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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Mateusza:
„Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się ra-

zem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycie-
lu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miło-
wał Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 
To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz mi-
łował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe 
Prawo i Prorocy.”.

ROZWAŻANIA 
„Niech się weseli serce szukających Pana” – głosi antyfona na wejście. Weselcie się 

wy, którzy Go szukacie, albowiem szukając, już Go znaleźliście. Pan bowiem jest ła-
skawy i litościwy, słyszy nasze nawet najbardziej ukryte tęsknoty. Wybiega nam na-
przeciw po każdej, nawet najlichszej kładce, jaką zechcemy do Niego przerzucić nad 
przepaścią naszej samotności i grzechu. Dziś oczekuje nas przy swoim stole, by po-
krzepić i uleczyć nasze serca i uczynić je naczyniami miłosierdzia, z których każdy 
będzie mógł zaczerpnąć i napić się do woli. Aby ci, którzy się z nami spotkają, do-
świadczyli, że Bóg jest miłością. (aut. Bogna Paszkiewicz)

Odeszli do Pana w miesiącu 
październiku:

- + Anna Siedlecka
- + Helena Radomska
- + Kazimierz Owczarek
- + Marcin Stefański
- + Helena Zając

Parafia rzymskokatolicka   
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

ul. Kościelna 2A • Nowogard • Tel: 91 39 26 370  
ks. Proboszcz  506 081 328

Biuletyn redaguje ks. Waldemar Piątek
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Kalendarz Liturgiczny
29.10.2017 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; 

30.10.2017 (poniedziałek) Dzień Powsze-
dni
Rz 8, 12-17; Ps 68 (67), 2 i 4. 6-7b. 20-
21 (R.: por. 21a); Por. J 17, 17ba; Łk 13, 
10-17; 

31.10.2017 (wtorek)Dzień Powszedni
Rz 8, 18-25; Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 
4-5. 6 (R.: por. 3a); Por. Mt 11, 25; Łk 13, 
18-21; 

01.11.2017 (środa)Uroczystość Wszyst-
kich Świętych
Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: 
por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a; 

02.11.2017 (czwartek)Wspomnienie 
wszystkich wiernych zmarłych
PIERWSZA MSZA
Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 
13-14 (R.: 1a); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Ap 
1, 5-6; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a; 
DRUGA MSZA
Dn 12, 1-3; Ps 42, 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 
(R.: por. Ps 42 (41), 3a); Rz 6, 3-9; J 3, 16; 
J 11, 32-45; 
TRZECIA MSZA
Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103, 8 i 10. 13-14. 15-16. 
17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 
14 – 5, 1; J 6, 40; J 14, 1-6; 

03.11.2017 (piątek) Dzień Powszedni 
Rz 9, 1-5; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 
(R.: por. 12a); Por. J 10, 27; Łk 14, 1-6; 

04.11.2017 (sobota)  Wspomnienie św. 
Karola Boromeusza, biskupa
Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 94 (93), 12-
13a. 14-15. 17-18 (R.: por. 14a); Mt 11, 
29ab; Łk 14, 1. 7-11; 

05.11.2017 Trzydziesta Pierwsza Nie-
dziela zwykła
Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10; Ps 131 (130), 
1bcde. 2-3; 1 Tes 2, 7b-9. 13; Por. Mt 23, 
9b. 10b; Mt 23, 1-12; 

06.11.2017 (poniedziałek) Dzień Powsze-
dni
Rz 11, 29-36; Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 
36-37 (R.: por. 14c); J 8, 31b-32a; Łk 14, 
12-14; 

07.11.2017 (wtorek) Dzień Powszedni
Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1bcde. 2-3; Mt 
11, 28; Łk 14, 15-24; 

08.11.2017 (środa) Dzień Powszedni
Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1b-2. 4-5. 9 (R.: 
por. 5a); Por. 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33; 

09.11.2017 (czwartek) Święto rocznicy po-
święcenia Bazyliki Laterańskiej 
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 
(R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 
16; J 2, 13-22; 

10.11.2017 (piątek) Wspomnienie św. Le-
ona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 
3c-4 (R.: por. 2a); 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8; 

11.11.2017 (sobota) Wspomnienie św. 
Marcina z Tours, biskupa, 99 rocznica  od-
zyskania przez Polskę Niepodległości
Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145 (144), 2-3. 
4-5. 10-11 (R.: 1b); Por. 2 Kor 8, 9; Łk 16, 
9-15; 

