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Kalendarz Liturgiczny
28 lutego Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 

8a); 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Mt 4, 17; Łk 13, 1-9;

29 lutego  Poniedziałek. Dzień powszedni. 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 
(41), 3); Ps 130 (129), 5. 7; Łk 4, 24-30;

1 marca  Wtorek. Dzień powszedni. Dn 3, 25. 34-43; Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 7); Jl 2, 13; Mt 
18, 21-35;

2 marca Środa. Dzień powszedni. Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a); J 6, 63b. 68b; 
Mt 5, 17-19;

3 marca  Czwartek. Dzień powszedni. Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a); Jl 2, 13; 
Łk 11, 14-23;

4 marca  Piątek. Święto św. Kazimierza, królewicza. Syr 51, 13-20; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); 
Flp 3, 8-14; J 15, 16; J 15, 9-17;

5 marca  Sobota. Dzień powszedni. Oz 6, 1-6; Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6); Ps 95 (94), 
8ab; Łk 18, 9-14;

6 marca  Czwarta Niedziela Wielkiego Postu. Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 9a); 2 Kor 5, 
17-21; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;

7 marca  Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Perpetuy i Felicyty, mę-
czennic. Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Ps 130 (129), 5. 7; J 4, 43-54;

8 marca  Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Jana Bożego, zakonnika. Ez 
47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8); por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16;

9 marca Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Franciszki Rzymianki. Iz 49, 
8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13cd-14. 17-18 (R.: por. 8a); J 11, 25a. 26; J 5, 17-30;

10 marca  Czwartek. Dzień powszedni. Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a); Ez 18, 
31; J 5, 31-47;

11 marca  Piątek. Dzień powszedni. Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a); J 6, 
63b. 68b; J 7, 1-2. 10. 25-30;

12 marca  Sobota. Dzień powszedni. Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R.: por. 2a); J 3, 16; J 7, 40-53;

13 marca  Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Iz 43, 16-21; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6 (R.: por. 3); Flp 
3, 8-14; Jl 2, 13; J 8, 1-11;
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Słowa Życia

Ewangelia wg św. Mateusza 18,21-35.     
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że 
aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo nie-
bieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 
przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ 
nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego 
mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej 
cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił 
go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który 
mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” 
Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam 
tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 
długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowie-
dzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy, darowałem ci 
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się 
nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniesiony gniewem pan jego 
kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec 
mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Ewangelia wg św. Jana 8,1-11.     
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud 
schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy 
ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na 
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» 
Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy 
się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie 
nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, 
stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie 
nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz».

Z Ewangelii...
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Z nauczania  
     Papieża Franciszka

Wyznajemy wiarę przyjmując ubogich 
Tekst św. Łukasza mówi o pewnym bogatym człowieku, który „ubierał się w purpu-

rę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie” (Łk 16, 19). Nie zauważył, że u bra-
my jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Ta scena prowoku-
je Franciszka do postawienia pytania: „Czy jestem chrześcijaninem żyjącym na dro-
dze kłamstwa, czy też jestem chrześcijaninem idącym drogą życia, to znaczy czynów 
i działania?”. Ojciec Święty zauważa, że ten bogacz „znał przykazania, z pewnością 
wszystkie, a w każdą sobotę chodził do synagogi i raz w roku do świątyni”. Był zatem 
człowiekiem religijnym. Co więc sprawiło, że nie widział otaczającej go rzeczywistości?

„Był człowiekiem zamkniętym, skupionym na swoim małym świecie, świecie ban-
kietów, strojów, próżności, przyjaciół. Był człowiekiem zamkniętym jak w bańce pełnej 
próżności. Nie umiał spojrzeć dalej, widział tylko swój własny świat. I ten człowiek nie 
dostrzegał, co działo się poza jego zamkniętym światem. Nie myślał na przykład o po-
trzebach tak wielu ludzi czy o konieczności towarzyszenia chorym. Myślał tylko o so-
bie, o swoich bogactwach, o tym, by sobie dobrze żyć. Oddawał się dobremu życiu” – 
powiedział Franciszek.

Był zatem człowiekiem na pozór religijnym, lecz nie znał żadnych peryferii, sku-
piał się całkowicie na sobie samym. Nie wiedział nawet, co dzieje się przy bramie jego 
domu. Jak powiedział Papież, szedł on drogą fałszu, gdyż „ufał tylko sobie i swoim rze-
czom, a nie zaufał Bogu”. Franciszek zauważa, że bardzo ciekawe jest również to, iż 
utracił on swoje imię. Ewangelia nie mówi nam bowiem jak się nazywał. Stwierdza je-
dynie, że był to człowiek bogaty. Jeśli zatem jedyną rzeczą, która określa człowieka, jest 
przymiotnik, to znaczy, że utracił on swoją istotę i siłę.

