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Kalendarz Liturgiczny
15 październik 2017 
Dwudziesta Ósma Niedziela 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; 
 
16 październik 2017 
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 103, 1-2. 3-4. 
8 i 13 17-18 (R.: por. 1a); 1 Tm 5, 3-10; Mt 5, 
6; Mk 3, 31-35; 

17 październik 2017 
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskie-
go, biskupa i męczennika
Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 
por. 5b); Jk 1, 12; J 12, 24-26; 

18 październik 2017 
Święto św. Łukasza, ewangelisty
2 Tm 4, 9-17a; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 
(R.: por. 12); J 15, 16; Łk 10, 1-9 ; 

19 październik 2017 
Dzień Powszedni 
Rz 3, 21-30a; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: 
por. 7bc); J 14, 6; Łk 11, 47-54; 

20 październik 2017 
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
Syr 3, 30 – 4, 10; Ps 112, 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: 
por. 9); Jk 2, 14-17; J 13, 34; Łk 6, 27-38; 

21 październik 2017 
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
Rz 4, 13. 16-18; Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43 
(R.: por. 8a); Por. J 15, 26b. 27a; Łk 12, 8-12; 

22 październik 2017 
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła
 Iz 45, 1. 4-6; Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac 
(R.: por. 3); 1 Tes 1, 1-5b; Por. Flp 2, 15d. 16a; 
Mt 22, 15-21; 

23 październik 2017 
Dzień Powszedni 
Rz 4, 20-25; Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 
68); Mt 5, 3; Łk 12, 13-21; 

24 październik 2017 
Dzień Powszedni 
Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Ps 40 (39), 7-8a. 
8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a); Por. Łk 21, 36; Łk 
12, 35-38; 

25 październik 2017 
Dzień Powszedni
Rz 6, 12-18; Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 
8a); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48; 

26 październik 2017 
Dzień Powszedni
Rz 6, 19-23; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 
5a); Flp 3, 8b-9a; Łk 12, 49-53; 

27 październik 2017 
Dzień Powszedni
Rz 7, 18-25a; Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 
(R.: por. 68b); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59; 

28 październik 2017 
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza
Ef 2, 19-22; Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a); ; Łk 6, 12-19; 

29 październik 2017 
Trzydziesta Niedziela zwykła
Wj 22, 20-26; Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab 
(R.: 2); 1 Tes 1, 5c-10; J 14, 23; Mt 22, 34-40; 
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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Mateusza:
„Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie 

podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje słu-
gi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi 
z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwie-
rzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: je-
den na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy 
[ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych za-
bójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz za-
proszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, któ-
rych spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i 
dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 
i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu 
wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie 
mu ręce  i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zę-
bów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.” (Mt 22,1-14)

ROZWAŻANIA 
„Słowo Boże, które dziś usłyszymy, porównuje bliskie obcowanie człowieka z Bogiem  do wy-

bornej uczty. To sam Bóg ją dla nas przyrządza, zastawia stół, zaprasza. Jeśli lubimy biesiadować 
z przyjaciółmi, możemy domyślić się, jak wielką radością będzie to ucztowanie z Bogiem. Dziś, 
w dniu Pańskim, Jezus gromadzi nas wokół swojego stołu, by dać nam przedsmak wspólnego 
przebywania z Nim w niebie. Módlmy się, abyśmy nigdy nie wzgardzili ucztą Godów Baran-
ka i aby grzech nie zamknął nam drogi do uczestnictwa w niej.”  (aut. Małgorzata Durnowska)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Od 01.10.2017 rozpoczynamy w kościele 
modlitwę różańcową. Serdecznie zaprasza-
my do wspólnej 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.

We czwartek  19 października Msza Św. o 
godz. 18.00 z uszanowaniem relikwii bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki.

We czwartek 23 października Msza Św. o 
godz. 18.00 z uszanowaniem relikwii Św. 
Ojca Pio.

Spotkanie formacyjne młodzieży z klasy 2 
gimnazjum przygotowującej się do sakra-
mentu bierzmowania odbędzie się na Mszy 
św. o godz. 18.00 w niedzielę 15 październi-
ka 2017. Spotkanie formacyjne młodzieży z 
klasy 3 gimnazjum przygotowującej się do 
sakramentu bierzmowania odbędzie się na 
Mszy św. o godz. 18.00 w niedzielę 22 paź-
dziernika 2017.