12.11.2017 Trzydziesta Druga Niedziela 
zwykła
Mdr 6, 12-16; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 
(R.: por. 2ab); 1 Tes 4, 13-18; Por. Mt 24, 
42a. 44; Mt 25, 1-13; 
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Odpusty – co to właściwie jest?
Dar odpustu
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz 
w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli 
całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określo-
ne warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada  za pobożne (czyli 
modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy  uzyskać raz dziennie. 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze 
nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.
Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.
Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest ozna-
czany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorli-
wość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.
Co to jest?
Grzech – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykro-
czenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.
Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawró-
cenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, 
odrzucenia świętości Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi.
Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popeł-
nione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.
Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym mi-
łosierdziu. 
Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumie-
nia, żal za popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające 
wyzbycie się przywiązania do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.
Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zba-
wionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.
Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się 
ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego wła-
snych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej 
szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.
Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni 
z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do  tego, aby do-
świadczyć radości zbawienia.

***
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Jak pomóc zmarłym?
1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.
Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupień-
czej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla 
nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypo-
minają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To 
jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji 
podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim ro-
dzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma 
tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze 
są dary  duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zosta-
nie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

***
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego 
(dyspozycja).
2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
3. Wypełnić trzy warunki:
– Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
– Przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden 
odpust zupełny);
– Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę w intencji 
samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego).
Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
odpust będzie tylko cząstkowy.

***
Odpusty zupełne możliwe do uzyskania każdego dnia:
1. Za adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Za samo tylko nawiedzenie 
Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy.
2. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, 
w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.
Warunki:
1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
– Do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych;
– Przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice we-
dług przyjętego zwyczaju.
3. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia 
(Matki Bożej Anielskiej).
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4. Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.
5. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.
6. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela zakonu.
7. Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupeł-
nego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli jest odpowiednio dysponowa-
ny i za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do uzyskania tego odpu-
stu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką odpowiednią 
dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

***
Odpusty cząstkowe możliwe do uzyskania wielokrotnie każdego dnia
Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:
1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków 
i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt 
strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”
2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współ-
braciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje od-
pust cząstkowy
3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjem-
nego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do prak-
tykowania dobrowolnych umartwień
Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go 
uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z modlitw związanych z odpustem cząst-
kowym to: Anioł Pański (lub Regina Caeli w Okresie Wielkanocnym); Duszo Chrystu-
sowa; Wierzę w Boga; Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się…); odmówienie 
Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych; Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii 
Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza); modlitwa św. Bernarda (Pomnij, 
o Najświętsza Panno Maryjo); Wieczny odpoczynek; Witaj, Królowo, Matko Miłosier-
dzia; Pod Twoją obronę; Magnificat; odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych 
dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa lub 
do Wszystkich Świętych); pobożne uczynienie znaku Krzyża świętego.

***
Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także dwa dodatkowe odpusty zupełne:
– Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim Poście w jakim-
kolwiek kościele na terenie Polski;
– Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni:
* w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
* w święto tytułu
* w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunkuli”)
* jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania
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Od końca października zapraszamy na  mo-
dlitwę różańcową:
- 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.

31 października ostatni różaniec dla dzieci o 
godz. 16.30. Zapraszamy dzieci, by przybyły na 
to spotkanie w przebraniu za świętych. Bezpo-
średnio po modlitwie w kościele odbędzie się 
część katechetyczna Bal Wszystkich Świętych.

W dniu 1 listopada na naszym cmentarzu 
Msz św. zostaną odprawione o godz.: 9.00, 
10.00, 11.00. W naszym kościele zostanie od-
prawiona Msza św. o godz. 12.00 i po niej (około 
12.30) wyruszy procesja na cmentarz. Po przy-
byciu(około 13.00) nastąpi modlitwa za zmar-
łych. Po zakończonej procesji zostanie odpra-
wiona Msza św. Zapraszamy do udziału.

W tym tygodniu przypada:
- I czwartek miesiąca. Msza Św. o godz. 9.00.Po 
Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakramentu i ado-
racja do godz. 17.30.     
O godz. 17.30 pomodlimy się wspólnie o dar 
nowych, licznych i świętych powołań z naszej 
wspólnoty parafialnej. 
- I piątek spowiedź św. od godz. 17.00. Msza Św. 
o godz. 18.00 będzie odprawiona za zmarłych, 
którzy odeszli do wieczności w miesiącu wrze-
śniu. Po Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakra-
mentu i nabożeństwo pierwszopiątkowe.
- I sobota o godz. 8.30 nabożeństwo różańcowe. 
Od godz. 10.00 ks. Waldemar i ks. Andrzej od-
wiedzą chorych posługą sakramentalną.

