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Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie  
i przybyliśmy oddać mu pokłon
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Kalendarz Liturgiczny
3 stycznia Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Syr 24, 1-2. 8-12; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: J 

1, 14); Ef 1, 3-6. 15-18; Por. 1 Tm 3, 16; J 1,1-18 lub J 1, 1-5. 9-14;

4 stycznia   Poniedziałek. Dzień powszedni. 1 J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 3c); Hbr 1, 1-2; J 1, 
35-42;

5 stycznia   Wtorek. Dzień powszedni. 1 J 3, 11-21; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4. 5 (R.: 1a); J 1, 43-51;

6 stycznia   Środa. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: 
por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 3; Mt 2, 1-12;

7 stycznia   Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera. 
1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11 (R.: 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25;

8 stycznia  Piątek. Dzień powszedni. 1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4, 18-19; Mk 
6, 34-44;

9 stycznia  Sobota. Dzień powszedni. 1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Por. 1 Tm 3, 
16; Mk 6, 45-52;

10 stycznia  Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego. Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b); 
Dz 10, 34-38; Por. Mk 9, 6; Łk 3, 15-16. 21-22;

11 stycznia  Poniedziałek. Dzień powszedni. 1 Sm 1, 1-8; Ps 116B (115), 12-13. 14 i 17. 18-19 (R.: 17a); 
Mk 1, 15; Mk 1, 14-20;

12 stycznia   Wtorek. Dzień powszedni. 1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a); 1 Tes 2, 13; 
Mk 1, 21-28;

13 stycznia  Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła. 1 
Sm 3, 1-10, 19-20; Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); J 10, 27; Mk 1, 29-39;

14 stycznia  Czwartek. Dzień powszedni. 1 Sm 4, 1-11; Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25 (R.: por. 27b); Mt 
4, 23; Mk 1, 40-45;

15 stycznia  Piątek. Dzień powszedni. 1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Ps 89 (88), 16-17. 18-19 (R.: por. 2a); 2 Kor 5, 
19; Mk 2, 1-12;

16 stycznia  Sobota. Dzień powszedni. 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 2a); Mk 2, 
17; Mk 2, 13-17;

17 stycznia  Druga Niedziela zwykła. Iz 62, 1-5; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3); 1 Kor 12, 4-11; 2 
Tes 2, 14; J 2, 1-12;
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Słowa Życia

Ewangelia wg św. Mateusza 2,1-12.  
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mę-
drcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać 
mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma 
się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał 
prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, 
Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o 
czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i 
wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł 
pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała 
się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 
do swojej ojczyzny.

Ewangelia wg św. Łukasza 3,15-16.21-22.  
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy 
nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u san-
dałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystę-
pował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo 
i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał 
się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Z Ewangelii...
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Z nauczania  
     Papieża Franciszka

O przebaczaniu:  
codziennie mamy do tego okazję

Papież podkreślił w tym kontekście to, co szczególnie łączy św. Szczepana z Jezusem. Jest to 
przebaczenie wrogom tuż przed śmiercią. Uczynił on bowiem to samo, co przybity do krzyża 
Jezus, który powiedział: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Szczepan 
jest zatem męczennikiem, to znaczy świadkiem, bo robi to, co Jezus: modli się, kocha, oddaje się 
w pełni, ale przede wszystkim przebacza. Przebaczenie zaś jest największym darem.

„Ale – możemy zapytać – czemu służy wybaczanie? Czy to jest po prostu dobry uczynek 
czy też przynosi to jakieś skutki? Znajdujemy właściwą odpowiedź w męczeństwie Szczepana. 
Wśród tych, którym przebaczył, był młody człowiek o imieniu Szaweł. Prześladował on Kościół 
i próbował go zniszczyć (por. Dz 8, 3). Szaweł stał się niedługo po tym Pawłem, wielkim świę-
tym, apostołem pogan. Otrzymał przebaczenie od Szczepana. Możemy powiedzieć, że Paweł 
narodził się dzięki łasce Boga i przebaczeniu Szczepana” – powiedział Papież.

