BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 10. V. 2020

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus

powiedział

uczniów:

«Niech

do
się

swoich

nie

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie,

trwoży tak długo jestem z wami, a jeszcze

serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi,
Mnie wierzcie! W domu Ojca mego widzi także i Ojca. Dlaczego więc
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie
było, to bym wam powiedział. Idę wierzysz,

że

Ja

jestem

w

Ojcu,

przecież przygotować wam miejsce. a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
A gdy odejdę i

przygotuję wam wam mówię, nie wypowiadam od

miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę siebie.

To

Ojciec,

który

trwa

was do siebie, abyście i wy byli tam, we Mnie, On sam dokonuje tych
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem
Ja

idę».

Odezwał

się

do

Niego w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś

Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd nie
idziesz.

Jak

więc

możemy

znać ze

–

wierzcie

względu

drogę?» Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę,

na

przynajmniej
same

zaprawdę,

dzieła!

powiadam

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej także dokonywał tych dzieł, których
jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Ja dokonuję, a nawet większe od
Mnie poznali, znalibyście i mojego tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».
Ojca.

Ale

teraz

już

Go

znacie

i zobaczyliście». Rzekł do Niego
Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to
nam wystarczy».

J 14, 1-12

PODZIĘKOWANIE ZA
WSPARCIE PARAFII

DZIĘKCZYNIENIE ZA
KANONIZACJĘ ŚWIĘTEJ
MAŁGORZATY MARII
ALACOQUE

Dziękujemy za wszelkie wyrazy
wsparcia
naszej
parafialnej
wspólnoty. Bóg zapłać za to, że
w tej trudnej dla wszystkich
sytuacji tak wiele osób wyraża
troskę o nasza parafię. Wszystkich
zawierzamy Bożej Opatrzności.

Z okazji stulecia kanonizacji św.
Małgorzaty Marii Alacoque "świętej od Serca Jezusowego"
i patronki Arcybractwa Straży
Honorowej Najświętszego Serca
Pana
Jezusa
–
zapraszamy
Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
do wspólnego dziękczynienia za
ZMARLI PARAFIANIE
kanonizację
św.
Patronki
W minionym tygodniu odeszli
13 maja, podczas Mszy św. o godz.
do wieczności śp.: Irena
18.30.

Jeżow, Jan Kaszubski, Feliksa
Jakubowska
–
polecajmy
wszystkich naszych zmarłych
Bożemu Miłosierdziu.

ZARZĄDZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII
Obowiązujące rozporządzenia pozwalają na to, by w naszym
kościele podczas Mszy św. i nabożeństw jednocześnie
uczestniczyło 80 osób. Miejsca do siedzenia – zarówno
w nawie głównej, jak i nawach bocznych - są oznaczone
numerami, tak by każdy mógł zachować bezpieczną
odległość. Podkreślamy obowiązek
używania maseczek
ochronnych, które zdejmujemy tylko na czas przyjęcia
Komunii św. W kruchcie kościoła można także skorzystać
z płynu do dezynfekcji rąk.

NABOŹEŃSTWA MAJOWE
Codziennie o godz. 18.00 zapraszamy na nabożeństwa
majowe do kościoła oraz dodatkowo od poniedziałku do
soboty o godz. 19.30 pod figurę Matki Bożej na placu za
kościołem.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie zapraszamy
w środę, 13 maja. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 7.30 - I cz.
modlitwy różańcowej, o godz. 8.30 - II cz. modlitwy
różańcowej, o godz. 18.00 – III cz. modlitwy różańcowej.
O godz. 18.30 Msza Święta i IV cz. modlitwy różańcowej
z procesją zakończoną Apelem Jasnogórskim.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 11.05.2020
6:30 ++Władysława /ona/, Bronisław
Posyniak
8:00
+Józef
Pokaczajło
(gr.
27)
8:00 O Miłosierdzie Boże dla całej
ludzkości, a szczególnie za biednych
grzeszników, aby przez bolesną Mękę
Jezusa otrzymali łaskę wysławiania Boga
w Trójcy Jedynego, w tym i w przyszłym
życiu
za
przyczyną
św.
Faustyny
Kowalskiej
18:30 +Agnieszka Żołędź (gr. 29)
18:30 ++Anna(37 r. śm.) i Waldemar(5 r. śm.)

