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Kalendarz Liturgiczny
01 październik 2017 Dwudziesta Szósta 

Niedziela zwykła
Ez 18, 25-28; Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 

6a); Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32;

02 października 2017 (poniedziałek) Wspo-
mnienie świętych Aniołów Stróżów

Wj 23, 20-23; Ps 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: 
por. 11); Ps 103, 21; Mt 18, 1-5. 10; 

03 października 2017 (wtorek) 
Za 8, 20-23; Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 

Za 8, 23); Por. Mk 10, 45; Łk 9, 51-56; 

04 października 2017 (środa) Wspomnienie 
św. Franciszka z Asyżu

Ga 6, 14-18; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); 
Mt 11, 25; Mt 11, 25-30; 

05 października 2017 ( I czwartek miesiąca) 
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 
(R.: por. 9a); Mk 1, 15; Łk 10, 1-12; 

06 październik 2017 (I piątek miesiąca) 
wspomnienie św. Brunona, prezbitera

Ba 1, 15-22; Ps 79 (78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: 
por. 9cd); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 10, 13-16; 

07 październik 2017 ( I sobota miesiąca) 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ró-
żańcowej

 Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-
55; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38; 

08 październik 2017 Dwudziesta Siód-
ma Niedziela zwykła

 Iz 5, 1-7; Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 
19-20 (R.: por. Iz 5, 7a); Flp 4, 6-9; Por. J 15, 
16; Mt 21, 33-43; 

09 październik 2017 (poniedziałek) Wspo-
mnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

Syr 39. 1-3. 4c-11; Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-
15 (R.: por. 2); Mt 25, 23; Mt 25, 14-30; 

10 Październik 2017 (wtorek) 
Jon 3, 1-10; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 7b-8 (R.: 

por. 3); Por. Łk 11, 28; Łk 10, 38-42; 

11 październik 2017 (środa) 
 Jon 4, 1-11; Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10 (R.: por. 

15a); Por. Rz 8, 15bc; Łk 11, 1-4; 

12 październik 2017 (czwartek)
Ml 3, 13-20a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 

[39], 5a); Por. Dz 16, 14b; Łk 11, 5-13; 

13 październik 2017 (piątek) Wspomnienie 
bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Ps 89, 2-3. 4-5. 21-22. 
25 i 27 (R.: por. 2a); 2 Kor 4, 7-15; J 15, 9b. 5b; 
J 15, 1-8; 

14 październik 2017 ( sobota) 
Jl 4, 12-21; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: por. 

12a); Por. Łk 11, 28; Łk 11, 27-28; 

15 październik Dwudziesta Ósma Niedzie-
la zwykła

Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: 
por. 6cd); Flp 4, 12-14. 19-20; Por. Ef 1, 17-18; 
Mt 22, 1-14; 
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Z nauczania Papieża Franciszka  
do młodzieży

Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas  
kanonizacji s. Faustyny - Rzym, 30 IV 2000 r.

1. „Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius” - „Dzię-
kujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki” (Ps 118 [117], 1). Tak śpiewa Ko-
ściół w oktawę Wielkanocy, powtarzając niejako te słowa Psalmu za samym Chrystusem: za 
Chrystusem zmartwychwstałym, który przynosi do wieczernika wspaniałe orędzie Bożego 
Miłosierdzia i powierza apostołom posługę jego szafarzy: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie po-
słał, tak i Ja was posyłam. (...) Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 21-23). 

Przed wypowiedzeniem tych słów Jezus pokazuje ręce i bok. Pokazuje rany zadane Mu 
podczas męki, zwłaszcza zranione Serce - źródło, z którego wypływa obfity strumień miło-
sierdzia, rozlewający się na ludzkość. Siostra Faustyna Kowalska - błogosławiona, którą od 
dziś będziemy nazywać świętą - ujrzy dwie smugi światła promieniujące z tego Serca na 
świat. „Te dwa promienie - wyjaśnił jej pewnego dnia sam Jezus - oznaczają krew i wodę” 
(Dz. , 299). 