Nauka przed chrztem 21 października 
2017 około godz. 18.40 (po skończonej 
Mszy św. wieczornej) w kancelarii parafial-
nej. Nauka obowiązuje rodziców naturalnych 
dziecka i rodziców chrzestnych.
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Z nauczania Papieża Franciszka  
do młodzieży

Chrześcijanin jest misjonarzem nadziei
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
W dzisiejszej katechezie chcę mówić na temat „Misjonarze nadziei dzisiaj”. Cie-
szę się, że czynię to 
 na początku października, który jest poświęcony w Kościele w sposób szcze-
gólny misjom, a także 
 w święto św. Franciszka z Asyżu, który był wielkim misjonarzem nadziei!
Rzeczywiście chrześcijanin nie jest prorokiem nieszczęścia. Istotą jego prze-
powiadania jest coś wręcz przeciwnego: to Jezus, który umarł ze względu na 
miłość, a którego Bóg wskrzesił w poranek Wielkanocy jest istotą wiary chrze-
ścijańskiej. Gdyby Ewangelie zatrzymały się na pogrzebie Jezusa, dzieje tego 
proroka dołączyłyby w ostateczności do wielu biografii bohaterów, którzy od-
dali swe życie za jakiś ideał. Ewangelia byłaby wtedy budującą i pocieszającą 
księgą, ale nie byłaby przepowiadaniem nadziei.
Ale Ewangelie nie kończą się w Wielki Piątek, wychodzą poza to wydarzenie. 
I to właśnie ten kolejny fragment przekształca nasze życie. Uczniowie Jezu-
sa byli przygnębieni tej soboty po Jego ukrzyżowaniu. Ów kamień zatoczony 
przed wejściem do grobu zamknął również trzy ekscytujące lata, jakie przeżyli 
z Nauczycielem z Nazaretu. Zdawało się, że wszystko się skończyło, a niektó-
rzy, rozczarowani i przestraszeni, opuszczali już Jerozolimę.
Ale Jezus zmartwychwstał! Ten nieoczekiwany fakt wywraca i dokonuje prze-
łomu w sercu i umysłach uczniów. Jezus nie zmartwychwstał bowiem tylko 
dla siebie, jak gdyby Jego odrodzenie było przywilejem, o który trzeba być 
zazdrosnym: jeśli wstępuje do Ojca, to dlatego, że chce, aby Jego zmartwych-
wstanie było udziałem każdego człowieka i pociągnęło wzwyż wszelkie stwo-
rzenie. 
 A w dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie zostają przemienieni tchnieniem Du-
cha Świętego. Wszystkim zaniosą nie tylko dobrą nowinę, ale oni sami, inni niż 

wcześniej, będą jakby odrodzeni do nowego życia. Zmartwychwstanie 
Jezusa przekształca nas mocą Ducha Świętego. Jezus żyje, żyje pośród 
nas, i uwalnia moc, byśmy się przekształcili.
Jakże wspaniale pomyśleć, że jesteśmy głosicielami zmartwychwstania 

