BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 05. VII. 2020

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
W

owym

czasie

Jezus

przemówił

tymi

słowami:

«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te
rzeczy

przed

mądrymi

i

roztropnymi,

a

objawiłeś

je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje
upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też
nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn
i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje
jarzmo, a moje brzemię lekkie».
(Mt 11, 25-30)

Intencje modlitewne
Żywego Różańca na lipiec

- powszechna:
Módlmy
się,
aby
dzisiejszym
rodzinom towarzyszyły: miłość,
szacunek oraz rada.
- parafialna: Módlmy się za dzieci
i młodzież naszej parafii.

Intencje modlitewne
Arcybracywa Straży
Honorowej NSPJ na lipiec

- powszechna: Módlmy się za
naród polski w setną rocznicę jego
poświęcenia Sercu Jezusa, aby
kolejne pokolenia czerpały siłę z
postawy
przodków
i
dumnie
wyznawały wiarę.
- parafialna: Módlmy się za dzieci
i młodzież naszej parafii.

Prasa katolicka

Zachęcamy
do
lektury
prasy
katolickiej. W każdą niedziele można
nabyć
najnowszy
egzemplarz
Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

Taca inwestycyjna

Za
tydzień
przypada
taca
inwestycyjna przeznaczona na cele
gospodarcze i remontowe w parafii
i domu zakonnym – bieżące
inwestycje:
trwa
kolejny
etap
wymiany
instalacji
elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej w domu
zakonnym oraz związany z tym
remont poszczególnych pomieszczeń.
Zostało wstawione nowe okno w sali
parafialnej za domem zakonnym.
Zakończono
remont
dwóch
dotychczasowych salek parafialnych.
Przed nami kontynuacja remontu
pozostałych pomieszczeń, w tym
sanitarnych. Już dziś dziękujemy za
wsparcie podejmowanych działań
inwestycyjnych.

Zmarli parafianie

W minionym tygodniu odeszli do
wieczności śp.: Stefan Kwiatkowski,
Mirosław Gdaniec, Anna Skowronek,
Mirosław Zatyka, Lidia Starzyńska,
Grzegorz
Masłowski,
Cecylia
Szczerbiec,Zdzisław Kaczmarkiewicz
– polecajmy wszystkich naszych
zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

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.

"Noc Nikodema"
We wtorek (I m-ca) z Bractwem św. Józefa zapraszamy
mężczyzn na „Noc Nikodema”. Po Mszy świętej wieczornej
w kościele wystawimy Najświętszy Sakrament (do godz. 21.30).
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. Będzie też obecny ksiądz – może ktoś zechce
porozmawiać, wyspowiadać się.

Modlitwa za Polonię

Na modlitwę za Polaków przebywających za granicą oraz za
rodziny rozdzielone emigracją zapraszamy – jak co miesiąc w środę od godz. 18.15. O godz. 18.30 zostanie odprawiona
Msza św. w tej intencji.

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
Obowiązuje 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
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 - 06.07.2020

PIĄTEK - 10.07.2020

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

6:30 ++Stanisław Przęzak, Henryk
Kosiński
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 O Boże błogosławieństwo dla
syna Mariusza
18:30 +Stanisław Szczerbala – od
uczestników pogrzebu

6:30 WOLNA
8:00 +Józef Puzio (1 r. śm.)
18:30 ++Jarosław Diak, Aleksander,
Katarzyna
Sałapata,
Wiesława
Sałapata, Marianna, Józef Misztela

WTOREK - 07.07.2020
6:30 +Barbara Staśkiewicz (4 r. śm.)
8:00 +Edward (2 r. śm.)
18:30 +Ludmiła Bielinik
18:30 Dziękczynno-błagalna z prośbą
o potrzebne łaski Boże dla członków
rodz. Lewandowskich i Fartuszniaków
ŚRODA - 08.07.2020 - św. Jana z Dukli
6:30 W intencji Bogu wiadomej
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 Za Polaków przebywających za
granicą i za rodziny rozdzielone
emigracją
18:30 +Wiesław Tartanus (20 r. śm.)
CZWARTEK - 09.07.2020
6:30 +Zdzisław Młodzieniak (1 r. śm.)
– o łaskę nieba
8:00 +Józefa /ona/ Oblik – miesiąc po
śmierci
18:30 O Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej i dary Ducha
Świętego dla Martynki z okazji
urodzin i Magdaleny

SOBOTA - 11.07.2020 - św. Benedykta
6:30 +Krystyna Trojanowska (1 r. śm.)
8:00++Lucyna, Ireneusz, Andrzej, Józef
18:30 +Wanda Kramek – od ucz. pogrz.

XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
12.07.2020
6:30 +Elżbieta Laus (4 r. śm.)
8:00 ++Adam (23 r. śm.), Irena,
Jan, Stanisław, Emilia, Józef
9:30 +Romuald Szyliński(44 r.śm.)
11:00 ++Stefania i Tadeusz, Jan
Lelonkiewicz
12:30 Za Parafian
14:00 +Alina Kiczyńska
19:00 +Józef Wimuńć (12 r. śm.)

