BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 28. VI. 2020

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża,
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie,
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.Kto was
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego,
który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę
proroka

otrzyma.

Kto

przyjmuje

sprawiedliwego

jako

sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek
świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest
uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
(Mt 10, 37-42)

Nabożeństwa czerwcowe
Do wtorku włącznie zapraszamy na
nabożeństwa czerwcowe ku czci
Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 18.00.

DZIĘKCZYNIENIE ZA POSŁUGĘ KS. MARKA,
KS. GRZEGORZA I S. ELIZY

Dzisiaj dziękujemy Bogu za minione lata posługi w naszej parafii
ks. Marka, ks. Grzegorza i s. Elizy, którzy decyzją przełożonych
zakonnych kończą posługę w naszej parafii. Dziękujemy naszym
duszpasterzom i s. Elizie za ich ofiarną posługę w różnych
przestrzeniach duszpasterstwa, szczególnie wśród młodzieży i dzieci.
Prośmy o Boże błogosławieństwo na dalszą Ich posługę.
Pierwszy czwartek miesiąca

O
godz.
17.30
Nabożeństwo
Godziny Świętej i o godz. 18.30
Msza św. w intencji wszystkich
ministrantów i lektorów oraz ich
rodzin i o nowe powołanie
kapłańskie i zakonne.

Pierwszy piątek miesiąca

Msze św. i spowiedź św. według
stałego
porządku.
Dodatkowo
o godz. 11.50 koronka do Bożego
Miłosierdzia
i
Msza
św.
wynagradzająca
Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa z procesją
eucharystyczną i ze spotkaniem
Straży Honorowej; Spowiedź św.
po południu od godz. 17.30.

Pierwsza sobota miesiąca

O
godz.
7:15
Nabożeństwo
pierwszych sobót m-ca. O godz.
8:00
Msza
św.
z
wymianą
tajemnic Żywego Różańca.
Wymiana
tajemnic
Żywego
Różańca Młodych w przyszłą
niedzielę po Mszy św. o godz.
19:00.

Zmarli parafianie

W minionym tygodniu odeszli do
wieczności śp.: Daniela Stasiak, Anna
Olejniczak, Makswel Dziduch, Halina
Jaszczuk,
Robert
Kosowski
–
polecajmy
wszystkich
naszych
zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Podziękowania

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w przygotowaniu do
parafialnego odpustu oraz w samej uroczystości ku czci Patrona
naszego kościoła i naszego miasta Stargardu.

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.

Uroczysty Akt Zawierzenia św. Józefowi Polski i Kościoła w Polsce
W czwartek, 2 lipca br. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu odbędzie się Uroczysty Akt Zawierzenia św. Józefowi
Polski i Kościoła w Polsce. Szczególną okazją ku temu jest
150. rocznica ogłoszenia przez Papieża Piusa IX św. Józefa
Patronem Kościoła katolickiego. Jako duchowe przygotowanie do
tego wydarzenia od poniedziałku do środy podczas wieczornych
nabożeństw uczcimy św. Józefa Patrona naszej parafii.
Natomiast w czwartek podczas Mszy św. wieczornej w duchowej
łączności z kaliskim Sanktuarium dokonamy Aktu Zawierzenia
św. Józefowi Polski i Kościoła w Polsce, w tym szczególnie
naszej parafii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zachęcamy do korzystania z możliwości osobistej adoracji
Najświętszego Sakramentu, który jest wystawiony w kaplicy
adoracji codziennie od godz. 7.00 do 18.00.

Godziny urzędowania biura parafialnego w okresie wakacji
Od jutra następuje wakacyjna zmiana godzin urzędowania biura
parafialnego: od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-17.30,
w piątek i w sobotę od 11.00 do 12.00.
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 29.06.2020
św. Apostołów Piotra i Pawła
6:30 +Irena Zielińska (gr. 29)
8:00 +Genowefa Grzeczka (gr. 29)
8:00 Z okazji 95-tych urodzin Rozalii
Tomczyk
8:00 O Boże błogosławieństwo dla
ks. Pawła Jasiny SChr z okazji imienin
18:30 ++Zofia i Antoni Król – o życie
wieczne
18:30 +Waldemar Szut – od ucz. pogrz.

WTOREK - 30.06.2020
6:30 +Irena Zielińska (gr. 30)
8:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Pawła z okazji imienin oraz dla
Michała i Magdaleny z okazji urodzin
18:30 +Genowefa Grzeczka (gr. 30)
18:30 +Józef Dula (4 r. śm.)

ŚRODA - 01.07.2020 - św. Ottona
6:30 O Boże błog. i potrzebne siły dla
Moniki i całej rodziny
8:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Haliny Jędrych i jej rodziny
18:30 ++Egon i Wanda Kosiedowscy oraz
zmarli z rodziny

CZWARTEK - 02.07.2020
6:30 ++Barbara, Krzysztof, Wacław,
Antonina, Kazimierz
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 O powołania kapłańskie i zakonne
oraz za kandydatów, ministrantów
i lektorów Służby Liturgicznej naszej
parafii i ich rodziny
18:30 W intencji Solenizantów i Jubilatów
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

PIĄTEK - 03.07.2020
św. Tomasza Apostoła
6:30 +Felicja Jakubowska
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 Wynagradzająca NSPJ
18:30 Ofiarowanie NSPJ całej rodziny

SOBOTA - 04.07.2020
6:30 +Felicja Jakubowska
8:00 W intencji Żywego Różańca
8:00 O Boże błogosławieństwo dla
Józefy /ona/ i Władysława w rocznicę
ślubu
18:30 +Stanisław Fedoryszak – od
uczestników pogrzebu

XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU-05.07.2020
6:30 +Eugeniusz Tomczyk
8:00 Z okazji 40-tej rocznicy ślubu
Leokadii i Bogdana Ciuksza
9:30 ++Ewa Wiśniewska, Leonia
i Edward Kozłowscy, Aleksandra
i
Eugeniusz
Ferenc,
Kubuś
Pędzikowski i zmarli z rodziny
11:00 ++Maria i Tadeusz Sasiak
12:30 Za Parafian
14:00 ++Bogusław Cyran (25 r. śm.)
i zmarli z rodziny
19:00 ++Stanisław Ryński i Bronisław
Szwed

