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Kalendarz Liturgiczny
13 listopada Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła. Ml 3, 19-20a; Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9); 2 Tes 3, 

7-12; Łk 21, 28; Łk 21, 5-19;

14 listopada Poniedziałek. Dzień powszedni. Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ap 2, 7b); J 8, 12b; 
Łk 18, 35-43;

15 listopada Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Ko-
ścioła.Ap 3, 1-6. 14- 22; Ps 15 (14), 1b-3a. 3bc-4. 5 (R.: por. Ap 3, 21); 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;

16 listopada
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. Ap 4, 1-11; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Ap 4, 8b); J 15, 16; Łk 
19, 11-28;

17 listopada
Czwartek. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. Czytania z dnia: Ap 5, 1-10; Ps 
149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10); Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44 albo czytania ze wspomnienia: 1 
J 3, 14-18; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); Mt 23, 11. 12b; Łk 6, 27-38;

18 listopada
Piątek. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Czytania z dnia: Ap 10, 
8-11; Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103a); J 10, 27; Łk 19, 45-48 albo czytania 
ze wspomnienia: Pnp 8, 6-7; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Jk 1, 12; Mt 10, 28-33;

19 listopada
Sobota. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy. Czytania z dnia: Ap 11, 4-12; Ps 144 (143), 1a i 
2bc. 9-10 (R.: por. 1a); por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40albo czytania ze wspomnienia: Kol 3, 12-17; 
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a); J 15, 4. 5b; Łk 12, 32-34;

20 listopada Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla. 2 Sm 5, 1-3; Ps 122 
(121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); Kol 1, 12-20; por. Mk 11, 10; Łk 23, 35-43;

21 listopada
Poniedziałek. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Czytania z dnia: Ap 14, 
1-3. 4b-5; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4 albo czytania ze wspo-
mnienia: Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

22 listopada
Wtorek. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Czytania z dnia: Ap 14, 14-20; Ps 96 
(95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13b); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11 albo czytania ze wspomnienia: Oz 2, 16b. 
17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;

23 listopada
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika, albo 
św. Kolumbana, opata. Ap 15, 1-4; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 7-8. 9 (R.: por. Ap 15, 3b); Ap 2, 10c; Łk 
21, 12-19; 

24 listopada

Czwartek. Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczen-
ników. Czytania z dnia: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a); Łk 
21, 28; Łk 21, 20-28 albo czytania ze wspomnienia: Rz 8, 31b-39; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 
17-18 (R.: por. 15); 1 P 4, 14; Łk 9, 23-26;

25 listopada
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i 
męczennicy, albo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), za-
konnicy. Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.: por. Ap 21, 3b); Łk 21, 28; Łk 21, 29-33;

26 listopada Sobota. Dzień powszedni. Ap 22, 1-7; Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7ab (R.: 1 Kor 16, 22b i Ap 22, 20b); 
Łk 21, 36; Łk 21, 34-36;

27 listopada Pierwsza Niedziela Adwentu. Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1); Rz 13, 11-14; 
Ps 85 (84) 8; Mt 24,
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Słowa Życia
Ewangelia wg św. Łukasza 19,45-48.  
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających 
w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a 
wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz 
arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tyl-
ko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym 
tchem.

Ewangelia wg św. Łukasza 23,35-43.  
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady 
drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do 
Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw 
sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 
«To jest Król Żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał 
Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, kar-
cąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 
On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze 
Mną będziesz w raju».

Ewangelia wg św. Łukasza 21,20-28.  
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez 

wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Ju-
dei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po 
wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło 
wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bo-
wiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich 
zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez po-
gan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na zie-
mi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć 
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce nie-
bios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obło-
ku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Z Ewangelii...



4 www.wnmp.nowogard.eu

Z nauczania Papieża Franciszka
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Spotkanie ekumeniczne w Malmö Arena
Drodzy Bracia i Siostry!
 Dziękuję Bogu za to wspólne upamiętnienie 500-lecia Reformacji, które przeżywamy z 

odnowionym duchem i świadomością, że jedność między chrześcijanami jest priorytetem, 
bo uznajemy, że więcej jest tego, co nas łączy niż tego, co nas dzieli. Droga podjęta, aby ją 
osiągnąć jest już wielkim darem, jaki daje nam Bóg i z Jego pomocą zebraliśmy się tu dzisiaj, 
luteranie i katolicy, w duchu komunii, aby skierować nasze spojrzenie na jedynego Pana, Je-
zusa Chrystusa.