2. Krew i woda! Na myśl przychodzi tu natychmiast świadectwo ewangelisty Jana: kie-
dy na Kalwarii jeden z żołnierzy przebił włócznią bok Chrystusa, Jan widział, że wypłynę-
ła z niego „krew i woda” (por. J 19, 34). Krew przywodzi na myśl ofiarę krzyża i dar euchary-
styczny, natomiast woda jest w symbolice Janowej znakiem nie tylko chrztu, ale także daru 
Ducha Świętego (por. J 3, 5; 4, 14; 7, 37-39). 

Poprzez Serce Chrystusa ukrzyżowanego Boże Miłosierdzie dociera do ludzi: „Powiedz, 
córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym” - zażąda Jezus od Siostry Faustyny 
(Dz. , 1074). To miłosierdzie Chrystus rozlewa na całą ludzkość poprzez zesłanie Ducha, któ-
ry w Trójcy Świętej jest Osobą-Miłością. A czyż miłosierdzie nie jest „drugim imieniem” mi-
łości (por. Dives in misericordia, 7), ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzrusza-
jący: jej gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza jej bezgraniczną zdol-
ność przebaczania? 

Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży 
dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. Zrządzeniem Bożej 
Opatrzności życie tej pokornej córy polskiej ziemi było całkowicie związane z historią XX 

w., który niedawno dobiegł końca. Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie mi-
łosierdzia w latach między pierwszą a drugą wojną światową. Kto pamięta, kto był 
świadkiem i uczestnikiem wydarzeń tamtych lat i straszliwych cierpień, jakie przy-
niosły one milionom ludzi, wie dobrze, jak bardzo potrzebne było orędzie miłosier-
dzia.  Jezus powiedział do Siostry Faustyny: «Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, do-

pokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego» (Dz. , 300). 
Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało się na zawsze z XX 
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W miarę tego, jak ludzkość będzie wnikać w tajemnicę tego miłosiernego spojrzenia, 
ideał, o jakim słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, będzie jawił się jako możli-
wy do spełnienia: «Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. Żaden nie 
nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne» (Dz 4, 32). Tak oto miłosier-
dzie nadawało formę ludzkim odniesieniom, życiu wspólnoty, wyznaczało zasady podzia-
łu dóbr. Z niego wypływały «uczynki miłosierdzia» co do ciała i co do ducha. Tak oto mi-
łosierdzie przybrało konkretny kształt stawania się «bliźnim» dla najbardziej potrzebują-
cych braci. 

6. Siostra Faustyna Kowalska napisała w swoim Dzienniczku: «Odczuwam tak straszny 
ból, kiedy patrzę na cierpienia bliźnich; odbijają się w sercu moim wszystkie cierpienia 
bliźnich, ich udręczenia noszę w sercu swoim, tak, że mnie to nawet fizycznie wyniszcza. 
Pragnęłabym, aby wszystkie bóle na mnie spadały, by ulżyć bliźnim» (Dz. , 1039). Oto do ja-
kiego stopnia współodczuwania prowadzi miłość, kiedy mierzona jest miarą miłości Boga! 

Ta miłość powinna inspirować współczesnego człowieka, współczesną ludzkość, aby 
mogła stawić czoło kryzysowi sensu życia, podjąć wyzwania związane z różnorakimi po-
trzebami, a przede wszystkim, by mogła wypełnić obowiązek obrony godności każdej 
ludzkiej osoby. W ten sposób orędzie o Miłosierdziu Bożym stanie się pośrednio również 
orędziem o niepowtarzalnej godności, wartości każdego człowieka. W oczach Bożych każ-
da osoba jest cenna, za każdego Chrystus oddał swoje życie, każdemu Ojciec daje swego 
Ducha i czyni go bliskim sobie. 