W tym kontekście Franciszek nawiązał do przebaczenia Boga, które ofiarowane jest każde-
mu człowiekowi.

„Również i my rodzimy się z przebaczenia Boga. Nie tylko przez Chrzest Święty, ale za każ-
dym razem, gdy otrzymujemy przebaczenie, nasze serce rodzi się na nowo, zostaje odnowione. 
Każdy postęp w życiu wiary ma odciśnięty na początku znak miłosierdzia Bożego. Ponieważ 
tylko wtedy gdy jesteśmy kochani, sami możemy kochać. Pamiętajmy o tym, to będzie dla nas 
dobre: jeżeli chcemy postępować w wierze, przede wszystkim musimy przyjmować przebaczenie 
Boga; spotkać Ojca, który jest gotowy przebaczać wszystko i zawsze, i który właśnie przeba-
czając uzdrawia serce i ożywia miłość. Nie wolno nam zmęczyć się proszeniem o Boże przeba-
czenie, bo tylko wtedy, kiedy doświadczymy przebaczenia, kiedy czujemy, że nam wybaczono, 
uczymy się przebaczać” – mówił Franciszek.

Przebaczenie jest jednak czasem bardzo trudne. Jak zatem możemy naśladować Jezusa? Od 
czego zacząć, aby wybaczyć zarówno małe, jak i wielkie krzywdy, których codziennie doznaje-
my? Papież sugeruje, by przede wszystkim zacząć od modlitwy, tak jak uczynił to św. Szczepan.

„Zaczyna się od własnego serca. Na modlitwie możemy skonfrontować uczucia jakich do-
świadczamy, powierzając tego, który nas skrzywdził, miłosierdziu Bożemu. «Panie, proszę Cię 

za niego, proszę Cię za nią». Potem odkrywa się, że ta wewnętrzna walka o przebaczanie 
oczyszcza od zła, oraz że modlitwa i miłość uwalniają nas od wewnętrznych łańcuchów 
pretensji. To bardzo brzydkie żyć pretensjami! Codziennie mamy okazję aby ćwiczyć się 
w przebaczaniu, przeżywać ten tak wzniosły gest, który przybliża człowieka do Boga. 
Tak jak nasz Ojciec niebieski, sami stajemy się miłosierni, ponieważ przez przebaczenie 

zwyciężamy zło dobrem, przemieniamy nienawiść w miłość i w ten sposób 
czynimy świat czystszym” – powiedział Papież.

www.viaaddeum.pl
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Uczmy się od Dzieciątka 
Choć największym wyrazem zbawczej miłości Jezusa jest Jego śmierć 

i zmartwychwstanie, to jednak nie wolno zapominać, że całe Jego ziemskie życie jest 
dla nas Objawieniem i pouczeniem. Aby wzrastać w wierze, niezbędne jest również 
coraz częstsze kontemplowanie Dzieciątka Jezus – mówił Ojciec Święty na audiencji 
ogólnej. Pomimo chłodnej pogody odbywała się ona na placu św. Piotra. Aula Paw-
ła VI nie zdołałaby bowiem pomieścić wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na co-
tygodniowe spotkanie z Papieżem.

„Kult Dzieciątka Jezus jest powszechny. Wielu świętych pielęgnowało go w codziennej 
modlitwie i chciało kształtować swoje życie na wzór Dzieciątka Jezus. Mam tu na myśli w 
szczególności św. Teresę z Lisieux, która jako mniszka karmelitańska przyjęła imię Teresy 
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Ta święta, będąca również doktorem Kościo-
ła, potrafiła żyć i dawać świadectwo o tym «dziecięctwie duchowym», które się przyswaja, 
medytując w szkole Maryi Dziewicy pokorę Boga, który dla nas stał się mały. Jest to wielka 
tajemnica: Bóg jest pokorny! My, pyszni i pełni próżności, uważający się za wielkich, jeste-
śmy niczym! On, wielki, jest pokorny i stał się dzieckiem. Oto prawdziwa tajemnica! Bóg 
jest pokorny! Czyż to nie piękne?”.