 Dialog między nami pozwolił nam pogłębić wzajemne zrozumienie, zrodzić wzajemne za-
ufanie i potwierdzić pragnienie podążania ku pełnej jedności. Jednym z owoców tego dialogu 
jest współpraca między różnymi organizacjami Światowej Federacji Luterańskiej i Kościoła 
katolickiego. Dzięki temu nowemu klimatowi zrozumienia Caritas Internationalis i Departa-
ment Służby dla Świata Światowej Federacji Luterańskiej podpiszą dzisiaj wspólną deklarację 
o porozumieniu w celu rozwijania i umacniania kultury współpracy na rzecz wspierania god-
ności ludzkiej i sprawiedliwości społecznej. Serdecznie pozdrawiam członków obu organiza-
cji, które w świecie podzielonym z powodu wojen i konfliktów, były i są doskonałym wzorem 
poświęcenia i służby bliźniemu. Zachęcam je do kontynuowania drogi współpracy.

 Z uwagą wysłuchałem świadectw osób, które pośród tylu wyzwań, dzień po dniu poświę-
cają swoje życie, aby budować świat, który odpowiadałby bardziej woli Bożej. Pranita odnio-
sła się do stworzenia. To pewne, że całe stworzenie jest przejawem ogromnej miłości Boga 
wobec nas. Dlatego także poprzez dary przyrody możemy kontemplować Boga. Podzielam 
twoje przygnębienie z powodu wyzysku, wyrządzającego szkodzę naszej planecie, naszemu 
wspólnemu domowi, wywołującego poważne konsekwencje także dla klimatu. Jak słusznie 
przypomniałaś, najpoważniejsze konsekwencje częściej spadają na osoby najsłabsze i po-
siadające mniejsze zasoby, które zmuszone są do emigracji, aby ocalić siebie przed skutka-
mi zmian klimatycznych. Wszyscy, a zwłaszcza chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za 
ochronę stworzenia. Nasz styl życia, nasze zachowanie muszą być zgodne z naszą wiarą. Je-
steśmy wezwani do pielęgnowania harmonii z samymi sobą i z innymi ludźmi, ale także z 
Bogiem i z dziełem Jego rąk. Pranito, zachęcam cię do kontynuowania twojego zaangażowa-
nia na rzecz naszego wspólnego domu.

 Prał. Héctor Fabio poinformował nas o wspólnej pracy, jaką prowadzą w Kolumbii kato-
licy i luteranie. Dobrą wiadomością jest to, że chrześcijanie się jednoczą, aby stworzyć 
procesy wspólnotowe i społeczne będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Proszę was o szczególną modlitwę w intencji tego wspaniałego kraju, aby we współ-
pracy wszystkich, można było wreszcie osiągnąć pokój. Jest on bardzo upragniony i 
konieczny dla godnego ludzkiego współistnienia. Niech to będzie modlitwa obejmu-

jąca wszystkie kraje, w których stale trwają poważne sytuacje konfliktu.
 Marguerite zwróciła naszą uwagę na pracę na rzecz dzieci będących 
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ofiarami wielu okrucieństw oraz na zaangażowanie na rzecz pokoju. 
Jest to godne uznania, a jednocześnie stanowi wezwanie do poważ-
nego potraktowania niezliczonych sytuacji kruchości doświadczanych 
przez wiele osób bezbronnych, pozbawionych głosu. To, co uważasz za misję, było 
ziarnem, które wydało owoc obfity, a dzisiaj dzięki temu ziarnu tysiące dzieci mogą 
się uczyć, rozwijać i odzyskać zdrowie. Dziękuję ci, że teraz, również na uchodźstwie, 
stale przekazujesz orędzie pokoju. Mówiłaś, że wszyscy, którzy cię znają, sądzą, iż to, 
co czynisz jest szaleństwem. Oczywiście, jest to szaleństwo miłości do Boga i bliźniego. 
Oby to szaleństwo mogło się rozprzestrzeniać, oświecone przez wiarę i zaufanie Opatrzno-
ści! Śmiało idź naprzód i niech ten głos nadziei, który usłyszałaś na początku swojej przygo-
dy nadal pobudza twoje serce i serca wielu ludzi młodych.

