszym Sakramencie. Po
Mszy św. wieczornej w kaplicy
adoracji wystawimy Najświętszy
Sakrament (do godz. 23.00). To
adoracja w zupełnej ciszy – bez
wspólnych modlitw, pieśni, czy
prowadzenia
rozważań.
„Noc
Nikodema” to przede wszystkim
przestrzeń i czas na spotkanie
z Jezusem w czasie indywidualnej
adoracji.

INWESTYCJE

Za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca
taca
inwestycyjna
przeznaczona na konieczne prace
w naszej parafii.

MODLITWA ZA POLONIĘ
ORAZ ZA RODZINY
ROZDZIELONE EMIGRACJĄ

W
środę
o
godz.
18.15
comiesięczna
modlitwa
za
Polaków za granicą oraz za
rodziny rozdzielone emigracją
podczas nabożeństwa do Matki
Bożej
Nieustającej
Pomocy.
Zachęcamy do wypisywania na
kartach próśb i podziękowań do
Matki Bożej i składania ich do
skrzynki przy maryjnej kaplicy.
O godz. 18.30 Msza święta w tej
intencji.

ZMARLI PARAFIANIE
W minionym tygodniu do
wieczności
odeszli
nasi
parafianie
śp.:
Adam
Akuszewicz, Andrzej Jóźwiak,
Krystyna Piechowiak, Ryszard
Bełza, Cecylia Wojciechowska,
Edward Marzęda – polecajmy
wszystkich naszych zmarłych
Bożemu Miłosierdziu.

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

Odwiedziny kolędowe
Trwają odwiedziny kolędowe w naszej parafii. Program
kolędy jest dostępny w biuletynach i na stronie internetowej
parafii oraz fb. Już dzisiaj bardzo dziękujemy za życzliwość
i dobro, którego doświadczamy w czasie spotkań z Wami
drodzy Parafianie.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Jutro, 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego święto Trzech Króli - Msze św. jak w niedzielę. Poświęcimy
tradycyjnie kredę i kadzidło, które będzie można nabyć po
Mszy św. dla oznaczenia drzwi naszych domostw na znak
przyjęcia Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela.
Wieczorem o godz. 18.00 zapraszamy do wspólnego
kolędowania
z
naszym
parafialnym
zespołem
młodzieżowym WIECZERNIK przy akompaniamencie "małej
orkiestry" z gościnnym udziałem zespołu Mika'el z parafii
chrystusowców w Dobrzanach.

"Stargardzka Pastorałka u Chrystusowców"
Zapraszamy
również
na
wyjątkowy,
niezwykły,
niecodzienny, pełen ciepła i miłości koncert "Stargardzka
Pastorałka u Chrystusowców". Koncert odbędzie się
w niedzielę, 12.01.2020 roku o godz. 17:00 w naszym kościele.
Wystąpią: Rupaki, Mini Rupaki, Dzikie Wino, Layla - pod kier.
Ewy i Aleksandry Krysian z Młodzieżowego Domu Kultury
w Stargardzie.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 06.01.2020

CZWARTEK - 09.01.2020

OBJAWIENIE PAŃSKIE

6:30 +Barbara (gr. 9)
8:00 +Anna Mieleszko (gr. 8)
8:00 +Eugenia Motyk – miesiąc po
śmierci
18:30 O miłosierdzie Boże dla dusz
w czyśćcu cierpiących

6:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 ++Władysław, Antoni, Irena
8:00 +Anna Mieleszko (gr. 5)
9:30 O Boże błog. dla członków
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ
9:30 ++Małgorzata, Mikołaj, Stanisław,
Władysław Tracz; Stefania /ona/
i Marian Jóźwiak
11:00 +Barbara (gr. 6)
11:00 ++z rodziny Sieńkowskich: Anna
(36 r.śm.), Jan, Stanisław, Stefania,
Zofia
12:30 ++Teresa, Barbara, Maria, Antoni
12:30 ++/tata/ Hubert (2 r. śm.), /brat/
Roman (4 r. śm.), /mama/ Maria
(19 r. śm.) i zmarli z rodziny Rąbków
14:00
Dziękczynno-błagalna
Marka
i Małgorzaty w 30-tą rocznicę ślubu
14:00 O wypełnienie woli Bożej w życiu
Patrycji
19:00
+Halina
Siwińska
–
od
uczestników pogrzebu

WTOREK - 07.01.2020

6:30 +Barbara (gr. 7)
8:00 +Anna Mieleszko (gr. 6)
8:00 +Stefan Keller – 30 dni po śmierci
18:30 +Aleksandra /ona/ Wimuńć – od
uczestników pogrzebu

ŚRODA - 08.01.2020
6:30 +Barbara (gr. 8)
8:00 +Anna Mieleszko (gr. 7)
8:00 +Irena Lewandowska – od uczest.
pogrzebu
18:30 +Zdzisław Pietrakowski

PIĄTEK - 10.01.2020
6:30 +Barbara (gr. 10)
8:00 +Anna Mieleszko (gr. 9)
8:00 ++Feliksa /ona/, Bolesław i zmarłe
rodzeństwo
12:00 +Danuta Żwańska – od uczestników
pogrzebu
18:30 O miłosierdzie Boże dla dusz
w czyśćcu cierpiących

SOBOTA - 11.01.2020
6:30 +Barbara (gr. 11)
8:00 ++Julianna Paszewska i Jan
Paszewski – o życie wieczne
8:00 +Anna Mieleszko (gr. 10)
18:30 +Janusz Szwluk – od uczestników
pogrzebu
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 12.01.2020
6:30 ++Wiesława /ona/ i zmarli z rodziny
8:00 +Anna Mieleszko (gr. 11)
8:00 ++Dymitr i Zofia i zmarli z rodziny
Liszniańskich
9:30 +Henryka Janina Wawrzyniak – od
uczestników pogrzebu
9:30 +Krystyna Marmura (1 r. śm.)
11:00 +Barbara (gr. 12)
11:00 ++Jerzy (7 r. śm.), Helena, Kazimierz,
Roman, Marianna
12:30 Za Parafian
12:30 ++Zofia i Jan Osica, Petronela i Mikołaj
Stefaniuk
14:00 Chrzty
19:00 Z okazji 9-tych urodzin Ani
19:00 W intencji Miłosza z okazji 16-tych
urodzin