„Przede wszystkim odkrywamy, że dzieci chcą naszej uwagi. Powinny być w centrum 
uwagi. Dlaczego? Nie z powodu pychy, ale dlatego, że potrzebują się czuć chronione. Także 
i my musimy umieścić Jezusa w centrum naszego życia i zrozumieć, choć może się to wy-
dawać paradoksalne, że mamy obowiązek Go chronić. Chce On być w naszych ramionach, 
pragnie, byśmy się Nim opiekowali i aby mógł utkwić swoje spojrzenie w naszym. Ponadto 
powinniśmy się starać, by Dzieciątko Jezus się uśmiechało, okazując Mu w ten sposób na-
szą miłość i naszą radość z tego, że On jest pośród nas. Jego uśmiech jest oznaką miłości, 
która daje nam pewność, że jesteśmy przez Niego kochani”.

„Jeśli jednak chcemy sprawić, by dziecko się bawiło, musimy zrezygnować z naszej logi-
ki, aby wejść w jego logikę. Jeśli chcemy, aby dziecko się bawiło, trzeba zrozumieć, co mu 
się podoba, a nie być egoistami, każąc mu robić to, co nam się podoba. Dzięki temu mo-
żemy się czegoś nauczyć. Stając przed Jezusem, jesteśmy wezwani do porzucenia naszych 
roszczeń do autonomii. I to jest prawdziwy problem: nasze roszczenia do autonomii. Mu-
simy się ich wyrzec, aby przyjąć prawdziwą formę wolności, polegająca na poznaniu, Kogo 
mamy przed sobą, aby Mu służyć. On, dziecko, jest Synem Bożym, który przychodzi, aby 
nas zbawić. Przyszedł pośród nas, aby ukazać nam oblicze Ojca bogatego w miłość i miło-
sierdzie. Przytulmy zatem w naszych ramionach Dzieciątko Jezus, stańmy w Jego służbie: 
Ono jest źródłem miłości i pokoju. I byłoby pięknie, gdybyśmy dziś po powrocie do domu 

podeszli do żłóbka i pocałowali Dzieciątko Jezus, mówiąc Mu: «Jezu, chcę być pokor-
ny tak jak Ty, pokorny jak Bóg». Prośmy Go o tę łaskę”.

„Zachęcam do modlitwy za ofiary kataklizmów, które w tych dniach dotknęły Sta-
ny Zjednoczone, Wielką Brytanię i Amerykę Południową, zwłaszcza Paragwaj, po-
wodując niestety ofiary w ludziach. Wiele osób musiało opuścić swe domy, poważ-

ne są też szkody materialne. Niech Pan Bóg pokrzepi te społeczności, a 
braterska solidarność niech zaradzi ich potrzebom”.
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Wigilia ministrancka wraz z rodzicami  
w sobotę 19 grudnia 2015 r.

W dniu 19 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 
w  Domu Parafialnym naszej parafii mia-
ła miejsce Wigilia Ministrancka wraz z ich 
rodzicami. Przybyło na tę wigilię około 50 
osób (ministranci + rodzice). Wigilia te-
goroczna różniła się tym od lat poprzed-
nich, tym, że pierogi na naszą wigilię le-
pili uczniowie z Technikum żywienia  Ze-
społu  Szkół Ponadgimnazjalnych w No-

wogardzie,  którzy są ministrantami w na-
szej parafii. Barszczyk czerwony, śledzie i 
ciasta też były domowej roboty. Ponadto 
były  owoce i napoje.