 Najmłodsza Rose przedstawiła świadectwo naprawdę bardzo wzruszające. Umiała wyko-
rzystać talent, jakim obdarzył ją Bóg poprzez sport. Zamiast marnować swoje siły w walce z 
przeciwnościami, wykorzystała je do owocnego życia. Kiedy słuchałem jej historii, przycho-
dziło mi na myśl życie wielu młodych, którzy potrzebują świadectw podobnych do twoje-
go. Chciałbym przypomnieć, że każdy może odkryć wspaniały stan bycia dziećmi Bożymi i 
przywilej bycia lubianymi i miłowanymi przez Niego. Serdecznie ci dziękuję, Rose, za twoje 
wysiłki i poświęcenie, aby zachęcić inne dziewczyny do powrotu do szkoły, a także za modli-
twy jakie odmawiasz codziennie w intencji pokoju w młodym państwie Sudanie Południo-
wym, które bardzo ich potrzebuje.

 Po wysłuchaniu tych mocnych świadectw, które każą nam pomyśleć o naszym życiu oraz 
o tym, jak reagujemy na sytuację ludzi potrzebujących, żyjących obok nas, chciałbym po-
dziękować wszystkim rządom, pomagającym uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, 
ponieważ wszelkie działania na rzecz tych osób potrzebujących ochrony są wspaniałym ge-
stem solidarności i uznania ich godności. Dla nas, chrześcijan priorytetem jest wychodze-
nie na spotkanie odrzuconych i usuniętych na margines naszego świata i sprawienie, aby 
namacalną była czułość i miłosierna miłość Boga, który nikogo nie odrzuca, lecz akceptu-
je wszystkich.

 Wkrótce usłyszymy świadectwo biskupa Antoine’a, który mieszka w Aleppo, mieście 
umęczonym wojną, gdzie lekceważy się i narusza nawet najbardziej podstawowe prawa. Co-
dziennie docierają do nas wiadomości o niewypowiedzianych cierpieniach spowodowanych 
przez konflikt syryjski, który trwa już od ponad pięciu lat. Pośród takiego zniszczenia czymś 
prawdziwie heroicznym jest trwanie mężczyzn i kobiet, którzy pozostają tam aby zapewnić 
pomoc materialną i duchową potrzebującym. Jest również godne podziwu, że ty, drogi bra-
cie, nadal pracujesz pośród tak wielu niebezpieczeństw, aby nam opowiedzieć o dramatycz-
nej sytuacji Syryjczyków. Każdy z nich obecny jest w naszych sercach i w naszych modli-

twach. Błagamy o łaskę nawrócenia serc ludzi, którzy ponoszą odpowiedzialność za losy 
tego regionu.

 Drodzy bracia i siostry, nie dajmy się pokonać przeciwnościom. Te historie moty-
wują nas i dają nam nowy impuls do pracy w coraz większej jedności. Powracając do 
naszych domów, zabierzmy ze sobą zobowiązanie, żeby codziennie uczynić gest po-

koju i pojednania, abyśmy byli mężnymi i wiernymi świadkami chrześcijań-
skiej nadziei.
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Różańcowe zamyślenia…
Minął październik, dni naznaczone szep-

tem „Zdrowaś Maryjo…” wraz z aniołem…
W modlitwie różańcowej w naszym pa-

rafialnym nowogardzkim kościele chętnie 
uczestniczyły dzieci. Młodsi i starsi ucznio-
wie przygotowani przez s. Klaudię i s. Me-
lanię czytali rozważania różańcowych tajem-
nic. Przynosili do stóp Maryi wraz z każdym 
„Zdrowaś” kolorowe kwiaty. Dzieci przebra-
ne za trójkę pastuszków: Łucję, Franciszka i 
Hiacyntę w krótkim przedstawieniu wple-
cionym w odmawianie różańca przybliżyły 
wszystkim obecnym w kościele objawienia 
Matki Bożej w Fatimie.

Podczas Tygodnia Misyjnego dzieci z Koła 
Misyjnego z wielkim zaangażowaniem za-
szczepiały misyjny zapał wśród swoich ró-
wieśników. Z wytrwałością uczyły się mo-
dlitwy „Zdrowaś Maryjo” w różnych języ-
kach, by podczas nabożeństw różańcowych 
modlić się jak dzieci na innych kontynen-
tach. Pamiętaliśmy również o misjonarzach 
i misjonarkach, także o tych, którzy giną, bo 
wierzą w Chrystusa. Modliliśmy się dla nich 
oraz dla nas o wiarę i męstwo w wyznawa-
niu wiary.