7. To krzepiące orędzie jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który udręczo-
ny jakimś szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnio-
nych grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy. Takie-
mu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego 
Serca padają na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jak-
że wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które podpowiedziała 
nam Opatrzność za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi 
przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego czło-
wieka. „Jezu, ufam Tobie”. 

8. Misericordias Domini in aeternum cantabo (Ps 89 [88], 2). Do głosu Najświętszej Maryi 
Panny, «Matki Miłosierdzia», do głosu nowej świętej, która w niebiańskim Jeruzalem śpie-
wa hymn na cześć miłosierdzia wraz z wszystkimi przyjaciółmi Boga, dołączmy nasz głos 
także my, Kościół pielgrzymujący.  

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, 
wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy oso-
biście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech 
się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech 
uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania bra-
terstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, 
powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: «Jezu, 
ufam Tobie». 

źródło: Obszerne relacje z ostatniej pielgrzymki do ojczyzny Jana Pawła II  (16-19.08.2002 r.) 
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wiekiem, który zamyka drugie tysiąclecie i jest pomostem do trzeciego. Nie jest to orę-
dzie nowe, ale można je uznać za dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam głę-
biej przeżywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych 
czasów. 

3. Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie 
jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabrak-
nie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg ze-
chciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie roz-
jaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. 

Konieczne jest jednak, aby ludzkość, podobnie jak niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w 
wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po ukrzyżowa-
niu i powtarza: Pokój wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Du-
chowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, 
obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się mi-
łością Ojca i zarazem braterską jednością. 

4. Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie, zawarte w słowie Bożym na dzi-
siejszą II Niedzielę Wielkanocną, która od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele 
«Niedzielą Miłosierdzia Bożego». W kolejnych czytaniach liturgia zdaje się wytyczać szlak 
miłosierdzia, które odbudowuje więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także 
między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności. Chrystus nauczył nas, że «człowiek nie 
tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, 
ażeby sam czynił miłosierdzie drugim: ?Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią? (Mt 5, 7)» (Dives in misericordia, 14). Jezus wskazał nam też wielorakie dro-
gi miłosierdzia, które nie tylko przebacza grzechy, ale wychodzi też naprzeciw wszystkim 
ludzkim potrzebom. Jezus pochylał się nad wszelką ludzką nędzą, materialną i duchową. 

Chrystusowe orędzie miłosierdzia nieustannie dociera do nas w geście Jego rąk wycią-
gniętych 

ku cierpiącemu człowiekowi. Takiego właśnie widziała Go i takiego ogłosiła ludziom 
wszystkich kontynentów Siostra Faustyna, która pozostając w ukryciu swojego klasztoru 
w Łagiewnikach, w Krakowie, uczyniła ze swego życia hymn na cześć miłosierdzia: Miseri-
cordias Domini in aeternum cantabo (Ps 89 [88], 2). 

5. Kanonizacja Siostry Faustyny ma szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę 
dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, 
aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze czło-
wieka. Miłość Boga i miłość człowieka są bowiem nierozłączne, jak przypomina Pierwszy 
List św. Jana: «Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełnia-
my Jego przykazania» (5, 2). W takich słowach Apostoł wyraża prawdę o miłości, wskazu-
jąc, że jej miarą i kryterium jest wypełnianie przykazań. 

Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składa-
niu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miło-
ści Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy 
się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i soli-
darności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miło-
sierdzie! 
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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Mateusza:
„Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek 

miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w 
winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i 
to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. 
Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł 
do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy-
ście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, 
ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

ROZWAŻANIA 
„Osobiste spotkanie w naszym życiu Jezusa, poznanie Go owocuje pragnieniem 

pójścia za Nim i włączenia się w dzieło odkupienia. Podążanie za Panem oznacza 
pełnienie Jego woli w życiu codziennym. Tak jak Jezus mamy stać się sługami na-
szych braci i sióstr, byśmy wraz z nimi mogli wejść do królestwa niebieskiego. Po-
dejmijmy więc zaproszenie do pracy w winnicy Pańskiej, które kieruje dziś do nas 
Chrystus w przypowieści”. 