Wieczerzę wigilijną rozpoczęliśmy od 
wspólnej modlitwy, a następnie jeden z 

ministrantów przeczytał z Pisma Świętego 
fragment z Ewangelii św. Łukasza mówią-
cy o Narodzinach Jezusa.  Po wysłuchaniu 
tego fragmentu wzięliśmy do rąk opłatek i 
składaliśmy sobie nawzajem życzenia. Po 
życzenia usiedliśmy do wspólnej wiecze-
rzy wigilijnej. Nie zabrakło też wspólnego 
śpiewu kolęd. Wszyscy byli bardzo zado-
woleni ze wspólnego spotkania w tym wy-
jątkowym dniu  w roku.

Dziękuję za przybycie ministrantom i 
rodzicom na tę Wigilię.

Opiekun Ministrantów 
ks. Robert Dąbrowski
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Porządek Wizyty duszpasterskiej 
– Kolędy na najbliższy tydzień

4 StyCzNia – PONieDziałeK   
Ks. Proboszcz   ul. Monte Cassino
Ks. Robert D.  ul. Lipowa, Grota Roweckiego (Lewa Strona)
Ks. Robert Sz.  ul. Świerkowa, Jodłowa, Jesionowa, Brzozowa, Dębowa

5 StyCzNia – WtOReK   
Ks. Proboszcz   ul. Traugutta I Okulickiego
Ks. Robert D.  Plac Szarych Szeregów, Szkolna,  Blacharska, Wyszyńskiego 1 i 7
Wtorek  Ks. Robert Sz.    Promenada (od początku)

7 StyCzNia – CzWaRteK   
Ks. Proboszcz  ul. Kościuszki 35 i 35A
Ks. Robert D.   ul. Warszawska 10 (51-100)
Ks. Robert Sz.    ul. Warszawska 10 (1-50)

8 StyCzNia – PiąteK  
Ks. Robert D.     ul. Wileńska i Dąbrowskiego
Ks. Robert Sz.    ul. Piłsudskiego i Sikorskiego

9 StyCzNia – SObOta   
Ks. Proboszcz   ul. Kowalska 1E I  2   od godz. 14.00
Ks. Robert D.     Karsk  od godz. 10.00
Ks. Robert Sz.    Karsk  od godz. 10.00

11 StyCzNia – PONieDziałeK   
Ks. Proboszcz   ul. Wiejska (rozpoczęcie od lewej strony numery nieparzyste)
Ks. Robert D.     ul. Wiejska 1
Ks. Robert Sz.    ul. Wiejska 2 i 4

12 StyCzNia – WtOReK   
Ks. Proboszcz   ul. Głowackiego, Racławicka, Rataja,  Kosynierów
Ks. Robert D.    ul. Wojska Polskiego (prawa strona)
Ks. Robert Sz.    ul. Wojska Polskiego (prawa strona)

13 StyCzNia – ŚRODa   
Ks. Proboszcz   ul. Armii Krajowej (lewa ltrona)
Ks. Robert D.    ul. Armii Krajowej 51
Ks. Robert Sz.   ul. Armii Krajowej 50
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14 StyCzNia – CzWaRteK  
Ks. Proboszcz   ul. Warszawska 14 ( 31-64 )
Ks. Robert D.     ul. Armii Krajowej (prawa strona)
Ks. Robert Sz.    ul. Warszawska 14 (1-30 )

15 StyCzNia – PiąteK  
Ks. Robert D.     ul. Warszawska 11 ( 51-100)
Ks. Robert Sz.    ul. Warszawska 11 ( 1-50 )

16 StyCzNia – SObOta   
Ks. Proboszcz   ul. Warszawska 1, 7, 13, 20 od godz. 14.00
Ks. Robert D.     Dąbrowa   od godz. 10.00
Ks. Robert Sz.    Dąbrowa  od godz. 10.00

Wigilia Caritas - 
17.12.2015r

W przyszłą niedzielę – 10 stycznia po 
Mszy św. o godz. 12.30 zapraszamy 

na koncert kolęd w wykonaniu scholii 
dziecięcej.

Siostry składają podziękowania za 
ofiary złożone podczas rozprowadzania 

opłatków na wioskach.