„Ten jest bogaty, ten jest silny, ten może zrobić wszystko, ten jest księdzem robiącym 
karierę, ten jest biskupem robiącym karierę... Jak często przychodzi nam określać ludzi 
przymiotnikami, a nie po imieniu, bo nie mają w sobie treści. Ale zadaję sobie pytanie: 
Czyż Bóg, który jest Ojcem, nie okazał miłosierdzia temu człowiekowi? Czyż nie pukał 

do jego serca, aby je poruszyć? Ależ tak, tam były drzwi, tam była brama w osobie 
Łazarza, który miał imię. I ten Łazarz ze swoimi potrzebami i w swojej niedoli, 
ze swoimi chorobami, był samym Panem, który pukał do drzwi, aby ten człowiek 
otwarł serce i pozwolił tam wejść miłosierdziu. Ale nie, on tego nie widział, był 

zamknięty. Dla niego za bramą nic nie było” – powiedział Papież.

www.viaaddeum.pl
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Dziękujemy Pani Józefie Szukalskiej za organizację 
tego wydarzenia i propagowanie twórczości Ks. Jana Twardowskiego.

Wieczór z twórczością Ks. Jana Twardowskiego  
w naszej bibliotece nowogardzkiej-23.02.1016r. 
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W każdą środę Msza św. o godz. 18.00   
w intencji próśb i podziękowań. 

Intencja nowenny pompejańskiej od 10 lutego 
do 03.04.2016r.: ”Maryjo prosimy o jak największe 
owoce Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, wizyty 

Ojca św. Franciszka i Światowych Dni Młodych 
w naszej Ojczyźnie” . Wystarczy nawet dziesiątek 
w tej intencji, jeśli ktoś nie może odmawiać całej 

nowenny.

Serdecznie prosimy o składanie ofiar na 
Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w 

Szczecinie.

Informujemy, że w nasza parafia posiada nową 
stronę internetową: www.wnmp.nowogard.eu

Od 24.01.2016r. prowadzimy zbiórkę ofiar na 
zakup fatimskiej figury procesyjnej. Skrzynka na 

ofiary przy kaplicy Św. Jana Pawła II.

Spotkania grupy kontemplacyjnej w każdą środę 
po mszy św. wieczornej o 18.45 w salce na plebanii.

W kaplicy Św. Jana Pawła II znajdują się papierowe 
torby do pobrania i wypełnienia ich artykułami 

spożywczymi dla ubogich. 

Drogi Krzyżowe w okresie Wielkiego Postu: 
dla dzieci w piątek o godz. 16.30, dla młodzieży i 

dorosłych po Mszy św. wieczornej.

Gorzkie żale w każdą niedziele Wielkiego Postu o 
godz. 17.30

I czwartek miesiąca: wystawienie Najświętszego 
Sakramentu po Mszy o godz. 9.00. Od 17.30 
modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia 

zakonnego.

I piątek miesiąca: Spowiedź pierwszo-piątkowa od 
godz. 16.00.Msza wieczorna w intencji zmarłych w 

miesiącu lutym. Po Mszy wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa.

I sobota miesiąca: od godz. 8.15 nabożeństwo ku 
czci Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. księża 

odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

I niedziela: niedziela adoracyjna, wystawienie 
Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św.

01.03. Święto państwowe: Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dla sowieckiego 

okupanta (1944-1989) byli bandytami, których 
należało wyeliminować ze społeczeństwa... Ich „winą” 
było to, że byli prawdziwymi Polakami, którzy myśleli 

po polsku walcząc o wolną i suwerenną Ojczyznę 
w latach 1944-1963. Wielu z nich zostało bestialsko 
zamordowanych w więzieniach ZSRR i PRL, wielu 
zginęło w nierównej walce oddając swoje życie za 
Polskę...Winniśmy im pamięć, hołd i modlitwę - a 

tym, którzy żyją jeszcze pośród nas – wdzięczność! 
Zapraszamy do modlitwy w intencji Bohaterów 

Polski na wieczornej Mszy Świętej.

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu 
można składać u Siostry Danieli w zakrystii.

Biuro parafialne czynne jest we wtorek i w 
czwartek od godz. 19.00 do 20.00.

Spotkania kandydatów do bierzmowania 
odbędą się w najbliższy wtorek, środę i czwartek w 
ustalonych grupach. Młodzież zapraszamy najpierw 

na Mszę św. a po niej na spotkanie formacyjne w 
salce na plebanii.

W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy na adorację w ciszy do godz. 20.00.

Informujemy, że w dniach od 29 lutego do 3 marca 
(od pon. do czwartku o 19.00) odbędzie się kurs 

przedmałżeński. Kolejny termin przygotowań 
dla osób, które pragną zawrzeć sakramentalny 

związek małżeński jest wyznaczony na czerwiec.

Katecheza parafialna dla dzieci i ich rodziców we 
środę(2.03) lub w czwartek(3.03) o godz. 18.30 w 

domu parafialnym. Bardzo prosimy o obecność na 
tym już ostatnim spotkaniu.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30 
spotkanie Ks. Proboszcza z  rodzicami i dziećmi 

z kl. 2. Prosimy rodziców o dostarczenie kart 
zgłoszeń do I Komunii świętej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...

