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Nabożeństwa 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.

Święcenia diakonatu
i prezbiteratu w Towarzystwie
Chrystusowym dla Polonii
Zagranicznej
We wtorek, 19 maja 2020 r., o godz.
10.00 w Kaplicy Domu Głównego
Towarzystwa
Chrystusowego
dla
Polonii Zagranicznej w Poznaniu
odbędą się święcenia prezbiteratu
i diakonatu podczas których święcenia
przyjmie m.in. dk. Krzysztof Zubek,
który odbywał w naszej parafii
praktykę duszpasterską. W tym roku
nie możemy wziąć nich udziału.
Uroczystość będzie transmitowana na
żywo. Będzie można obejrzeć i włączyć
się w nią duchowo na kanale
chrystusowcy w serwisie YouTube.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy
uczestnictwa w uroczystości. Bardzo
prosimy
o
łączność
duchową
z przyjmującymi święcenia oraz
modlitwę w ich intencji. Przy wyjściu
są
także
wyłożone
specjalne
formularze, które można wypełnić
wypisując swoje intencje i przynieść
z powrotem do parafii. W tych
intencjach będą się modlili księża
Neoprezbiterzy.

Nowenna przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego

W czwartek, 21 maja w połączeniu z
nabożeństwem majowym rozpoczniemy
Nowennę
przygotowującą
do
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
W czasie tych dni szczególnie
będziemy prosić o dary Ducha
Świętego dla młodych, którzy w dniach
26, 27, 28 maja przyjmą w naszej parafii
sakrament bierzmowania.

Podziękowania

Dziękujemy za wszelkie wyrazy
wsparcia
naszej
parafialnej
wspólnoty. Wszystkich zawierzamy
Bożej Opatrzności.
Podziękowania
przedstawicielom
Bractwa
św.
Józefa:
Panu
Andrzejowi Gierze za wykonanie
uchwytów
oraz
dostosowanie
relikwiarza do instalacji relikwii
św. Jana Pawła II oraz Panu
Jarosławowi
Krychowskiemu
za
pomoc w montażu.

Zmarli parafianie
W minionym tygodniu odeszli do
wieczności śp.: Krystyna Kubiak,
Ryszard Dejlidko, Danuta Trymerska
– polecajmy wszystkich naszych
zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

ZARZĄDZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII
Nowe rozporządzenia pozwalają na to, by w naszym kościele podczas
Mszy św. i nabożeństw jednocześnie uczestniczyło 125 osób. Miejsca
zajmujemy w ławkach oraz na dodatkowych krzesłach – zarówno
w nawie głównej, jak i nawach bocznych. Wszystkie 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.

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

W dniu setnych urodzin św. Jana Pawła II (18 maja) zapraszamy do
wspólnego dziękczynienia za życie i pontyfikat Papieża Polaka. Po
każdej Mszy św. nabożeństwo przy relikwiach św. Papieża. O godzinie
12.00 dodatkowa Msza św. z modlitwą przez wstawiennictwo
Świętego o nowe powołania do Towarzystwa Chrystusowego
i Zgromadzenia sióstr felicjanek. O godz. 18.30 Msza św. dziękczynna
z poświęceniem nowego relikwiarza i instalacją relikwii przy obrazie
św. Jana Pawła II.

75-LECIE PIERWSZEJ POWOJENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W STARGARDZIE

W najbliższą środę przypada 75-lecie pierwszej powojennej Mszy Świętej
w polskim Stargardzie odprawionej 20 maja przez Księży Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, która była zarazem inauguracją
pracy duszpasterskiej chrystusowców w naszym mieście. Podczas każdej
Mszy św. dziękować będziemy za minione lata. Szczególnie zaś podczas
uroczystej Mszy św. o godz. 18.30, dziękować będziemy za Pionierów
Miasta Stargard, oraz pierwszych duszpasterzy - chrystusowców, którzy
75 lat temu na gruzach powojennego Stargardu pierwszy raz odprawili
Mszę świętą.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
PRZY KOŚCIELE ŚW. JANA CHRZCICIELA
UL. ŚW. JANA CHRZCICIELA 1, 73-110 STARGARD
tel. 91/578 30 50 e-mail: sw.jozef.stargard@gmail.com
Numer konta, na które można wpłacać wszelkie ofiary na działalność i rozwój
naszej parafii: PKO 17 1020 4867 0000 1402 0046 8447

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 18.05.2020
100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
6:30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Marii oraz opiekę Matki Bożej
6:30 W intencji kapłanów naszej parafii
8:00 +Mieczysław Haponik (gr. 6)
8:00 O Boże światło dla pogan i tych,
którzy Boga jeszcze nie znają... – za
przyczyną św. Faustyny
18:30 Dziękczynna z okazji 100-lecia
urodzin św. Jana Pawła II
18:30 +Ewa Podobińska (1 r. śm.)
18:30 +Eugeniusz Wardak – od ucz. pogrz.