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

W sobotę 4 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w 

Wojcieszynie odbędzie się Msza św. z wmu-
rowaniem kamienia węgielnego pod prze-
wodnictwem ks. Biskupa Henryka Wejmana.

Spotkanie ks. Proboszcza z dziećmi klas 1 i 2 
oraz ich rodzicami odbędzie się w przyszłą nie-
dzielę 5 listopada po Mszy św. o godz. 12.30.

Ogłoszenie wyników konkursu „Święty 
uśmiechnięty” i wręczenie nagród w niedzie-
lę 5 listopada po Mszy św. o godz. 12.30

W imieniu Zachodniopomorskiego Związku 
Sybiraków zapraszamy w niedzielę 5 listo-
pada na godz. 9.15 na wypominki i Msze św. 
sprawowaną w intencji Sybiraków.

Zapraszamy na Mszę św. odprawianą w in-
tencji zmarłych nauczycieli naszego miasta w 
niedzielę 5 listopada na godz. 11.00.

Spotkanie formacyjne młodzieży z klasy 7 
szkoły podstawowej przygotowującej się do 
sakramentu bierzmowania odbędzie się na 
Mszy św. o godz. 18.00 w niedzielę 29 paździer-
nika 2017 . W niedzielę 5 listopada na Mszy św. 
spotkanie uczniów klas II gimnazjum

11 listopada 2017 r. w naszym kościele, z 
okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległo-
ści praz Polskę zostanie odprawiona Msza 
św. w intencji Ojczyzny o godz. 11.00. Po 
Mszy św. zapraszamy na Marsz Niepodległości 
pod pomnik na ul. 3 Maja. 

Nauki przed chrztem 11 i 25 listopada 2017 
około godz. 18.40 (po skończonej Mszy św. 
wieczornej) w kancelarii parafialnej.

Spotkanie chętnych osób do śpiewu w scholii 
młodzieżowej w każdą sobotę o godz. 16.30 na 
parafii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Z życia naszej wspólnoty

Wspomnienia z Tygodnia Misyjnego...
Nasze Koło Misyjne przeżywa-
ło ten misyjny czas z wielkim 
zaangażowaniem. Już w Nie-
dzielę Misyjną dzieci włączyły 
się w liturgię Mszy św. Przy-
pominały o misjach nie tylko 
swym strojem, ale i darami, 
które zostały złożone na ołta-
rzu.  W komentarzu wszyscy 
uczestniczący w Eucharystii 
usłyszeli o problemach, 
z którymi borykają się dzieci 
z różnych stron świata. Dzieci 
pod opieką s. Melanii zorga-
nizowały kiermasz misyjny, z 
którego dochód został prze-
znaczony na pomoc szkole pro-
wadzonej przez Zgromadzenie 
Sióstr Opatrzności Bożej w Ka-
merunie.
Podczas nabożeństw różań-
cowych dzieci modliły się na 
wielkim misyjnym różańcu. 
Mali misjonarze nie żałowali 
czasu i sił, by nauczyć się mo-
dlitwy Zdrowaś Maryjo w różnych językach oraz misyjnych piosenek. W na-
szych modlitwach pamiętaliśmy też o prześladowanych za wiarę i o misjona-
rzach – męczennikach.
Podczas Tygodnia Misyjnego modliliśmy się również ze Św. Janem Pawłem II 
– Wielkim Misjonarzem świata. Dziękujemy wszystkim za misyjną modlitwę 
i złożone ofiary. Koło Misyjne zbierało 894 zł, a cały dochód z kiermaszu jest 
przeznaczony na pomoc szkole prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności bożej w Kamerunie. Dziękujemy za ofiarność i pomoc.

