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Kalendarz Liturgiczny
3 kwietnia  Druga Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Dz 5, 12-16; Ps 118 (117), 1 i 4. 

13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a); Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; J 20, 29; J 20, 19-31;

4 kwietnia  Poniedziałek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Iz 7, 10-14; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 
(R.: 8a i 9a); Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab; Łk 1, 26-38

5 kwietnia  Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera. 
Dz 4, 32-37; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); J 3, 15; J 3, 7-15;

6 kwietnia  Środa. Dzień powszedni. Dz 5, 17-26; J 3, 16; J 3, 16-21;

7 kwietnia  Czwartek. Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera. Dz 5, 27-33; Ps 34 
(33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: 7a); J 20, 29; J 3, 31-36;

8 kwietnia  Piątek. Dzień powszedni. Dz 5, 34-42; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 4ab); Mt 4, 4b; J 6, 1-15;

9 kwietnia  Sobota. Dzień powszedni. Dz 6, 1-7; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22); J 6, 16-21;

10 kwietnia  Trzecia Niedziela Wielkanocna. Dz 5, 27b-32. 40b-41; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b 
(R.: 2a); Ap 5, 11-14; por Łk 24, 32; J 21, 1-19 lub J 21, 1-14;

11 kwietnia  Poniedziałek. Dzień powszedni. Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a); 
Mt 4, 4b; J 6, 22-29;

12 kwietnia  Wtorek. Dzień powszedni. Dz 7, 51-59; 8, 1; Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab; J 6, 35; 
J 6, 30-35;

13 kwietnia  Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika. Dz 8, 
1b-8; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1); J 6, 40; J 6, 35-40;

14 kwietnia   Czwartek. Dzień powszedni. Dz 8, 26-40; Ps 66(65), 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1); J 6, 51; J 
6, 44-51;

15 kwietnia  Piątek. Dzień powszedni. Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1. 2 (R.: por. Mk 16, 15); J 6, 54; J 6, 52-59;

16 kwietnia  Sobota. Dzień powszedni. Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12; J 6, 
63b. 68b; J 6, 55. 60-69;

17 kwietnia  Czwarta Niedziela Wielkanocna. Dz 13, 14. 43-52; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c); Ap 
7, 9. 14b-17; J 10, 14; J 10, 27-30;
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Słowa Życia

Ewangelia wg św. Jana 20,19-31.  
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do 
nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym od-
puścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana». Ale 
on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i To-
masz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz 
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu 
Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książ-
ce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Ewangelia wg św. Jana 6,35-40.  
Jezus powiedział do ludu: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedzia-
łem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co 
Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz 
nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, 
ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze 
wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu 
ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i 
wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

Z Ewangelii...
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Z nauczania  
     Papieża Franciszka

Miłosierdzie gładzi grzech
Miłosierdziu, które przebacza winy człowieka, poświęcona była papieska ka-

techeza podczas środowej audiencji ogólnej. Było to już ostatnie rozważanie, 
w którym Franciszek podjął temat miłosierdzia w Starym Testamencie. Oparł 
się w nim na słowach Psalmu 51, zwanego po łacinie „Miserere – Zmiłuj się”. 
Jest to modlitwa pokutna, w której prośbę o przebaczenie poprzedza wyznanie 
winy. Modlący się otwiera się na Bożą miłość, która go oczyszcza, i staje się no-
wym stworzeniem, zdolnym do posłuszeństwa, stałości ducha i szczerego wiel-
bienia Boga.

Ojciec Święty zauważył, że tytuł nadany temu psalmowi w tradycji żydow-
skiej odnosi się do króla Dawida i jego grzechu z Batszebą, żoną Uriasza Che-
tyty. Dawid, powołany przez Boga, aby prowadzić lud drogami posłuszeństwa 
wobec prawa Bożego, zdradził swoją misję. Dopuściwszy się cudzołóstwa z Bat-
szebą, spowodował potem śmierć jej męża. Prorok Natan objawia mu jednak 
jego winę i pomaga mu ją uznać. Jest to chwila pojednania z Bogiem w wyzna-
niu własnego grzechu.

Franciszek podkreślił, że tego, kto modli się tym psalmem, zachęca się do 
tych samych uczuć skruchy i zaufania w Bogu, jakie żywił Dawid, nawróciw-
szy się. Mimo iż był królem, upokorzył się. Nie lękał się wyznania winy i uka-
zania Panu swojej nędzy, będąc jednak przekonanym, że może być pewny Bo-
żego miłosierdzia. Nawiązuje do tego już pierwszy werset wspomnianego psal-
mu: „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miło-
sierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść 

mnie z grzechu mojego!” (Ps 51, 3-4).
„Wezwanie skierowane jest do Boga miłosierdzia, aby poruszony miło-

ścią tak wielką jak miłość ojca czy matki, zmiłował się, to znaczy udzie-
lił łaski, okazał pomoc przez życzliwość i zrozumienie. Jest to przejmują-

ce wezwanie, kierowane do Boga, który jako jedyny może uwolnić od 

www.viaaddeum.pl
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grzechu. Posłużono się tutaj obrazami bardzo plastycznymi: 
wymaż, obmyj mnie, oczyść mnie. W tej modlitwie przeja-
wia się prawdziwa potrzeba człowieka: jedyne, czego naprawdę 
potrzebujemy w życiu, to otrzymać przebaczenie, wyzwolenie od zła i w 
konsekwencji od śmierci. Niestety życie daje nam wielokrotnie doświad-
czyć takich sytuacji i to przede wszystkim w nich musimy zaufać miłosier-
dziu. Bóg jest większy od naszego grzechu. Nie zapominajmy o tym: Bóg jest 
większy od naszego grzechu!” – powiedział Papież.