WTOREK - 19.05.2020
6:30+Danuta Klimaszewska – od ucz. pogrz.
8:00 +Mieczysław Haponik (gr. 7)
8:00 Za dusze heretyków i
odszczepieńców... – za wstaw. św. Faustyny
18:30 W int. Bractwa św. Józefa i ich rodzin
18:30 +Zofia Zielińska
18:30 ++z rodzin: Różyczka, Dyja,
Ziembickich i Płócienników
ŚRODA - 20.05.2020
6:30 +Roman Jan Makowski
6:30 Dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo dla Piotra
8:00 +Mieczysław Haponik (gr. 8)
8:00 +Grzegorz Grycan (2 r. śm.) – o życie
wieczne
8:00 O Boże błog. i zdrowie dla Ryszarda i
jego rodziny oraz bliskich
18:30 Dziękcz. w 75 rocznicę I Mszy św.
odprawionej w powojennym Stargardzie
18:30 +Elżbieta Pasznicka – od ucz. pogrz.
18:30 ++Janina Grzeszczuk (10 r. śm.) oraz
zmarłych z rodz. Grzeszczuk, Mielniczków
i Przebieraczów
CZWARTEK - 21.05.2020
6:30 +Janina Szostakiewicz
8:00 +Mieczysław Haponik (gr. 9)
8:00 ++Antoni i Anna Kochańscy, Natalia,
Władysław Bitner

CZWARTEK - 21.05.2020
18:30 ++Edward i Helena Marszewscy
i zmarli z rodziny
18:30 +Magdalena Anna Dąbek – miesiąc po
pogrzebie
18:30 W intencji Renaty Krychowskiej
z okazji 53 r. urodzin
PIĄTEK - 22.05.2020
6:30 ++Wiesława, Wojciech
8:00 ++Maria, Józef, Marta, Jerzy Mrozik
8:00 +Mieczysław Haponik (gr. 10)
12:00 O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla
Eweliny z okazji urodzin
18:30 +Zuzanna Bugajska (1 r. śm.)
18:30 Za dusze czyste i pokorne i dusze
małych dzieci... – za wstawiennictwem
św. Faustyny
SOBOTA - 23.05.2020
6:30 W intencji Bogu wiadomej
8:00 +Stanisław Chamernik (18 r. śm.)
i rodziców z obu stron
8:00 +Bolesław Malecki – int. od sąsiadów
18:30 +Mieczysław Haponik (gr. 11)
18:30 ++Janina i Kazimierz Powroźnik
(3 r. śm.)
18:30 ++Eugeniusz Gołygowski (36 r. śm.)
i zmarli rodzice, teściowie, rodzeństwo
NIEDZIELA - 24.05.2020 - Wniebowstąpienie Pańskie
6:30 ++Ryszard Ciupa (29 r. śm.) i zmarli z rodziny
8:00 ++Michał, Pelagia, Jadwiga i Jan, Bronisława
/ona/ i Józef
8:00 ++Wacław Ostrowski (11 r. śm.), Jan Ostrowski
(36 r. śm.)
9:30 O Boże błogosławieństwo dla dzieci w 5 rocz.
urodzin Mateusza i w 2 rocz. urodzin Kacpra
9:30 ++Danuta, Maria, Mirosław, Władysław, Leon,
Ryszard
11:00 ++Władysław Wasilewski (16 r. śm.) i Barbara
Staśkiewicz
11:00 +Czesław Kłodowski (23 r. śm.)
12:30 Za Parafian
12:30 ++Mateusz, Anna, Jan, Stanisława /ona/,
Karol z rodziny Szymków oraz Mieczysława
/ona/, Kazimierz, Józef z rodziny Karsznia
14:00 O Boże błog. dla Wojtusia z okazji 2. urodzin
15:00 +Rotmistrz Witold Pilecki (73 r. śm.)
19:00 +Zofia, Leokadia, Mieczysław Zadorscy
19:00 +Mieczysław Haponik (gr. 12)

