BIULETYN PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ

PW. ŚW. JÓZEFA
W STARGARDZIE

XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 19. VII. 2020

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo
niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał
dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między
pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło
kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza
przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego
nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej
chwast?”

Odpowiedział

im:

„Nieprzyjazny

człowiek

to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy
poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście
zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy.
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa
powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie
go

w

snopki

na

spalenie;

pszenicę

zaś

zwieźcie

do mego spichlerza”».
(Mt 13, 24-30)

Nabożeństwo do św. Józefa

We wtorek nabożeństwo do
św. Józefa w intencji małżeństw
i rodzin naszej parafii o godz.
18:15. Po nim Msza św., w której
polecać
będziemy
członków
Bractwa św. Józefa i ich rodziny
opiece świętego patrona.

Nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

W środę 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.

Błogosławieństwo

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

Zarządzenia w związku ze
stanem epidemii
Zostały zniesione ograniczenia co
do ilo ci os b uczestniczących we
Mszach więtych i naboże stwach.
Zapraszamy zatem do pełnego
udziału w rytmie duszpasterskim
naszej parafii. Pozostaje jeszcze
nakaz
noszenia
maseczek
w
ko ciele
lub
zachowania
odległo ci.

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

Zmarli parafianie

W minionym tygodniu odeszli do
wieczności śp.: Jan Kirylus,
Mirosław Zasada, Aniela Cylka,
Bożena Łuczywek Żarska, Jadwiga
Kaldyńska-Jackowska, Wiesława
Matecka – polecajmy wszystkich
naszych
zmarłych
Bożemu
Miłosierdziu.

Duszpasterstwo prowadzą:
janki
Siostry Felic

Św. Krzysztof - patron kierowców
W sobotę przypada liturgiczne święto św. Jakuba Apostoła.
W tym dniu wspominamy również św. Krzysztofa patrona
kierowców. Z tej okazji – jak co roku – zapraszamy do
poświęcenia swoich pojazdów, z których na co dzień korzystamy,
aby Boże błogosławieństwo chroniło nas od nieszczęść na
drogach i bezpiecznie prowadziło do celu naszych podróży.
Poświęcenie pojazdów odbędzie się w tym dniu po każdej Mszy
świętej.

Imieniny ks. Proboszcza

Sobota, to jednocześnie dzień imienin ks. Proboszcza Krzysztofa
Wąchały SChr. Już dziś życzymy jemu obfitości Bożych łask,
opieki Matki Najświętszej i świętego patrona, aby każdego dnia
wzrastał w powołaniu do świętości na drodze życia zakonnego
i kapłańskiego. Msza św. imieninowa zostanie odprawiona przez
ks. Proboszcza w najbliższą sobotę o godz. 18:30. Serdecznie
zapraszamy.

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 - 20.07.2020

CZWARTEK - 23.07.2020 - św. Brigidy

6:30 Za parafian
8:00 ++Aleksy, Walenty, rodzice,
rodzeństwo i teściowie
18:30 O łaskę uzdrowienia dla Jana
18:30 +Maria Mickiewicz (1 r. śm.)

6:30 ++Andrzej Nalazek (5 r. śm.)
i zmarli z rodzin: Nalazek i Wrzeszcz
8:00++Mirosław Smoła, Jakub, Marian
18:30 +Józefa /ona/ Gierduszewska –
od uczestników pogrzebu
18:30 +Walenty Buczak (40 r. śm.)

WTOREK - 21.07.2020

PIĄTEK - 24.07.2020 - św. Kingi

6:30 ++Daniela /ona/, Krystyna
Gawrońska-Pabian (z okazji imienin)
oraz za żyjących: Dorota Maria
Nowak i jej dzieci: Mateusz, Noemi,
Miriam, Alicja Anna – Maria, Anna –
Maria Dominika oddając ich przez
Serce Jezusa i Maryi w obliczu,
obrazie, odbiciu i trwaniu w Bogu
Trójjedynym na zawsze
8:00 O Boże błogosławieństwo dla
Zuzanny z okazji 2 r. urodzin
18:30 W intencji Bractwa św. Józefa
i ich rodzin
18:30 O Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Zuzanny
Kwiatkowskiej z ok. 18-tych urodzin

6:30 +Daniela /ona/ Stasiak – od
uczestników pogrzebu
8:00 ++Marian Furmańczyk (2 r. śm.),
jego rodzice: Eugenia i Józef; Marek
Wolski
12:00 +Alina Nowak (1 r. śm.)
18:30 ++Eugenia, Rudolf, Krystyna,
Ireneusz

ŚRODA - 22.07.2020
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św.Marii Magdaleny

6:30 O Boże błogosławieństwo dla
Izabeli i Sławomira Pankiewicz
z okazji 15-tej rocznicy ślubu
8:00 ++Dymitr, Zofia i zmarli
z rodziny Liszniańskich
9:30 O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski w 8. rocz. ślubu Anny
i Piotra i ich dzieci: Zuzi i Pawełka
11:00 +Alicja (8 r. śm.)
12:30 Za Parafian
14:00 ++Marta (18 r. śm.) i Stefan
Czubaj
19:00 +Mirosław (24 r. śm.)

6:30 ++Tadeusz Klimecki (30 r. śm.),
Helena (49 r. śm.)
8:00 ++Józef Mrozik (9 r. śm.), Maria,
Marta, Jerzy Mrozik
18:30 +Leontyna Juchacz – od
uczestników pogrzebu
18:30 Dziękczynna z okazji 24 r. ślubu
Bogusławy i Grzegorza z prośbą
o Boże błogosławieństwo na dalsze
lata

SOBOTA - 25.07.2020 - św. Jakuba Ap.
6:30 ++Antonina, Kazimierz, Wacław,
Barbara, Krzysztof
8:00 ++Anna i Bogdan (20 r. śm.)
18:30 Imieninowa ks. Proboszcza
Krzysztofa Wąchały SChr
18:30 ++Ryszard Gregorek (1 r. śm.)
i zmarli z rodziny