Dzieci zostały też zaproszone do wyko-
nania własnoręcznych różańców. Wszystkie 
prace dzieci, wykonane przy pomocy róż-
nych technik, zostały umieszczone na „Ró-
żańcowym drzewku”, a wykonawcy otrzy-
mali nagrody.

W ostatnim październikowym dniu dzie-
ci zostały zaproszone, by przyjść w przebra-
niu za świętych. Ks. Robert wręczył nagrody 
wszystkim przebranym oraz zaprosił na Bal 
Wszystkich Świętych, połączony ze słodkim 
poczęstunkiem. 

 „Święty uśmiechnięty”
Przygotowaniem do przeżywania Uro-

czystości Wszystkich Świętych był konkurs 
plastyczny, zorganizowany przez siostry ka-
techetki dla uczniów kl. 1-6 szkoły podsta-
wowej. Na wystawie w parafialnym kościele 
można zobaczyć wielu mieszkańców nieba.

W Konkursie wzięło udział 35 uczniów. 
Konkursanci przygotowali prace poświęco-
ne świętym. Wystawa prac została umiesz-
czona w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie. W dniu 13 listopada wszy-
scy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

S. Klaudia i s. Melania
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PODZIĘKOWANIE
Przez cały miesiąc październik, podczas 

nabożeństw różańcowych dla dzieci, zbie-
raliśmy pastę do zębów i nowe szczoteczki. 
Zebrane dary zostaną przekazane za pośred-
nictwem Fundacji „Redemptoris Missio” do 
Kamerunu. Składamy serdeczne „Bóg za-
płać” wszystkim, którzy wsparli tę akcję.
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Święto Niepodległości
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Wszystkich świetych
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...

Niedziela 13.11.2016 r. XXXIII Niedziela zwykła
07.00 + Czesław, Domicela, Marian, Stanisław, Zdzisław, Julia, Józef, Janina, Adam, Aniela, 
 Józefa, Franciszek i zmarli z rodziny
09.30 + Władysław, Agnieszka Cieploch, Franciszek i Władysława Stępień i zmarli z ich rodzin
11.00 Pro populo
12.30 Z okazji 50 r. ślubu Anny i Czesława Łukasik
18.00 + Wincenty Krystkiewicz - 30 r. śm., Marianna - 36 r. śm., zmarli z rodz. Krystkiewicz, 
 Matusiak

Poniedziałek 14.11.2016 r.
07.00 O łaskę zdrowia i Boże błog. dla rodziny Irminy i Bogusława Pilawów
18.00 + Konstanty Spurgiasz-8r. śm., zm. z rodziny Spurgiasz, Paruzel, Pisula

Wtorek 15.11.2016 r.
07.00 Pro populo
18.00 + Romualda, Tadeusz, Józef, Teresa, Maria, Wincenty
18.00 + Jan Marczyński, Maria, Aleksander Wawryczuk, Antonina, Ignacy Kwaśniewscy, 
 zm. z rodz. Wawryczuk, Marczyńskich, Kwaśniewskich

Środa 16.11.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 Msza św. zbiorowa
    
Czwartek 17.11.2016r.
07.00 Dantis
18.00 + Sylwester, Antoni, Tosiek, Joanna, Elżbieta, zm. rodzice
18.00 + Marianna, Stanisław, Franciszek, Józefa Jarychowie, Roman Kochanowicz, 
 zm. z rodziny, Apolonia Adamczyk, Krystyna Ratajczak, Maria Mazurowska, 
 zmarli biskupi, księża, siostry zakonne i dusze w czyścu cierpiące

Piątek 18.11.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 + Edward Rodzeń-3r. śm.
18.00 + Stanisław, Józefa Olkowscy, Eugeniusz Olkowski, Urszuala Olkowska-Hougard

Sobota 19.11.2016r.
09.00 + Bolesław Walas - m-c po śmierci
18.00 + Halina i Mariusz Gasieccy - 7r. śm.
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Niedziela 20.11.2016 r. XXXIV Niedziela zwykła - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
07.00 Pro populo
09.30 + Regina i Władysław Paszko, Sabina Winkler
11.00 Za Andrzeja Michalskiego w 80 r. ur. z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie, 
 Boże błog. i opieke Matki Bożej-intencja od żony, dzieci i wnuków
12.30 + Jerzy-21 r. śm., Aleksandra, Leonida, zm. z rodz. Łosiów, Bowsunowskich, 
 Filickich, Frątczaków
18.00 + Józef Żurowski-11r. śm., Janina, Ryszard, Agata Sowul
 Wojcieszyn: + Emilia skowrońska-1r. śm.