Jezusa nie tylko słowami, ale poprzez czyny i świadectwo życia! 
Jezus nie chce, aby uczniowie powtarzali jedynie formuły 
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wyuczone na pamięć. Chce świadków: ludzi, którzy szerzą nadzieję, poprzez 
swój sposób akceptowania, uśmiechania się, kochania. Zwłaszcza kochania: 
ponieważ moc zmartwychwstania czyni chrześcijan zdolnymi do miłości, na-
wet wtedy, gdy miłość zdaje się tracić swe racje. Jest tu „coś więcej”, zawarte 
w egzystencji chrześcijańskiej, a czego nie wyjaśnia się jedynie siłą ducha czy 
większym optymizmem. Nie nasza wiara, nasza nadzieja to nie tylko opty-
mizm. Jest czymś innym, czymś więcej. To tak, jakby wierzący byli ludźmi z 
dodatkową „odrobiną nieba” ponad głową, wspierani obecnością, której nie-
którzy nie potrafią nawet wyczuć.
Zatem zadaniem chrześcijan na tym świecie jest otwieranie przestrzeni zba-
wienia, jak komórki odrodzenia zdolne do przywrócenia siły życiowej temu, 
co wydawało się utracone na zawsze. Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to 
błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Takim właśnie jest 
prawdziwy chrześcijanin: nie narzekający i rozgniewany, ale przekonany, na 
mocy zmartwychwstania, że żadne zło nie jest wieczne, żadna noc nie jest 
bezkresna, żaden człowiek 
 nie jest definitywnie zły, żadna nienawiść nie jest nie do pokonania miłością.
Oczywiście, czasami uczniowie będą musieli drogo zapłacić za tę nadzieją 
daną im przez Jezusa. Pomyślmy o wielu chrześcijanach, którzy nie opuścili 
swego ludu, gdy przyszedł czas prześladowań. Zostali tam, gdzie również ju-
tro było niepewne, gdzie nie można było niczego planować, zostali pokładając 
nadzieję w Bogu. Pomyślmy o naszych bracia i siostrach na Bliskim Wschodzie, 
którzy dają świadectwo nadziei, a także dają swe życie, ze powodu tego świa-
dectwa. To prawdziwi chrześcijanie, skierowaniu ku niebu, patrzący zawsze 
poza to co doczesne. Ten, kto miał łaskę przyjęcia zmartwychwstania Jezusa 
może jeszcze żywić nadzieję w to, co nieoczekiwane. Męczennicy wszystkich 
czasów, z ich wiernością Chrystusowi, mówią, że niesprawiedliwość nie jest 
ostatnim słowem w życiu. W zmartwychwstałym Chrystusie możemy nadal 
mieć nadzieję. Mężczyźni i kobiety, którzy mają powody, by żyć, bardziej niż 
inni wytrzymują w czasach nieszczęścia. Ale kto ma Chrystusa przy swym 
boku, naprawdę niczego się już nie boi. Z tego powodu chrześcijanie nigdy 
 nie są ludźmi łatwymi i uległymi, prawdziwi chrześcijanie. Ich łagodności nie 
można mylić z poczuciem braku bezpieczeństwa i ustępliwością. Paweł po-
budza Tymoteusza, by cierpiał dla Ewangelii: „Bóg bowiem nie dał nam ducha 
lęku, ale mocy, miłości i karności.” (2 Tm 1,7). Upadłszy, zawsze powstają.
Dlatego właśnie chrześcijanin jest misjonarzem nadziei. Nie za względu 
na swoją zasługę, ale dzięki Jezusowi, ziarnu pszenicy, które padło w zie-
mię, umarło i przyniosło owoc obfity (por. J 12,24). 
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Wspólnota Żywego Różańca z Dąbrowy
W dniu 08 października 2017 roku 

wspólnota Żywego Różańca posługująca  
przy kościele filialnym pw. Św. Micha-
ła Archanioła w miejscowości Dąbro-
wa Nowogardzka przeżywała swój nieco-
dzienny Jubileusz - 50 lecia istnienia. Pod-
czas niedzielnej Eucharystii , sprawowa-
nej przez ks. Waldemar Piątka wikariusza 
parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogar-
dzie i opiekuna kościoła w Dąbrowie No-
wogardzkiej, dziękowaliśmy Bogu za dar 
tych codziennie płynących modlitw w na-
szych intencjach oraz prosząc o błogosła-
wieństwo Boże dla obecnych członków tej 
wspólnoty różańcowej. 

Różę Różańcową zainicjował w 1967 

roku ks. Władysław Obacz. Pierwszą Zela-
torką została wybrana pani Cecylia Czyż. 
Późniejszymi Zelatorkami grupy zostały 
wybra

ne Eleonora Nurek i Jolanta Fydrych – 
pełniąc tą zacną funkcję do dnia dzisiej-
szego. W 1997 roku dzięki fundacji pani 
Eleonory Nurek wspólnota otrzymała 
swój własny różaniec będący do dziś frag-
mentem wystroju kościoła filialnego i in-
formacją dla każdego że tak wspólnota ist-
nieje w tej miejscowości. 