Franciszek nazwał miłość Boga oceanem, w którym możemy zanurzyć się bez 
obaw. Jego przebaczenie daje nam pewność, że On nigdy nas nie opuści, nieza-
leżnie od tego, co byśmy sobie wyrzucali. „Bóg jest większy od naszego grzechu!” 
– ponownie podkreślił z mocą Ojciec Święty.

„W tym sensie ktoś, kto modli się tym psalmem, szuka przebaczenia,  wyznaje 
swoją winę, a uznając ją oddaje hołd sprawiedliwości i świętości Boga. A potem 
prosi jeszcze o łaskę i miłosierdzie. Psalmista powierza się dobroci Boga i wie, 
że   Boże przebaczenie jest najbardziej skuteczne, ponieważ tworzy to, o czym 
mówi. Nie ukrywa grzechu, ale go niszczy i wymazuje. I wycina go do same-
go korzenia! Nie tak, jak to robią w pralni, gdy oddajemy ubranie i wywabiają 
plamę. Nie tak! Bóg ruguje nasz grzech aż do samych korzeni, cały! Dlatego też 
pokutnik znów staje się czysty, wszystkie plamy zostały usunięte i teraz jest on 
bielszy od nieskażonego niczym śniegu” – powiedział Papież.

Franciszek dodał, że w momencie otrzymania przebaczenia grzesznicy sta-
ją się nowymi stworzeniami, wypełnionymi Duchem i radością. Jeśli otrzyma-
liśmy przebaczenie grzechów, możemy pociągać także innych do tego, by wię-
cej już nie grzeszyli.

„Przebaczenie Boga jest tym, czego wszyscy potrzebujemy. I jest ono najwięk-
szą oznaką Jego miłosierdzia. Jest darem, którym każdy grzesznik po otrzyma-
niu przebaczenia jest wezwany dzielić się z każdym napotkanym bratem i sio-
strą. Wszyscy ci, których Pan postawił obok nas: członkowie naszych rodzin, 
przyjaciele, koledzy, parafianie – wszyscy są, podobnie jak my, ludźmi potrze-

bującymi Bożego miłosierdzia. To pięknie otrzymać przebaczenie! Ale tak-
że ty, jeśli chcesz, by ci przebaczono, przebacz ze swojej strony. Przebacz! 
Niech Pan, za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, da nam być 
świadkami Jego przebaczenia, które oczyszcza serce i przemienia życie” – 
powiedział Franciszek.
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W ostatnim miesiącu 
do wieczności odeszli: 

++ Mirosława Dąbrowska,  
Katarzyna Przytulska,  

Bożena Elżbieta Brzeczek,  
Stanisława Szczębara,  

Edward Ubych,  
Danuta Tkaczenko,  

Kazimiera Farat,  
Andrzej Mżdzonek

Zapowiedzi: 
W najbliższym czasie, w sakramentalny 
związek małżeński zamierzają wstąpić:
Krzysztof Warzoła, zam. w Goleniowie 
i Kamila Kaczor, zam. w Nowogardzie 
Grzegorz Olbiński, zam. w Dąbrowie 
i Barbara Brzychcy, zam. w Dąbrowie

Piotr Stanisław Mazurek, zam. w Danii 
i Małgorzata Natalia Kostrzewska, 

zam. w Danii

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

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

Pierwszy czwartek miesiąca
- Msza św. o godz. 09.00 i wystawienie 

Najśw. Sakramentu do godz. 17.30. 
Przed Mszą Wieczorną modlitwy o nowe, 
liczne powołania do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego

Spotkania grupy kontemplacyjnej 
w każdą środę po mszy św. 

wieczornej o 18.45 w salce na plebanii.

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

Spotkanie dla wszystkich  
kandydatów do bierzmowania  
w najbliższa środę o godz. 19.00.

Poświęcenie trzeciego obelisku 
„Nowogardzka Golgota”

- poświęconego Tragedii Smoleńskiej, 
9 kwietnia o godz. 18.00.

Święto Caritas
Niedziela Miłosierdzia 

będąca patronalnym świętem 
Caritas rozpocznie 71. Tydzień Miłosierdzia 

obchodzony pod hasłem 
„Caritas dla rodziny”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...