Kolędnicy Misyjni dziękują 
rodzinom z Nowogardu oraz 

parafianom z Karska, Dąbrowy, 
Olchowa i Wojcieszyna za serdeczne 

przyjęcie i złożone ofiary, które zostaną 
przekazane na pomoc dzieciom z 

Madagaskaru.
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Kolędnicy Misyjni – Dzieciom z Madagaskaru
„Niech Dziecię Jezus Wam błogosławi,
abyście w zdrowiu i w wierze trwali.
A z Madagaskaru Święta Rodzina
niech to spotkanie Wam przypomina,
bo dzięki Waszej szczodrobliwości
otwarto dzieciom drzwi do radości,
do domów, świetlic, szkół i przyszłości,
gdzie chrześcijańska nadzieja gości.”
Dzieci z Koła Misyjnego pod opieką s. 

Melanii i s. Danieli już po raz piąty włączy-
ły się w ogólnopolską akcję Kolędnicy Mi-
syjni. Głoszenie radosnej nowiny o przyjściu 
Zbawiciela rozpoczęły od Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Nowogardzie. Uroczyste rozesła-
nie Kolędników odbyło się 26 grudnia pod-
czas Mszy św. o godz. 12.30. Mimo deszczo-
wej i wietrznej pogody, popołudnie upływało 
w radosnej, miłej i ciepłej atmosferze. Pierw-
sze kroki skierowali Mali Kolędnicy do domu 
księży, a potem sióstr. Odwiedzili także sio-
stry z parafii św. Rafała Kalinowskiego. Nie 
zabrakło radości na twarzach przechodniów 
oraz mieszkańców domów, których odwie-
dzili. W niedzielę – Uroczystość Św. Rodzi-
ny Kolędnicy busem „powędrowali” na Msze 
św. do kościołów filialnych. Przybliżyli trud-
ną sytuację dzieci z Madagaskaru – parafia-
nom z Karska, Dąbrowy, Olchowa i Wojcie-
szyna. Z serca składamy podziękowania za 
ogromną życzliwość i wszystkie zebrane ofia-
ry, które w najbliższym czasie zostaną prze-
kazane na pomoc dzieciom z Madagaskaru. 

s. Melania i s. Daniela    
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Nocne Czuwanie Młodych w Szczecinie
Z piątku na sobotę tj. 18/19 grudnia 2015 

r. 8 osobowa grupa młodzieży  z naszej Para-
fii pw. WNMP  wzięła udział w Nocnym Czu-
waniu Młodzieżowym organizowanym przez 
Siostry Uczennice Krzyża w Arcybiskupim 
Wyższym Seminarium Duchownym  w Szcze-
cinie. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.30 
przywitaniem młodzieży w Kościele Semina-
ryjnym, a   następnie wspólnym śpiewem ze 
scholą młodzieżową. Zaśpiewaliśmy AKA-

TYST do Bogurodzicy (tekst mówiący o ży-
ciu Maryi) przy  wygaszonym świetle w Ko-
ściele, zapalonych i trzymanych w ręku świe-
cach.  Temat czuwania brzmiał:  „Odrodze-
ni w Chrystusie”.   Następnie jeden z księ-
ży obecnych na czuwaniu wygłosił kateche-
zę  na temat „Znaczenia chrztu świętego w ży-
ciu chrześcijanina”. Po konferencji były dane 2 
świadectwa (Siostry Oli  i Tomka). Następnie 
rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i była możliwość skorzystania z Sakra-
mentu pokuty. Po tym  była przerwa na małe 
co nie co:) - posiłek,  oraz możliwość wspólnej 

zabawy przy dobrej muzyce. Po posiłku wró-
ciliśmy na nowo do Kościoła Seminaryjne-
go, gdzie rozpoczęło się odnowienie przyrze-
czeń chrzcielnych.  Każdy z uczestników czu-
wania podchodził do wystawionej na środku 
Kościoła zabytkowej chrzcielnicy, zamaczał 
rękę w wodzie święconej, czynił znak krzy-
ża i na pamiątkę otrzymywał mały słoiczek 

