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Nabożeństwa czerwcowe

Od poniedziałku, codziennie o godz. 18.00
zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela

Rozpoczynamy przygotowanie do Odpustu ku czci św. Jana Chrzciciela. Po
każdej Mszy św. Patronowi naszego kościoła i Stargardu zawierzać
będziemy parafialną wspólnotę i nasze miasto.

PONIEDZIAŁEK - 22.06. - Świętojański Wieczór Młodych
Wieczorem zapraszamy młodzież wraz z rodzicami. Od godziny 17.30
Spowiedź św., o godz. 18.00 nabożeństwo do NSPJ z dziękczynieniem
za kończący się rok szkolny i Msza święta o godz. 18.30
z błogosławieństwem na czas wakacji. Po Mszy św. „mała
niespodzianka”.

WTOREK - 23.06. - Świętojański Wieczór Dzieci
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Od godziny 17.30 Spowiedź św.,
o godz. 18.00 nabożeństwo do NSPJ z podziękowaniem za kończący się
rok szkolny i Msza św. o godz. 18.30 z błogosławieństwem na czas
wakacji. Po Mszy św. „mała niespodzianka”.

ŚRODA - 24.06. - Uroczystość Odpustowa
Zapraszamy Wszystkich Parafian i mieszkańców Stargardu, któremu
patronuje św. Jan Chrzciciel.
- godz. 18.00 - nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
- godz. 18.15 - przedstawienie w wykonaniu parafialnych dzieci
pt. "Nasz Patron, On dla nas najlepszy!"
- godz. 18.30 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. dr Jarosława
Staszewskiego SChr – proboszcza i kustosza Sanktuarium NSPJ
w Szczecinie
Zachęcamy szczególnie do skorzystania ze Spowiedzi św., by z okazji
święta naszej parafii uzyskać dar duchowy jakim jest odpust zupełny,
czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.
Stąd oprócz stałych godzin Spowiedzi od poniedziałku do środy
dodatkowa spowiedź św. od godz. 17.00.

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

ZARZĄDZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Zostały
zniesione
ograniczenia
co
do
ilości
osób
uczestniczących we Mszach Świętych i nabożeństwach.
Zapraszamy zatem do pełnego udziału w rytmie duszpasterskim
naszej parafii. Pozostaje jeszcze nakaz noszenia maseczek
w kościele lub zachowania odległości.

DZIĘKCZYNIENIE ZA POSŁUGĘ KS. MARKA, KS. GRZEGORZA I S. ELIZY
Decyzją przełożonych zakonnych w tym roku posługę
w naszej parafii kończą: ks. Marek, ks. Grzegorz i s. Eliza.
W przyszłą niedzielę (28.06) podczas Mszy świętej
o godz. 12.30 dziękować będziemy za minione lata
posługiwania ks. Marka, ks. Grzegorza i s. Elizy prosząc
o Boże błogosławieństwo na dalszą posługę. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
ROZPOCZĘCIE POSŁUGI KS. WOJCIECHA W NASZEJ PARAFII

Od poniedziałku do wspólnoty naszego domu
zakonnego
dołączy
wyświęcony
w
tym
roku
ks. Wojciech Kułach SChr, który tym samym podejmie
posługę duszpasterską w naszej parafii.
Zmarli parafianie
W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp.: Jerzy Więsek, Edward
Dobrzeniecki, Robert Chmiel, Alicja Sobiegraj, Danuta Kowalak –
polecajmy wszystkich naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu.
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 - 22.06.2020

PIĄTEK - 26.06.2020

6:30 +Irena Zielińska (gr. 22)
8:00 ++Maria, Józef, Marta, Jerzy Mrozik
8:00 O przemianę serca i życia, całkowite
nawrócenie oraz przymnożenie wiary,
nadziei i miłości dla Dominiki, Teresy i jej
synów, Jadwigi, Marii i ich najbliższych
oraz za ludzkość
18:30 +Genowefa Grzeczka (gr. 22)
18:30 Dziękczynna za opiekę w czasie
pandemii z prośbą o Bożą opiekę nad
Odnową w Duchu Świętym działającą przy
naszej parafii