Kółko Misyjne wraz z s. Melanią
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Nocne czuwanie
W nocy z 20 na 21 października mło-
dzież naszej parafii wraz z ks. Walde-
marem Piątek i s. Danielą uczestniczyli 
w nocnym czuwaniu młodzieży naszej 
Archidiecezji w katedrze szczecińskiej, 
przeżywanym pod hasłem „Być dobrym 
jak chleb – św. Albert Chmielowski”. W 
czasie czuwania, obol modlitwy mło-
dzież wysłuchała świadectwa księdza, 
który przyjechał z Kamerunu i sióstr 
Albertynek o pracy wśród ludzi ubo-
gich. Następne czuwanie w grudniu. 

Zapraszamy już młodzież od 14 roku 
życia.

„Różaniec bez granic”
W dniu 7 październi-
ka członkowie naszej 
wspólnoty wraz z s. Da-
nielą uczestniczyła w 
modlitwie „Różaniec bez 
granic” w Dziwnówku. 
Dziękujemy za zaanga-
żowanie i wspólną mo-
dlitwę za naszą Ojczyznę 
w przed dzień 100 lecia 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.



10 www.wnmp.nowogard.eu

Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 29.10.2017 r. XXX Niedziela Zwykła
07.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 29
09.30 w intencji zmarłych z rodziny: Markowskich i Łazarz: + Stanisława(K), Wacław, Marianna, Kazimierz
11.00 + Tadeusz Radzicki w 20 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Radzickich i Rynkiewicz 
12.30 + Marianna Sułkowska w 1 rocz. śmierci, + Aleksander Sułkowski w 4 rocz. śmierci,  
 + Konrad Andrzejewski w 4 rocz. śmierci. 
18.00 + Jan Wawreńczuk w 16 rocz. śmierci i 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) 

Poniedziałek 30.10.2017 r. 
07.00 + Stanisław 
18.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 30

Wtorek 31.10.2017 r. 
07.00 + Adam
18.00 1) + Stanisław Wasicki w 1 rocz. śmierci
          2) + Zygmunt Kosmala w 23 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny

Środa 01.11.2017 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
07.00 1) + Mirosława Hejman –greg. 1
          2) + Franciszka(K), Antoni Kononiuk, + Stanisława(K), Antoni Kwinto i za zmarłych z rodzin
09.30 + Edward Więckowski, + Piotr i Aniela Bąk, +Stanisław Bąk, +Władysława(K) i Franciszek Więckowscy
11.00 W intencji zmarłych kapłanów, sióstr zakonnych i osób, które poświęciły swoje życie Bogu 
12.00 + Józef w 2 rocz. śmierci, + Seweryna, +Stanisław, +Zbigniew, +Włodzimierz, +Czesław, +Henryk,  
 +Helena, +Jacek, + Wojciech, + Marianna
18.00 + Katarzyna, Józef Gałka, +Józef Kopijewski i +Michalina Olchowik
Karsk (godz. 9.00) + Jan Kaczmarek w 7 rocz. śmierci, +Adam i Anna Kaczmarek, + Katarzyna i Bronisław Wołoszyn
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Czwartek 02.11.2017 r. 
07.00 
17.00 Olchowo
16.30 Dąbrowa
18.00 1) za zmarłych parafian od listopada 2016 do października 2017
          2) w intencji zmarłych członkiń Żywego Różańca
          3) + Mirosława Hejman –greg. 2



11www.wnmp.nowogard.eu

Piątek 03.11.2017 r. 
07.00 +  Mirosława Hejman –greg. 3
18.00 Msza za zmarłych:
 - + Józef Maciej Grabowski w 2 rocz. śmierci, +Tomasz Grabowski 
      i za zmarłych z rodz. Grabowskich i Szuchralskich
 - + Eugeniusz Wyborski
 - + Anna Siedlecka
 - + Helena Radomska
 - + Kazimierz Owczarek
 - + Marcin Stefański
 - + Helena Zając 

Sobota 04.11.2017 r. 
09.00 1)+ Agnieszka, Jan, Józef, Zofia, Zygmunt, Andrzej, Ludwik Brzozowski i za zmarłych z rodzin
          2) + Mirosława Hejman –greg. 4
12.00 Wojcieszyn Msza św. z poświęceniem i wmurowaniem kamienia węgielnego
18.00 O zdrowie, Boże bł. I opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii

Niedziela 05.11.2017 r. XXXI Niedziela Zwykła 
07.00 za zmarłych z rodz. Podemskich, Kołakowskich, Izmajłowiczów
09.30 1)+ Mirosława Hejman –greg. 5
          2) za zmarłych Sybiraków
11.00 W intencji zmarłych nauczycieli 
12.30 + Kazimierz, Irena, Kazimierz, Irena, Antonina, Wacław, Antoni Natek oraz 
 za zmarłych z rodz. Gołombowskich, + Stanisława(K) Jakowlew i za zmarłych z ich rodzin i bliskich
 18.00 +Roman Kozak w 8 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Mytych, Pociask, Cabaj
Karsk (godz. 9.00) + Józef Kowalczyk i za zmarłych rodziców i za zmarłych z rodziny 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) W intencji zmarłych członkiń Żywego Różańca
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 06.11.2017 r. 
07.00  + Mirosława Hejman –greg. 6 
18.00 1) + Maria, Jacek, Róża, Antoni, Kazimierz, Stanisław, Jan Mroczko, Marek Mroczko i za zmarłych z ich 
rodzin i bliskich
          2) + Helena Bednarek

Wtorek 07.11.2017 r. 
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 7
17.00 Dąbrowa 
18.00 1) + Marek, Stanisław Mroczko i za zmarłych z rodziny i bliskich
 2) + Waldemar Skorupa w 1 rocz. śmierci, + Jan Skorupa w 26 rocz. śmierci 
   i za zmarłych rodziców obojga stron oraz za zmarłych braci i dziadków 
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Środa 08.11.2017 r. 
07.00 1)+ Mirosława Hejman –greg. 8
          2) +Robert Durski i za zmarłych z rodz. Durskich 
18.00 Msza św. Zbiorowa:
          - +Bogdan Zaniewski w 21 rocz. śmierci, +Stanisław Gajewski w 5 rocz. śmierci.
 - + Teodora(K) Majchur w 13 rocz. śmierci
 - Msza św. dziękczynna za szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Zofii
 - + Marianna, Stanisław, Franciszek, Jarychowie, + Apolonia, Krystyna, Maria, Roman Kochanowicz 
 w 3 rocz. śmierci, za zmarłych teściów i za wszystkich zmarłych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
 - + Teresa Grad, + Zofia i Wacław Piotrowscy

Czwartek 09.11.2017 r. 
07.00  + Mirosława Hejman –greg. 9
17.00 Olchowo
17.00 Karsk 
18.00 1) + Czesław, Stanisław, Zdzisław, Domicela, Marian, Krzysztof, Franciszek, Józefa(K), Helena, Józef, 
Janina, Józef, Julia, Władysław, Jan, Andrzej, Adam i za dusze w czyśćcu cierpiące.
          2) + Bogdan Baran oraz za zmarłych z rodziny.

Piątek 10.11.2017 r. 
07.00  + Mirosława Hejman –greg. 10
18.00  1) w intencji zmarłych z rodz. Bornowskich: + Ryszard w 2 rocz. śmierci, + Leon  
w 47 rocz. śmierci, + Helena w 35 rocz. śmierci
           2) W intencji Wacława z okazji 70 rocznicy urodzin- prosząc o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski na 
dalsze lata życia.

Sobota 11.11.2017 r. 
09.00 1) + Maria Galińska, + Tadeusz 
 2) + Mirosława Hejman –greg. 11
11.00 Msz św. w intencji Ojczyzny  
18.00 1) + Kazimierz Jakutowicz, + Zenon Jakutowicz, + Zdzisław Łuczak
          
Niedziela 12.11.2017 r. XXXII Niedziela Zwykła
07.00 + Alicja Stachura w 8 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Stachura, Dębińskich, Rosińskich
09.30 1) Feliks Bała w 14 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny
 2) )+ Mirosława Hejman –greg. 12
11.00    W intencji Joanny Adrych w 90 rocz. urodzin prosząc o bł. Boże i opiekę Matki Bożej, 
 z podziękowaniem za otrzymane łaski
 12.30 + Mariusz Prusak w 15 rocz. śmierci, +Stanisława(K), +Jan i za zmarłych z rodz. Ćwir 
18.00 + Zofia w 25 rocz. śmierci, +Franciszek w 30 rocz. śmierci, + Jan w 10 rocz. śmierci z rodz. Nowak, + Jan 
i Maria Kościelak, + Jerzy Niedośmiałek w 17 rocz. śmierci, + Jan Cielica 
Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Amelia w 7 rocz. śmierci
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) Z okazji 60 urodzin Danuty Ubych z prośbą o bł. Boże i łaskę zdrowia.