WTOREK - 12.05.2020
6:30 ++Zofia, Lidia i zmarli z rodziny
8:00 +Franciszka /ona/ Staszewska
8:00 O Boże błogosławieństwo dla
pracowników Winnicy Pańskiej – kapłanów
i stanu zakonnego – aby oświetleni
światłem płynącym z Serca Jezusa
i Niepokalanego Serca Maryi, mogli
przewodzić innym na drogach Zbawienia –
za
wstawiennictwem
św.
Faustyny
Kowalskiej
18:30 +Józef Pokaczajło (gr. 28)
18:30 +Agnieszka Żołędź (gr. 30)
18:30 +ks. Józef Milewski SChr – miesiąc po
śmierci

ŚRODA - 13.05.2020 - NMP z Fatimy

6:30 +Barbara i zmarli z rodziny
6:30 Dziękcz. za szczęśliwe rozwiązanie
dla Malwiny z prośbą o Boże błog. dla
Malwiny, Sławka i Maciusia
8:00 +Józef Pokaczajło (gr. 29)
8:00 O Boże błog. i opiekę; o miłość
i zachowanie skarbu wiary świętej dla dusz
wiernych
Jezusowej
nauce
–
za
wstawiennictwem św. Faustyny
18:30 Za Polaków przebywających za
granicą i za rodziny rozdzielone emigracją
18:30 +Mieczysław Haponik (gr. 1)

CZWARTEK - 14.05.2020 - św. Macieja Ap.

6:30 +Mariusz Topór
8:00 +Mieczysław Haponik (gr. 2)
8:00 +Eugeniusz Tomczyk

CZWARTEK - 14.05.2020 - św. Macieja Ap.
8:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny
Wajsów: Elżbieta, Jacek oraz dzieci: Konrad,
żona Magda (z okazji rocznicy ślubu), oraz
za syna Stasia
18:30 +Józef Pokaczajło (gr. 30)
18:30 ++Helena i Jan Pal (20 r. śm.)

PIĄTEK - 15.05.2020
6:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 +Mieczysław Haponik (gr. 3)
8:00 ++Zofia i Witold Jakubowscy
12:00 ++Dimitr i Zofia
18:30 ++Agnieszka, Anastazja, Sebastian,
Stanisław, Joanna
18:30 ++Michał Keller (8 r. śm.), Irena
Kłosowska, Jan i Maria Wojciechowscy
18:30 +Maria Nowicz – od dzieci

SOBOTA - 16.05.2020 - św. Andrzeja Boboli
6:30 W intencji Bogu wiadomej
6:30 +Mieczysław Haponik (gr. 4)
8:00 ++Urszula Kuleta i jej rodzice: Jadwiga
i Kazimierz; tata Stanisław
8:00 +Tadeusz Furmańczyk (7 r. śm.)
18:30 ++Franciszek Waniak (15 r. śm.),
Bronisław Waniak
18:30 +Jadwiga Bielinik

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 17.05.2020
6:30 ++Antoni (8 r. śm.), rodzice, rodzeństwo
i zm. z rodzin: Jaśniewiczów i Dobrzańskich
8:00 W 7 r. ślubu Magdaleny i Pawła oraz za
dzieci: Hanię i Mateusza
8:00 +Jarosław
9:30 +Roman Rak (7 r. śm.)
9:30 ++Adam, Irena, Jan, Emilia, Józef,
Stanisław i zmarli z rodziny
11:00 O wyzwolenie z nałogu dla Wiesława
12:30 Za Parafian
12:30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla pani Zofii z okazji imienin
14:00 +Jan Szczepaniak – rocznica śmierci
19:00 O Boże błog. i opiekę Maryi dla
ks. Mariusza (15 r. święceń kapłańskich) –
intencja od Odnowy w Duchu Świętym
19:00 +Mieczysław Haponik (gr. 5)