(Michał Piotr Gniadek)

Z życia naszej wspólnoty
Miesiąc wrzesień jest specyficznym czasem rozpoczynania wielu rzeczy i wyda-

rzeń w naszym życiu. Ministranci naszej parafii oraz Schola dziecięca również taki 
czas otrzymała podczas rejonowego spotkania Służby Liturgicznej Ołtarza jakie od-
było się w Kamieniu Pomorskim. Zgromadził ich w tym mieście z historią patron 
młodzieży i dzieci Św. Stanisław Kostka. 

W sobotni poranek 18 osób, z ks. Andrzejem Zaniewskim i siostrą Antonettą, wy-
ruszyło na spotkanie braci i sióstr służby liturgicznej. Dzień wypełniły im: konferen-
cja, Msza św., zwiedzanie Katedry św. Jana Chrzciciela, Muzeum Ziemi Kamieńskiej 
i Baszty Wolińskiej. Całe spotkanie zakończone zostało wspólny posiłkiem.

Wszyscy powrócili zadowoleni i uśmiechnięci z wielkimi siłami do posługi dla na-
szej wspólnoty.
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 01.10.2017 r. XXVI Niedziela Zwykła
07.00 + Zbigniew Antczak w 3 rocz. śmierci
09.30 1) + Remigiusz z okazji imienin, + Krzysztof
            2) + Zbigniew Jabłoński w 6 rocz. śmierci
11.00     Pro populo
12.30 + Anna Stasiak w 21 rocz. śmierci, + Stefan, Józef, Zuzanna, Czesław Florkowscy
18.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 1
 Karsk (godz. 9.00) + Lucjan, Adam, Maria, Marek, Marianna, Henryk, Paweł, Dominika, 
                                      Katarzyna, Apolonia
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 13.00) Msza odpustowa w intencji mieszkańców 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Wiesław w 20 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodz. 
               Zwierzak,  Krawczyńskich i Kasprzykowskich

Poniedziałek 02.10.2017 r. 
07.00 + Helena Chorążyczewska – greg. 2
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o błogosławieństwo Boże, łaskę
                zdrowia i potrzebne łaski. 
            2) W intencji Szymona z okazji urodzin z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
                dla niego i jego rodziców.

Wtorek 03.10.2017 r. 
07.00 + Tadeusz Nowak w 39 rocz . śmierci oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo. 
17.00 Dąbrowa
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 3
            2) + Teresa Łuka z prośbą o wieczne zbawienie.

Środa 04.10.2017 r. 
07.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 4
          2) + Piotr Balejko w 34 rocz. śmierci, Kazimierz i Stanisława Nikratowicz, 
              + Elżbieta i Bolesław Balejko oraz za zamrłych z rodz. Nikratowicz, Balejko,  Pszeniczny.
18.00 Msza św. Zbiorowa:
          - + Franciszek i Weronika Szwajka, + Zofia i Piotr Węgrzyn.
          - + Marianna, Józef Śpiewak, Edward Łyjak.
          - + Henryk Kister w 1 rocz. śmierci, za zmarłych z rodz. Mikołajewskich, + Daniel Pasik.
          - + Piotr, Zbigniew, zmarli z rodz. Jagiełowicz, Stefańskich i Wojcieszek.
          - Dziękczynna za ocalenie życia z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny.
          - Kazimierz Pulkowski, Tomasz Pulkowski, Mieczysław, Wanda, Zygmunt Grabowscy.