z wodą  święconą z chrzcielnicy, na którym 
mógł napisać swoją datę chrztu (Mój chrzest). 
Ostatnim punktem czuwania była Eucharystia 
sprawowana przez 10  kapłanów,  którzy przy-
byli na czuwanie ze swoją młodzieżą.  Po Eu-
charystii około 4.30 wyjechaliśmy z Semina-
rium Duchownego   i przyjechaliśmy do No-
wogardu. Wszyscy wróciliśmy z czuwania za-
dowoleni i umocnieni duchowo. Następne 
czuwanie   młodzieżowe w Wyższym Semi-
narium Duchownym z  18/19  marca br. (pią-
tek/sobota), Serdecznie zapraszam wszystkich 
młodych na kolejne czuwanie.

ks. Robert Dąbrowski
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Każdy czas spędzony z Panem Jezusem to 
czas radości i łaski! Ale są takie szczególne 
dni, gdzie ten czas potęguje, naznaczony czę-
sto   zmęczeniem przynosi „plon stukrotny”! 
:) To czas naszych młodzieżowych, nocnych 
czuwań, gdzie wraz z Siostrami Uczennicami 
Krzyża i Kapłanami modli się młodzież z róż-
nych miejsc Polski! Jest to czas przede wszyst-
kim modlitwy, spotkania z Tym, który nas ko-
cha i Którego my chcemy kochać naszą co-
dziennością, modlitwą, zabawą. Ale jest to 
czas także radości, doświadczenia Wspólnoty, 
uśmiechu bliźniego, posilenia się pyszną ka-
napką na refektarzu seminaryjnym i czas...
wspólnych tańców, gdzie każdy czuje rytm, bo 
to rytm troski, akceptacji i miłości! ;) Nasze 
czuwanie 18 grudnia rozpoczęło się piękną 
modliwą, Akatystem. Zgaszone światło w Ko-
ściele Seminaryjnym i świece w naszych dło-
niach, no i te anielskie głosy....robiło wraże-
nie! ;) W ten sposób tę noc zawierzyliśmy się 
Jezusowi przez ręce Maryi, która zawsze jest z 
nami! Nasz czas wzbogaciła konferencja do-
tycząca Chrztu Świętego, jego wartości w ży-
ciu każdego z nas. Dziękuję za przypomnie-
nie mi tego, że przez Chrzest Święty otrzyma-

łam Nowe Życie! Życie w Jezusie Chrystusie! 
Konferencję dopełniły świadectwa Siostry Oli 
- Jadwiżanki i Tomka, którzy podzielili się z 
nami doświadczeniem własnego chrztu oraz 
doświadczeniem towarzyszenia tym, którzy 
ten Święty Sakrament otrzymują! Pięknym 
czasem był czas spotkania Jezusa w Adoracji 
Najświętszego Sakramentu, była to dla mnie 
dobra okazja, by podziękować Jezusowi za 
mój Chrzest, dzięki któremu stałam się Jego 
ukochanym dzieckiem!! Wielu z nas mogło 
też doświadczyć Jego miłości w Sakramencie 
Pokuty i Pojednania, dzięki Kapłanom, któ-
rzy zawsze z sercem otwartym służą. Za to 
im z serca dziękuję! Przyszedł też czas na wy-
jątkowe Nabożeństwo odnowienia przyrze-
czeń chrzcielnych. Dla mnie był to czas, gdzie 
mogłam na nowo powiedzieć Jezusowi TAK,   
wcześniej uczynili to moi Rodzice. Tej nocy ja 
sama mogłam powiedzieć Jezusowi: Ty mnie 
prowadź, zawierzam i ufam. To było dla mnie 
ważne! Każdy z nas otrzymał prezencik w po-
staci słoiczka ze święconą wodą! W przerwie 
czas na kanapkę, troszkę zabawy! Nasze spo-
tkanie zakończyła wspólna, roratnia Msza 
Święta z głośnym śpiewem adwentowych pie-
śni i umacniającym Słowem! I tak oto z Bło-
gosławieństwem Bożym w sercu, w tym Roku 
Miłosierdzia każdy z nas wyjechał do swoich 
domów i środowisk, by tam odważnie świad-
czyć o Tym, który przez łaskę Chrztu Świętego 
uczynił nas Swoimi Dziećmi i dał nam Nowe 
Życie! 