Poniedziałek 21.11.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 Za Janusza o łaskę Ducha Świętego

Wtorek 22.11.2016 r.
07.00 + Franciszka i Hieronim Karman
18.00 + Antoni Gaszewski - 6 r. śm.
18.00 + Regina - 17 r. śm., Jan, Zdzisława, Barbara, Maria z rodz. Szewczyk

Środa 23.11.2016 r.
07.00 Dantis
18.00 Msza św. zbiorowa

Czwartek 24.11.2016r.
07.00 Dantis
18.00 + Władysław, Ks. Bronisław Pisarek i zm. z rodziny

Piątek 25.11.2016r.
07.00 + Katarzyna, Katarzyna Pater
18.00 W intencji życia poczętego
18.00 + Krystyna i Ryszard Skowron

Sobota 26.11.2016r.
09.00 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja i powstałe dzieła
18.00 + Renata Brzost

Niedziela 27.11.2016 r. I Niedziela Adwentu
07.00 + Teresa, Wanda, Józef Markowscy, Marian i Zofia Dąbrowa
09.30 + Ryszarda-5r. śm., zm. z rodziny Szeremeta, Rewuś, Krzewiak, Wolskich
11.00 Pro populo
12.30 O dar beatyfikacji Sługi Bożej Antoniny Mirskiej-założycielki Zgomadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej
18.00 + Helena, Maciej, Stanisław, Irena Kuźniccy, Helena, Józef Kośmider, Lucyna Szczygieł
 Olchowo:  + Henryk-18r. śm., Zofia-13r. śm., zm.  z rodz. Wielgus, Zielińskich
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

ul. Kościelna 2A • Nowogard  
 Telefon: 91 39 26 370  

ks. Proboszcz  506 081 328
Biuletyn redaguje 

ks. Robert Szyszko 531 580 030

W ostatnim czasie 
do wieczności odeszli: 

++ Stanisław Wasicki, 
Eugeniusz Antczak, 

Ireneusz Skorupa

Serdecznie prosimy o składanie ofiar 
na Arcybiskupie Wyższe Seminarium 

Duchowne w Szczecinie.

Nasza parafia posiada stronę internetową: 
www.wnmp.nowogard.eu

19.11.br. po Mszy świętej wieczornej 
zapraszamy do oddania czci relikwiom 

bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
23.11.br. oddamy 

cześć relikwiom Św. Ojca Pio.

Spotkania grupy kontemplacyjnej w 
środę po wieczornej Mszy św. ok. 18.45. 

Spotkania będą odbywają się co tydzień. 
W dzień Wspomnienia Wszystkich 

Wiernych zmarłych spotkania nie będzie.
26.11.br. odbędzie się dzień 

skupienia grup kontemplacyjnych 
naszej Archidiecezji. Wszystkich 

zainteresowanych pogłebieniem życia 
duchowego serdecznie zapraszamy! 

Szczegóły u Ks. Roberta Szyszko.

Zapraszamy serdecznie zarówno dzieci 
jak i młodzież na szkółkę narciarską   

w drugim tygodniu naszych ferii 
tj. w terminie 19-25.02.2017r. Miejsce 

Klimczok - schronisko górujące nad 
Szczyrkiem. Koszt 850 zł, licząc od 
i do Szczecina! W programie nauka 

jazdy na nartach (lub snowboardzie) 
z instruktorami - 5 godzin. Szaleństwa 

na skuterach śnieżnych, wieczorki 
pogodne, ognisko, dyskoteka i co 

najistotniejsze codzienna Eucharystia. 
W cenę wchodzi również wypożyczenie 
sprzętu i pełne wyżywienie na miejscu. 

Ps) Zapisy przyjmuję do 10.01.2017r. 
Wpisowe (bezzwrotne) 200 zł muszę 

wpłacić jako zaliczkę do schroniska. Ks. 
Robert Szyszko (organizator wyjazdu). 
Zobacz stronę schroniska: http://www.

schroniskoklimczok.com.pl/

Biuro parafialne czynne 
jest we wtorek i w czwartek 

od 19.00-20.00.

Intencja Nowenny Pompejańskiej 
od 16.10.br., brzmi:” Maryjo, 

prosimy o ustawy i prawa oparte na 
Dekalogu oraz o uczciwość, prawdę 

i sprawiedliwośc w życiu społecznym 
narodu i państwa polskiego”. 

Zakończenie Nowenny 08.12.br.