Czwartek 05.10.2017 r. 
07.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 5
17.00 Olchowo
17.00 Karsk
18.00 1) + Janina Putkowska w 2 rocz. śmierci
             2) + Lesław Ziółkowski w 1 rocz. śmierci
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Piątek 06.10.2017 r. 
07.00 + Helena Chorążyczewska – greg. 6
18.00 Msza za zmarłych:
 - + Jan Wożniak
 - + Helena Bednarek
 - + Janina Łukaszewicz
 - + Antoni Wawryczuk
 - + Zbigniew Gliwka 
 - + Grażyna Jabłońska 

Sobota 07.10.2017 r. 
09.00 + Wacław, Leokadia, Jan, Marianna, Jan i za zmarłych z ich rodzin.
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 7.
 2) + Stanisław Kędzierski w 6 rocz. śmierci, + Marek w 32 rocz. śmierci, + Józefa (K) 
                  w 54 rocz. śmierci, + Karol  i Paulina oraz za zmarłych z rodziny.

Niedziela 08.10.2017 r. XXV Niedziela Zwykła (Niedziela Papieska)
07.00 + Zdzisław Milczarek w 1 rocz. śmierci, Jakub Milczarek  w 2 rocz. śmierci.
09.30 + Antoni Świątek w 9 rocz. śmierci
11.00     Pro populo
12.30 + Marianna, Stanisław, Stanisław, Florentyna, Piotr, Jadwiga, Albin
18.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 8
 Karsk (godz. 9.00)
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) Intencja Żywego Różańca
 Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek, Jan Wielgus, Janinę Kowaluk oraz za zmarłych 
          z rodz.  Zielińskich, Iwan
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 09.10.2017 r. 
07.00  W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
18.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 9

Wtorek 10.10.2017 r. 
07.00 + Antoni Sikorski w 20 rocz. śmierci
17.00 Dąbrowa
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 10
 2) + Zdzisław Ceranka w 7 rocz. śmierci oraz + Marylka Ceranka w 68 rocz. śmierci 

Środa 11.10.2017 r. 
07.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 11
18.00 Msza św. Zbiorowa:
          - + Franciszek Florkowski w 29 rocz. śmierci, + Czesław Florkowski i za zmarłych z 
                rodziny.
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Czwartek 12.10.2017 r. 
07.00  W intencji Kamili z okazji przeżytych 90 lat z prośbą o  zdrowie, Boże   
           błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia. 
17.00 Olchowo
17.00 Karsk
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 12
          2) + Irena i Kazimierz Paluszek oraz za zmarłych z rodziny.

Piątek 13.10.2017 r. (dzień Fatimski)
07.00 
18.00  1) + Helena Chorążyczewska –greg. 13
           2) + Anna Łukaszewicz w 14 rocz. śmierci, + Józef, Helena Pięknik i za zmarłych 
                  z ich rodzin.

Sobota 14.10.2017 r. 
09.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii.
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 14
          2) + Czesław w 6 rocz. śmierci, + Leonarda (k), Józef, Józef, Józefa (k), Stefan.

Niedziela 15.10.2017 r. XXVI Niedziela Zwykła

07.00 + Jerzy, Piotr, Kazimiera Faliccy i za zmarłych z rodziny.
09.30 + Cecylia Skrok w 12 rocz. śmierci, Jan, Anna, Felicja, Marianna, Helena, Walenty    
             Skoczylas, + Stanisław Olech w 20 rocz. śmierci, Ewa Wesołowska, Julia Łępicz,    
             Eugeniusz Walczak
11.00    W intencji pani Reginy Kościuk z okazji urodzin z prośbą o łaskę zdrowia, 
              błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
12.30 + Zygmunt w 7 rocz. śmierci, + Stanisław w 16 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny 
             Gibkich
18.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 15
 Karsk (godz. 9.00)
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Amelia w 7 rocz. śmierci
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Odeszli do Pana w miesiącu wrześniu:
- śp. Jan Woźniak
- śp. Grażyna Jabłońska
- śp. Janina Łukaszewicz
- śp. Antoni Wawryczuk
- śp. Zbigniew Eugeniusz Gliwka
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Od 01.10.2017 rozpoczynamy w kościele modli-

twę różańcową. Serdecznie zapraszamy do wspól-
nej modlitwy:

- dorosłych i młodzież od niedzieli do piątku na 
godz. 17.30 a w sobotę o godz. 8.30;

- dzieci od poniedziałku do czwartku na godz. 
16.30.