Marta
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W każdą środę Msza św. o godz. 18.00   
w intencji próśb i podziękowań. 

intencja nowenny pompejańskiej  
od 14 grudnia do 5 lutego 2016r.:  

”Aby media publiczne były głosem prawdy i 
ładu moralnego. Aby ustały manipulacje  

i propagowanie zła moralnego”

Serdecznie prosimy o składanie ofiar  
na arcybiskupie Wyższe Seminarium  

Duchowne w Szczecinie.

Wprowadzamy wypominki roczne, które 
są odczytywane 15 minut przed Mszą o 

godz. 09.30 w niedzielę.  Prosimy podawać 
tylko nazwiska rodzin.

Z okazji Nowego Roku, wszystkim Parafianom 
życzymy obfitości błogosławieństwa i łaski 

Miłosiernego Boga oraz opieki Maryi na każdy 
dzień. Niech Boża Opatrzność czuwa nad 

Wami! Szczęść Boże!

06.01.2016 r. Objawienie Pańskie. 
Porządek Mszy świętych jak w każdą 

niedzielę. Poświęcenie kredy, kadzidła, 
wody i złota będzie na wszystkich mszach 

świętych.

10.01.2016 r. Niedziela Chrztu Pańskiego, 
którą zakończymy liturgiczny okres Bożego 

Narodzenia. Zgodnie z tradycją kolędy 
śpiewamy do Święta Ofiarowania Pańskiego, 

czyli 02.02.2016 r.

i czwartek - Msza Św. o godz. 09.00 i 

wystawienie Najświętszego Sakramentu 
do godz. 17.30. Od 17.30 nabożeństwo 

pierwszo-czwartkowe.

OGŁOSZENIA    
DUSZPASTERSKIE

Ochrzczone dzieci 
w roku 2015:

Chłopcy:
Alan-2
Fabian
Adam

Oliwier -2
Hubert

Aleksander -2
Marcel -3
Tomasz 

Antoni -4
Piotr -2

Kacper -2
Wojciech -2

Mieszko
Mikołaj -3

Gabriel
Filip

Szymon
Devin
Witold

Natan -2
Julian
Jonas

Klaudiusz
Ethan
Michał
Wiktor

Dominik

Dziewczynki:
Marianna

Helena

Zuzanna -2
Zofia -3
Agata 

Paulina
Alicja

Lena -3
Julia -2
Joanna 

Nadia -2
Hanna -4

Marcelina -2
Antonia -2

Iga -2
Anna

Malwina
Marta
Oliwia
Kaja -2

Amelia -3
Nel

Patrycja
Alicja

Liliana
Wiktoria

Agnieszka
Maria

Kornelia
Michalina

Marika
Nikola -2

Noemi 
Janiana

Maja 
Martyna
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 3.01.2016 r.
07.00 + Tadeusz Balicki
09.30 Msza św. dziękczynna za 80 lat życia Anny Marii oraz 30 lat życia Edyty, z prośbą o zdro-

wie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
11.00 Pro populo
12.30 + Krystyna Putiatyńska -2 r. śm., zm. rodzice: Anna i Szczepan Putiatyńscy, teściowie: 

Marianna i Ignacy Kasprzyk
18.00 + Marcin Krysiak -16 r. śm.
 Olchowo: + Tomasz -10 r. śm., Janina i Mieczysław
 Wojcieszyn: + Elżbieta, Stanisław, Kazimierz, Anita, Leszek, Mirosław i zm. z rodziny

Poniedziałek 04.01.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 + Stanisława Nowak Madrzejewska - 4 r. śm.