Niedziela 03.04.2016 r. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
07.00 W intencji Ryszarda w dniu imienin o potrzebne łaski dla Niego, żony i bliskich
09.30 + Jan -9r. śm., Zofia, Franciszek, zm. Z rodz. Nowak, Jerzy Niedośmiałek -16r. śm., Jan, Maria Kościelak
11.00 Pro populo 
12.30 + Weronika Gibka -6r. śm.
18.00 W int. Wszystkich dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
Olchowo: +z rodz. Wielgus, Iwan, Zielińskich
Wojcieszyn: Dziękczynno-błagalna za mieszkańców Wojcieszyna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski

Poniedziałek 04.04.2016 r. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
07.00 DANTIS
12.00 + Józef Krzywania -4r. śm.
18.00 + Bronisława Kosmala -20 r. śm., zm. z rodziny
18.00 + Wiesław -4r. śm., zm. z rodziny

Wtorek 05.04.2016 r.
07.00  DANTIS
18.00 O zdrowie i Boże błog. w dniu urodzin Dominiki
18.00 O zdrowie dla Henryki o umocnienie w wierze, nadziei i miłości dla Niej i Jej rodziny

Środa 06.04.2016 r.
07.00  DANTIS 
18.00  W INTENCJI PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ

Czwartek 07.04.2016r.
09.00   DANTIS
18.00 + Stefan Stasiak -50 r. śm., Anna, Józef, Zuzanna, zm. z rodziny, Czesław Florkowski

Piątek 08.04.2016 r.
07.00  DANTIS
18.00 + Stanisława Wójcik i zm. z rodziny
18.00 + Tersa Gizińska -4r. śm.

Sobota 09.04.2016 r.
09.00 + z rodziny Grzelak: Władysława, Mieczysław, Marianna, Teresa
09.00 + Katarzyna Przytulska – 30 dzień po pogrzebie
18.00 + Stanisława -30 r. śm., Jan, Mariusz i zm. z rodz. Ćwir

Niedziela 10.04.2016 r. III NIEDZIELA WIELKANOCNA
07.00 + Piotr Jagiełowicz -3r. śm., zm. z rodziny 
09.30 +  Paweł Jerema -21 r. śm., Tadeusz Rzetecki -14r. śm.
18.00 + Jan Burak
Wojcieszyn: + Aleksandra Zając
Olchowo: + Leonard -16r. śm., Jadwiga
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Poniedziałek 11.04.2016 r.
07.00 + Jan Trojanowski -28r. śm.
18.00 + Eugeniusz, Grzegorz, zm. rodzice i bracia
18.00 Za rodziców i rodzeństwo Żukowskich

Wtorek 12.04.2016 r.
07.00 W int. Julii z okazji 35r. urodzin, Małgorzaty z okazji 91r. urodzin z prośbą o potrzebne łaski, Boże 
błog., dary Ducha świętego na dalsze lata i dla całej rodziny Wieczorków
18.00 + Maksymilian Frąckowiak -34r. śm., zm. z rodziny
18.00  + Zygmunt Jaworski, rodzice, rodzeństwo, Antoni, Marianna, Helena, Edward, Stefan Pisarek, Stani-
sław, Jerzy, Tadeusz Malinowscy

Środa 13.04.2016r.
07.00 DANTIS
18.00 W INTENCJI PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ

Czwartek 14.04.2016 r.
07.00 DANTIS
18.00 + Krystyna, Waldemar -20 r. śm., rodzice: Leonarda, Aleksander -25r. śm., Bogumiła i Aleksander, Gra-
żyna i Jerzy
18.00 + Teresa, Helena, Stanisław

Piątek 15.04.2015 r.
07.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 50 rocznicy ślubu Eugenii i Lucjana z prośbą o Boże błog., zdrowie, 
potrzebne łaski na dalsze lata życia
18.00 + Katarzyna Walczak -4r. śm., Jan Sobczyk i zm. z rodziny, Jerzy Kozłowski i zm. z rodziny, Józef i Ka-
tarzyna Zwierzak o raz zm. z rodz. Zwierzak
18.00 + Stefania-36 r. śm., Józef-61 r. śm. Lemcio, ++ rodzeństwo
Sobota 16.04.2016 r.
09.00 + Edward Doroszko- 20r. śm., Wiktoria, Wincenty, Ks. Stanisław Ignatowicz
09.00 + Jan -11 r. śm., Wioletta, Leokadia, Józef z rodz. Szwal, Baran, Niszczak, Bartosik z rodz. Górzyńskich, 
Wojtunik, Armanowskich, Michalec
18.00 + Piotr Król -20r. śm., zm. z rodziny
18.00 + Anna Kluska - 6r. śm.

Niedziela 17.04.2016 r.
07.00 + Ks. Eugeniusz Jurek
09.30 + Marian Strzelbicki -10r. śm., Łucja i Zbigniew
11.00 Pro populo 
12.30 Z okazji imienin Ks. Roberta Szyszko o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w posłudze 
kapłańskiej
18.00 Z okazji imienin Ks. Roberta Dąbrowskiego prosząc o potrzebne łaski i światło na drodze realizacji 
powołania kapłańskiego
18.00 + Kazimierz Białowąs, Zbigniew Lewandowski, Antoni i Michalina Kraszewscy, Sławomir Baca
 Olchowo: +Paweł, Waleria, zm. z rodziny Zielińskich i Wielgus
  
 