2. 01.10 2017 o godz. 13.00 odbędzie się Od-
pust w Dąbrowie Nowogardzkiej z okazji wspo-
mnienia patrona mieszkańców św. Michała 
Archanioła. Osoby pragnące wziąć udział w tych 
uroczystościach mogą zabrać się busem spod 
kościoła w Nowogardzie o godz. 12.30. 

W tym tygodniu przypada:
- I czwartek miesiąca. Msza Św. o godz. 9.00.Po 

Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakramentu i adora-
cja do godz. 17.30.     

O godz. 17.30 pomodlimy się wspólnie o dar no-
wych, licznych i świętych powołań z naszej wspól-
noty parafialnej. 

I piątek spowiedź św. od godz. 17.00. Msza Św. 
o godz. 18.00 będzie odprawiona za zmarłych, któ-
rzy odeszli do wieczności w miesiącu wrześniu. Po 
Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakramentu i nabo-
żeństwo pierwszopiątkowe.

- I sobota o godz. 8.30 nabożeństwo różańcowe. 
Od godz. 10.00 ks. Waldemar i ks. Andrzej odwie-
dzą chorych posługą sakramentalną.

We wtorek 2 października Msza Św. o godz. 
18.00 z uszanowaniem relikwii Św. Jana Pawła II.

Spotkanie dla rodziców młodzieży, która złożyła 
deklaracje do przygotowania do przyjęcia Sakra-
mentu Bierzmowania w naszej parafii w piątek 06 
października 2017 o godz. 19.00 w kościele.

07 października nasza wspólnota parafialna bę-
dzie brała udział w modlitwie „Różaniec do Granic”. 
Naszym kościołem stacyjnym jest parafia Dziwnó-

wek. Osoby, które chciały by wziąć udział w tej mo-
dlitwie proszone są o zapisy w zakrystii u siostry 
Danieli do 05 października. 

08 października będziemy przeżywać 17 Dzień 
Papieski pt.: „ Idźmy naprzód z nadzieją”. Z racji 
tego wydarzenia zapraszamy na spotkanie przy-
gotowane przez dzieci po Mszy św. o godz. 12.30 
w kościele. Przez cały dzień będzie można złożyć 
ofiarę do puszek wspierając młodzież z ubogich 
rodzi a utalentowaną.

Spotkanie formacyjne młodzieży z klasy 7 szko-
ły podstawowej przygotowującej się do sakra-
mentu bierzmowania odbędzie się na Mszy św. o 
godz. 18.00 w niedzielę 8 października 2017.

Poświęcenie Różańców dla dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Św. odbędzie się w niedzie-
lę 8 października podczas Mszy św. o godz. 12.30. 

W sobotę 13 października przypada Dzień Fatim-
ski. Msza Św. o godz. 18.00, następnie procesja 
z figurą ulicami miasta z modlitwą różańcową. 
Wszystkich zapraszamy do wspólnej Maryjnej mo-
dlitwy w intencjach naszej parafii i osobistych

Nauki przed chrztem 14 i 21 października 2017 
około godz. 18.40 (po skończonej Mszy św. wie-
czornej) w kancelarii parafialnej.

Ogłaszamy konkurs plastyczny „Jan Paweł II – 
świadek nadziei” adresowany do dzieci oraz mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej. Prace mają do-
tyczyć podanego tematu i wykonane dowolną 
techniką na kartce z bloku A 3 lub mieć inna for-
mę przestrzenną ( max. Wysokość 50 cm). Do każ-
dej pracy musi być dołączona informacja o auto-
rze (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Wykonane prace 
należy złożyć do 5 października u s. Antonetty lub 
katechetów z parafii. Rozstrzygnięcie konkursu na 
Mszy św. 8 października o godz. 12.30.