Wtorek 05.01.2016 r.
07.00 W intencji Adriana o dar mowy dla Niego
18.00 + Maria i Stanisław Teodorowicz

Środa 06.01.2016 r.   Objawienie Pańskie
07.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zdrowie dla Marii 
09.30 + Bolesław - 46 r. śm., Roman -3 r. śm., Katarzyna, Jan, Paweł i zm. z rodziny Sachryń
11.00 Pro populo
12.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla rodziny Filipiak
14.00 Msza św. dziękczynno - błagalna z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego Teresy i Jana 

Mikłaszewicz
18.00 Msza św. w intencji próśb i podziękowań
18.00 + Władysław Chlebicki -7 r. śm., zm. z rodziny Chlebickich i Kaczmarków
 Olchowo: +Andrzej Łokaj, zm. rodzice: Jan i Marianna

Czwartek 07.01.2016 r.
09.00 + Witosław Podębski, Elżbieta, Józef i Marianna Kubiak
18.00 + Wacław Głowiejko -2 r. śm. 

Piątek 08.01.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 + Aniela i Józef Sprysak, Piotr Przytulski, Mirosław Czerkas, Aniela Teodora Serweta

Sobota 09.01.2016r.
09.00 + Weronika, Franciszek Szwajka, Zofia, Piotr, Marian, Jan Węgrzyn
18.00 + Janusz Król -13 r. śm. i zm. z rodziny
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Niedziela 10.01.2016r. Święto Chrztu Pańskiego
07.00 + Adam Zagórski -12 r. śm.
09.30 + Łukasz Flis - 1 r. śm
11.00 + Marian -26 r. śm., Adela, Jadwiga, Władysław, Jan Rynkiewicz, Stanisława, Jan, Barbara, 

Karolina, Kazimiera i Leszek
12.30 O Boże błog. i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa w 70 r. urodzin 
18.00 Dantis
 Olchowo: W intencji Weroniki o dobre wyniki w nauce i światło Ducha Świętego w czasie 

egzaminu

Poniedziałek 11.01.2016 r.
07.00 W int. Adriana o dar mowy dla Niego
18.00 + Regina -1 r. śm.

Wtorek 12.01.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 + Czesław, Filomena, Stanisław, zm. z rodziny Sakowicz, Sklepowicz, Władysław Kwiat-

kowski

Środa 13.01.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 Msza w intencji próśb i podziękowań

Czwartek 14.01.2016 r.
07.00 W int. Adriana o dar mowy dla Niego
18.00 Dantis

Piątek 15.01.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 + Jan -14 r. śm., Katarzyna, Stefan Jaklińscy, Tekla, Michał Szczyrba i Emilia

Sobota 16.01.2016 r.
09.00 + Ignacy Marcinkiewicz - 6 r. śm., Jadwiga Marcinkiewicz 
18.00 Dantis

Niedziela 17.01.2016r.
07.00 + Jerzy Kozłowski -3 r. śm., Zbigniew, Zygmunt, Józefa, Bronisław Kozłowscy, Maria i Wal-

demar Jelińscy, Antonina Gawron, Barbara, Michał Kozaczuk, Katarzyna Walczak, Jan 
Sobczyk, Marek

09.30 + Stanisław Kuźnicki -25 r. śm., Irena Kuźnicka, Piotr Staniec, Stefania i Michał Lewandow-
scy, Antoni Lepczyński

11.00 Pro populo
12.30 + Elżbieta -15 r. śm., Wincenty, Helena, Jan, Anna Pietrzykowscy, Władysław i Janina Gra-

barczyk
18.00 + Tomasz Grabowski -12 r. śm., Maciej, zm. z rodz. Grabowskich i Szuchalskich
 Olchowo: + Józef -43 r. śm., Henryk, zm. z rodz. Zielińskich i   Wielgus, Janina Kowaluk  

-13 r. śm.


