BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 12. VII. 2020

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak
wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał
na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi
słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne
ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały
je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była
głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły
między ciernie, a ciernie wybujały i

zagłuszyły je.

Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały,
jedno

stokrotny,

drugie

sześćdziesięciokrotny,

a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj
słucha!»
(Mt 13, 1-9)

Nabożeństwo do św. Józefa
We wtorek nabożeństwo do
św.
Józefa
w
intencji
małżeństw i rodzin naszej
parafii o godz. 18.15.

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

Taca inwestycyjna

Dziękujemy za ofiary złożone
dzisiaj
na
cele
gospodarcze
i remontowe w kościele i domu
zakonnym.

Nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
W środę o godz. 18.15 nowenna
do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
Zachęcamy
do
wypisywania na kartach próśb
i podziękowań do Matki Bożej
i składania ich do skrzynki
przy maryjnej kaplicy.

Zmarli parafianie

W minionym tygodniu odeszli
do wieczności śp.: Lucyna
Cyran, Marek Orlancki, Irena
Saniewska oraz Jan Kirylus –
polecajmy wszystkich naszych
zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Wszystkich naszych drogich parafian oraz
modlących się z nami zawierzamy Bożej
Opatrzności. Szczególnie dzieci i młodzież
przeżywających wakacje. Niech Bóg nam
błogosławi.
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.

Nabożeństwo Fatimskie
Jutro, w 13. dzień lipca zapraszamy na Nabożeństwo
Fatimskie. Modlitwę różańcową rozpoczniemy o godz.
7.30 – I cz. radosna, o godz. 8.30 - II cz. światła,
o godz. 18.00 – III cz. bolesna. O godz. 18.30 Msza
Święta i IV cz. chwalebna z procesją fatimską
zakończoną Apelem Jasnogórskim.

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.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK - 13.07.2020

PIĄTEK - 17.07.2020

św. Andrzeja Świerada i Benedykta

6:30 +Grażyna Wasińska (1 r. śm)
8:00 ++Anna, Stanisław, Władysław
12:00 +Agnieszka Dudek, intencja od
uczestników pogrzebu
18:30 ++Zofia Lach i zm. z rodziny
oraz Marek Czapelski i zm. z rodziny
18:30 O Boże błog. dla Katarzyny i
Tomasza Kwiecień z ok. 10 rocz. ślubu

6:30 +Barbara i zmarli z rodziny
8:00 +Wacław Kosiedowski
18:30 +Mikołaj Lalko - intencja od
uczestników pogrzebu

WTOREK - 14.07.2020
6:30 O szczęśliwe rozwiązanie i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
8:00 O Boże błogosławieństwo dla
Dawida z ok. 9 rocz. urodzin
8:00
Dziękczynno-błagalna
dla
rodziców Danuty i Dominika i całej
rodziny
18:30 O Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Marysi
w 1 rocz. chrztu
18:30 ++Maria i Henryk Nowińscy
ŚRODA - 15.07.2020 - św.Bonawentury
6:30 +Janina Krzyżanowska (1 r. śm)
8:00 ++ rodzice: Rozalia i Marian oraz
Kazimiera, Jan, Marian Dziki
18:30 ++O radość życia wiecznego dla
śp. Stefanii (3 r. śm) i Stefana Keller
CZWARTEK - 16.07.2020
NMP z Góry Karmel
6:30 +Bronisław i zmarli z rodziny
8:00 ++Zofia, Janina, Bartłomiej, Maria
8:00 ++ Ksawery (13 r. śm) i zmarli
rodzice obojga stron
18:30 +Edward (13 r. śm)
18:30 O Boże błog. dla Piotra
Pierzchały z ok. 1 rocz. urodzin

SOBOTA - 18.07.2020
6:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 +Zbigniew Jan Łaszkiewicz –
intencja od uczestników pogrzebu
18:30 +Marian Zygmunt Terka –
intencja od uczestników pogrzebu

XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
19.07.2020
6:30 +Felicja Jakubowska
8:00 ++Zofia Waszczyk (7 r. śm)
9:30 +Józef Sęk (5 r. śm.)
9:30 +Janina Cybulska (4 r. śm.)
11:00 ++Julian Markowiak i zmarli
z rodziny
11:00 W 80. rocznicę urodzin Jana
Jaśkiewicza
12:30 Dziękczynna w 90. rocznicę
ur. Krystyny Wójcik oraz o dar
nieba dla śp. Danuty (2 r. śm.)
14:00 +Janina Wdowiak (9 r. śm.)
19:00 Dziękczynno-błagalna w
3. rocznicę ślubu Moniki i Pawła
Szustkiewiczów