Niedziela 28.02.2016r. III niedziela Wielkiego Postu
07.00 + Florentyna, Piotr, Stanisław, Marianna, Stanisław, Albin, Jadwiga
09.30 + Antoni Wśniowski -30 dzień po pogrzebie, Józefa Jakubowska -24r. śm., zm. z rodziny
11.00 Pro populo
12.30 + Józef Perek -7r. śm., Wiktoria, Franciszek, Jan Jankowscy, Julianna i Antoni Perek
18.00 + Helena, Kazimiera Pabisiak, zm. z rodz. Pabisiak, Jan, Franciszek, Józef
 Olchowo: + Aniela, Stanisław, Jadwiga, Ryszard, zm. z rodz. Piaszczyk i Kwiatkowskich
 Wojcieszyn: + Feliks Skowroński -12r. śm., zm. z rodziny

Poniedziałek 29.02.2016r.
07.00 Dantis
18.00 + Józef Marzec-38r. śm.
18.00 + Kazimiera Czuba, zm. z rodz. Czuba, Krukowskich i Łoś

Wtorek 01.03.2016r. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
07.00 Dantis
18.00 + Wiesław Nowak – 2r. śm.,Karolina Jędruś Nowak -4r. śm.
18.00 + Sławomir Putkowski -8r. śm., zm. z rodz. Putkowskich i Michałowskich

Środa 02.03.2016r.
07.00 Dantis 
18.00 w intencji próśb i podziękowań

Czwartek 03.03.2016r.
07.00 + Anna Kulpa -11r. śm., Józef, Maria, Anna
18.00 + Jadwiga Lewińska-10r. śm., Adam Lewiński -21r. śm.

Piątek 04.03.2016r.
07.00 + Franciszek, Józef, Marian, Wiesław Łozowscy
18.00 W int. zmarłych w miesiącu lutym:
++ Zbigniew Uszkur, Janina Powalska, Ewa Wojewódko, Apolonia Sachajdan, Zbigniew Wit-
kowski, Marcin Lubczyński, Franciszka Majdzińska, Stanisław Śniegowski, Krzysztof Dąbrow-
ski, Janina Jawtoszuk, Franciszek Pietrzak, Stefan Fedak, Adam Kubicki, Stanisław Kraszewski 

Sobota 05.03.2016r.
09.00 O Boże błog., opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii
18.00 W int. Zbigniewa z okazji urodzin o potrzebne łaski dla niego, żony i dzieci
18.00 + Damian Grzesiak -15r. śm.
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Niedziela 06.03.2016r. IV niedziela Wielkiego Postu
07.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Leokadii i Anny z okazji 90 rocznicy urodzin
09.30 + Stanisław Wiśniewski -3r. śm.
11.00 Pro populo 
12.30 + Florian -40r. śm. i Wiktoria
18.00 + Leszek Kaliszczuk -1r. śm. i zm. z rodziny
Olchowo: + Kazimiera Pawlak -20r. śm., Franciszek Pawlak

Poniedziałek 07.03.2016r.
07.00 Dantis
18.00 + Tomasz Stanielun
18.00 W int. rodziny Dulemba, Mysiak, Gniewisz o wszelkie łaski prosząc...

Wtorek 08.03.2016r.
07.00 Dantis
18.00 + Antonina, Marcin Przybyłek, Irena i Franciszek Zimni, Edward Turczynowicz, Józef 
Grabowski
18.00 + Helena Macuga -17r. śm., Bolesław Szurgut

Środa 09.03.2016r.
07.00 Dantis
18.00 Msza św. zbiorowa

Czwartek 10.03.2016r.
07.00 Dantis
18.00 + Władysław Skubała -3r. śm
18.00 + Irena Goliszewska -3r. śm., Andrzej Goliszewski

Piątek 11.03.2016r.
07.00 Dantis
18.00 + Konstanty 

Sobota 12.03.2016 r.
09.00 + Edward Iskra -3r. śm., Janina, Antoni, Władysława, Stanisław
18.00 + Marianna -1r. śm., Marian -21r. śm. Pędziszczak

Niedziela 13.03.2016r. V niedziela Wielkiego Postu
07.00 + Kazimierz Kowalewski
09.30 + Roman, Maria, Apolonia, Regina, Michał z Katulskich, Maria, Tomasz z Chlebickich
11.00 Pro populo
12.30 + Michał Ośmiak -1r. śm.
18.00 + Małgorzata, Sabina, Andrzej, Lucjan, Stefan z rodz. Lipskich
 Olchowo: + Józef, Henryk, Marcin, Zofia, Marianna, Józefa, Wojciech, 
  Janina Powalska – 30 dzień po pogrzebie
 Wojcieszyn: O Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego 
  dla Krzysztofa Zająca z okazji 18 urodzin