Wszystkim członkom tej zacnej wspól-
noty modlitewnej składamy najserdecz-
niejsze życzenia z prośbą kolejnych 50 lat 
posługiwania tym darem modlitwy.

Z życia naszej wspólnoty
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XVII Dzień Papieski
Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” 8 

października 2017 roku obchodzony był XVII 
Dzień Papieski. Liczne wydarzenia duchowe 
i kulturalne odbywać się będą w całym kraju, 
jak również i w środowiskach polonijnych na 
świecie. 

W parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie główne obchody tego fascynujące-
go w przejawy miłość bliźniego dnia skupiły się 
wokół Mszy św. o godz. 12.30. Podczas Eucha-
rystii ks. proboszcz Grzegorz Legutko poświę-
cił różańce zachęcając do szczególnej modlitwy 

w intencji ofiarodawców i osób korzystających 
z dobra Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

Na zakończenie liturgii schola dziecięca, pod 
przewodnictwem s. Antonetty i z muzycznym 
wsparciem ks. Waldemar Piątka, zaprezento-
wała Koncert Uwielbienia Boga za dar życia 
Św. Jana Pawła II. Wśród śpiewów znalazły się 
ulubione piosenki Naszego Papieża jak „ Bar-
ka” oraz hity „Taki duży, taki mały”. 

W trakcie koncertu nastąpiło również roz-
strzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego zorganizowanego wśród dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych. 

Po wspólnym śpiewie i modlitwie w koście-
le wszyscy wyszliśmy prze kościół aby puścić w 
niebo „Serca nadziei”.

Składamy również serdeczne podzię-
kowania wolontariuszom pod wodzą  
ks. Andrzeja Zaniewskiego, s. Danieli i pani 
Gabrieli Bartos, którzy cały dzień zbierali ofia-
ry do puszek dla Fundacji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia” oraz firmie balonowej „Kastelo” ze 
Szczecina. 

Szczególne podziękowania i słowa „Bóg za-
płać” dla każdego ofiarodawcy, którzy zechcie-
li wspomóc to wielkie dzieło wsparcia zdol-
nych młodych ludzi. Udało nam się zebrać po-
nad dwa tysiące złotych.
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...

Niedziela 15.10.2017 r. XXVIII 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) + Adam w 9 rocz. śmierci, Marianna, Ignacy, Stanisława, Bogdan 
                                    i za zmarłych z rodziny Jędrzejewskich i Walęckich 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Amelia w 7 rocz. śmierci
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 16.10.2017 r. 
07.00 + Jerzy Skabyranda w 9 rocz. śmierci, + Jadwiga w dniu imienin, + Lesław Trojanowski 
18.00 1) + Bolesław Walsa w 1 rocz. śmierci 
          2) + Helena Chorążyczewska –greg. 16

Wtorek 17.10.2017 r. 
07.00 + + Helena Chorążyczewska –greg. 17
17.00 Dąbrowa 
18.00 1) + Eugeniusz i Andrzej Gawrońscy w 20 rocz. śmierci
          2) + Jadwiga Majchrzak i + Jan Pokorski

Środa 18.10.2017 r. 
07.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 18
          
18.00 Msza św. Zbiorowa:
          - + Jan Lewandowski w 22 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców Stanisław  
               i Marianna Kociemscy.

Czwartek 19.10.2017 r. 
07.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 19.
17.00 Olchowo
17.00 Karsk
18.00 1) + Stanisław Leśniczek w 1 rocz. śmierci.
          2) + Krystyna i Marian Gronowscy, Janina, Franciszek, Kazimierz, Robert Kaweccy.
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Piątek 20.10.2017 r. 
07.00 + Antoni Wawryczuk w 30 dzień po śmierci.
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 20.
             2) + Wiesław Staszak w 12 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny Staszczak, Chlebickich, 
                   Matuszczak.

Sobota 21.10.2017 r. 
09.00 + Jerzy Postawa w 3 rocz. śmierci.
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 21.
             2) +Zdzisław, Andrzej, Irena, Przemysław z rodz. Pazera, + Jan Delęgowski, Władysław 
                 Cedro.