6:30 +Irena Zielińska (gr. 26)
8:00 +Genowefa Grzeczka (gr. 26)
8:00 O przemianę serca i życia, całkowite
nawrócenie oraz przymnożenie wiary,
nadziei i miłości dla Dominiki, Teresy i jej
synów, Jadwigi, Marii i ich najbliższych
oraz za ludzkość
12:00 ++Władysława /ona/, Tadeusz,
Wiesław, Zofia Paradowscy i zmarli
z rodziny – o życie wieczne
18:30 +Jan Szczepaniak (3 r. śm.)
18:30 ++Ryszard Sadoch, Genowefa Sadoch,
Ryszard Sadoch

WTOREK - 23.06.2020
6:30 ++Bronisław, Kazimierz, Wojciech
8:00 ++Józef, Maria, Marta, Jerzy Mrozik
8:00 +Genowefa Grzeczka (gr. 23)
18:30 +Irena Zielińska (gr. 23)
18:30 ++Jan Salwin, Stanisława /ona/,
Franciszka
/ona/,
Ignacy,
Janina
i Stanisław Głoćko

ŚRODA - 24.06.2020
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
6:30 +Irena Zielińska (gr. 24)
8:00 ++Janina, Jan Gomołowiec
8:00 ++Janina (30 r. śm.) i Teodor (27 r. śm.)
Kuziel – o życie wieczne
18:30 +Genowefa Grzeczka (gr. 24)
18:30 ++Zofia i Jan Sędłak, Zofia i Ryszard
Stalinger, Edward Lichota, Helena, Wacław
Koch

CZWARTEK - 25.06.2020
6:30 +Irena Zielińska (gr. 25)
8:00 +Genowefa Grzeczka (gr. 25)
8:00 ++Roman Ścibor i Stanisław Groński
18:30 +Jan Kaszubski – od uczestników
pogrzebu
18:30 Dziękczynna z okazji 18-tych urodzin
Wiktorii
18:30 ++Henryk Barszcz (18 r. śm.), Lech
Barszcz (8 r. śm.), Zbigniew Barszcz
(4 r. śm.) i zmarli rodzice: Janina i Czesław

SOBOTA - 27.06.2020
6:30 +Irena Zielińska (gr. 27)
8:00 +Genowefa Grzeczka (gr. 27)
8:00 Z okazji 25-tych urodzin Dawida oraz
z okazji urodzin dziadka Władysława
18:30 O Boże błogosławieństwo dla
Władysławy Miłaszewicz
18:30 ++Edward (3 r. śm.) i zmarli z rodziny
18:30 O Boże błog., zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Marii z okazji 86-ej rocz. urodzin

XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 28.06.2020
6:30 +Irena Zielińska (gr. 28)
8:00 ++Bronisława /ona/ Godlewska
(14 r. śm.), Czesław Godlewski (23 r. śm.),
Henryk Godlewski (7 r. śm.), Stanisław
Godlewski (3 r. śm.)
9:30 ++Marianna, Władysław i Jan
Gadomscy;
Michalina,
Władysław
i
Bolesław
Michalakowie;
Regina
i Kazimierz Nawroccy
11:00 O Boże błogosławieństwo dla Aliny
i Roberta Lelonkiewicz w 30 r. ślubu
12:30 Za Parafian
12:30 ++Władysława i Piotr Pawlak,
Anastazja
i Józef Czubaj oraz zmarli
z rodzin: Pawlak i Czubaj
14:00 ++Dominik Wójcik (14 r. śm.), teść:
Michał Dereń (1 r. śm.)
19:00 +Genowefa Grzeczka (gr. 28)