Niedziela 22.10.2017 r. XXIX Niedziela Zwykła (Niedziela Papieska)
07.00 + Stefania w 21 rocz. śmierci, Jan, Mieczysław, Franciszek.
09.30 + Olimpia i Konstanty Berezowscy, + Michalina Nowakowska.
11.00  Pro populo 
12.30 1) W intencji pani Anny Salamońskiej z okazji 95 rocz. urodzin z prośbą o potrzebne 
               łaski i Boże błogosławieństwo.
             2) + Tadeusz Radzicki w 20 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny Radzickich 
              i Rynkiewicz.
18.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 22.
Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Karolina Gabrysiak w 2 rocz. śmierci, + Wincenty  
                                                                   Gabrysiak w 19 rocz. śmierci
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Grzegorz Domański w 7 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny

Poniedziałek 23.10.2017 r. 
07.00 + Roman 
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 23
             2) + Zofia, Kazimierz, Piotr Chańko, + Edward Koc oraz zmarli rodzice i rodzeństwo, 
                + Jadwiga, Tadeusz Kubiak, + Eugenia i Kalikst Stolf.

Wtorek 24.10.2017 r. 
07.00 + Bożena.
17.00 Dąbrowa 
18.00 1) + Helena Chorążyczewska –greg. 24.
 2) + Mieczysław Kosmala w 41 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
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Środa 25.10.2017 r. 
07.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 25. 
18.00 Msza św. zbiorowa:
           - w intencji dzieci poczętych o szczęśliwe narodzenie i dobrze przeżycie życia jako daru.
           - + Jan Rzechuła w 13 rocz. śmierci, Maria Rzechuła w 3 rocz. śmierci,+ Teresa Rzechuła    
                w 67 rocz. śmierci, + Marian Paszkiewicz, + Jarosław Paszkiewicz, + Maria Piątkowska.
             - + Władysłąw Leyk w 21 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Czwartek 26.10.2017 r. 
07.00  + Helena Chorążyczewska –greg. 26.
17.00 Olchowo
17.00 Karsk 
18.00 1) + Marianna Mosiniak  w 26 rocz. śmierci, + Danuta Solewska, + Wojciech Siwy.
             2) + Stanisław i Bronisława Bartos, + Szczepan i Aniela Konior i za zmarłych z ich   
                  rodzin.

Piątek 27.10.2017 r. 
07.00 + Maria.
18.00  1) + Helena Chorążyczewska –greg. 27.
             2) + Stanisław, Katarzyna, Tadeusz i za zmarłych z rodz. Nikratowicz i Olejnik.

Sobota 28.10.2017 r. 
09.00 1)+ Helena Chorążyczewska –greg. 28.
          2) Za Ojczyznę, za Ojca Świętego Franciszka, radio Maryja i powstałe dzieła. 
18.00 1) + Zofia, Ludwik Ławniczek w 10 rocz. śmierci, + Karolina Ławniczek, + Danuta  
                 Mańka, + Marianna, + Władysław. 
          2) + Marianna, Aleksander, Stefan, Marian, Włodzimierz Andrysiak i za zmarłych  
                  z rodziny Kubickich i Łabęckich.

Niedziela 29.10.2017 r. XXX Niedziela Zwykła
07.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 29.
09.30 W intencji zmarłych z rodziny Markowskich, Łazarz: + Stanisława (F), Wacław,   
          Marianna, Kazimierz.
11.00 
12.30 + Marianna Sułkowska w 1 rocznicę śmierci, + Aleksander Sułkowski w 4 rocz. śmierci, 
            + Konrad Andrzejewski w 18 rocz. śmierci.
18.00 + Jan Wawreńczuk w 16 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców: Maria i Stefan oraz za   
             zmarłych teściów: Helena i Ludwik Kowal.
Karsk (godz. 9.00) + Anna Szado w 28 rocz. śmierci, + Bronisław Bzdyra w 1 rocz. śmierci,  
                                      + Jan i Marianna Bzdyra 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Franciszek, Czesław, Zenon Florkowscy
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 


