
Biuletyn
Duszpasterski

Nr 590   (07/2014)    30. marca  2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Biuletyn
Duszpasterski

Nr 590   (07/2014)    30. marca  2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Nr 20 (674/2017)    12 listopada 2017 r.

26.11.2017  
Niedziela Jezusa Chrystusa  

Króla Wszechświata



2 www.wnmp.nowogard.eu

Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Mateusza:
„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie 

do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z 
nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą 
oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się 
pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się woła-
nie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe pan-
ny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo 
nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idź-
cie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, któ-
re były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i po-
zostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, po-
wiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” (Mt 25, 1-13)

ROZWAŻANIA  
„W centrum radosnego świętowania niedzieli jest zmartwychwstały Chrystus, obecny dla 

nas w  Eucharystii. Źródłem radości jest nadzieja naszego zmartwychwstania, o  której za-
pewnia nas św. Paweł. Trzeba jednak czuwać, aby nie przegapić przyjścia Chrystusa. Boża 
mądrość, która jest wspaniała i niewiędnąca, podpowiada, aby zawsze czuwać, jak roztrop-
ne panny oczekujące na przybycie oblubieńca. Uczestnictwo w Eucharystii napełnia nas do-
świadczeniem Bożej mądrości oraz uczy czuwania i gotowości na spotkanie z przychodzą-
cym Chrystusem”. (Ks. Dariusz Kwiatkowski)

Przez okres miesiąca listopada zaprasza-
my na wspólną modlitwę Wypomnikową 
za naszych zmarłych od niedzieli do piątku o 
godz. 17.30 a w soboty o godz. 08.30.

Wyjazd ministrancki do Parku Wodne-
go w Koszalinie odbędzie się 18 listopada.  
Wyjazd o godz. 10.00 z placu przykościel-
nego powrót około godz. 18.00. Wszelkie 
informacje u opiekuna służby liturgicznej 
ks. Andrzeja Zaniewskiego. 

Dnia 19.11.2017 roku po Mszy św. o godz. 18.00 
możliwość ucałowania relikwii Bł. Ks. Jerzego    
Popiełuszki. 

Dnia 23.11.2017 roku po Mszy św. o godz. 18.00 
możliwość ucałowania relikwii Św. ojca Pio.

Kancelaria parafialna czynna we wtorki i 
czwartki od godz. 19.00-20.00.

Spotkanie formacyjne przed przyjęciem 
Sakramentu Bierzmowania:

-  młodzieży z klasy 3 gimnazjum odbędzie 
się na Mszy św. o godz. 18.00 w niedzielę 12 
listopada 2017

-  młodzieży z klasy 7 szkoły podstawowej 
odbędzie się na Mszy św. o godz. 18.00 w nie-
dzielę 19 listopada 2017

-  młodzieży z klasy 2 gimnazjum odbędzie 
się na Mszy św. o godz. 18.00 w niedzielę 26 
listopada 2017 

Przypominamy że spotkania formacyjne 
są obowiązkowe a młodzież uczestniczy we 
Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 18.00. 

Nauki przed chrztem 25 listopada i 9 grud-
nia 2017 około godz. 18.40 (po skończonej 
Mszy św. wieczornej) w kancelarii parafialnej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Kalendarz Liturgiczny
12 listopad 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; 

13 listopad 2017 - Wspomnienie świę-
tych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i 
Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Rz 8, 31b-39; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 
(R.: por. 5); Mt 5, 10; Mt 10, 28-33; 

14 listopad 2017 - Dzień Powszedni
Mdr 2, 23 – 3, 9; Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-

19 (R.: por. 2a); J 14, 23; Łk 17, 7-10; 

15 listopad 2017 - Wspomnienie św. Al-
berta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Mdr 6, 1-11; Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 
8a); Por. 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19; 

16 listopad 2017 - Dzień Powszedni 
Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 89-90. 91 i 

130. 135 i 175 (R.: por. 89); J 15, 5ab; Łk 17, 
20-25; 

17 listopad 2017 - Wspomnienie św. Elż-
biety Węgierskiej, zakonnicy

Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 
2a); Łk 21, 28bc; Łk 17, 26-37; 

18 listopad 2017 - Wspomnienie bł. Ka-
roliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105 (104), 2-3. 36-
37. 42-43 (R.: por. 5a); Por. 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8; 

19 listopad 2017 - Trzydziesta Trzecia 
Niedziela zwykła

Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128 (127), 
1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b); 1 Tes 5, 1-6; J 15, 4a. 5b; 
Mt 25, 14-30; 

20 listopad 2017 - Wspomnienie św. Ra-
fała Kalinowskiego, prezbitera

1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Ps 
119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: 
por. 88); J 8, 12; Łk 18, 35-43; 

21 listopad 2017 - Wspomnienie Ofiaro-
wanie Najświętszej Maryi Panny 

2 Mch 6, 18-31; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 
6); Por. 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10; 

22 listopad 2017 - Wspomnienie św. Ce-
cylii, dziewicy i męczennicy

2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 
i 15 (R.: por. 15b); Por. J 15, 16; Łk 19, 11-28; 

23 listopad 2017 - Dzień Powszedni 
1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-

15 (R.: por. 23b); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 
19, 41-44; 

24 listopad 2017-Wspomnienie świę-
tych męczenników Andrzeja Dung-Lac, 
prezbitera,  i Towarzyszy

1 Mch 4, 36-37. 52-59; 1 Krn 29, 10b-11b. 
11c-12 (R.: por. 13b); Por. J 10, 27; Łk 19, 45-
48; 

25 listopad 2017-Dzień Powszedni 
1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: 

por. 15b); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40; 

26 listopad 2017- Niedziela, Uroczy-
stość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata

Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-
3. 5. 6 (R.: por. 1b); 1 Kor 15, 20-26. 28; Por. 
Mk 11, 9c. 10a; Mt 25, 31-46; 
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Z nauczania Papieża Franciszka 

I Światowy Dzień Ubogich
19.11.2017
«Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem ofiarować Kościołowi 

Światowy Dzień Ubogich, aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie sta-
wały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych 
ostatnich i najbardziej potrzebujących.»

To słowa Ojca Świętego Franciszka z Orędzia, w którym ustanawia 19 listopa-
da 2017 roku I Światowy Dzień Ubogich. W swoim orędziu Papież pisze:

«Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te 
słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może 
się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych czasów 
polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast zachodzący 
pomiędzy pustymi słowami, które często znajdują się w naszych ustach, a kon-
kretnymi faktami, z jakimi mamy się zmierzyć…

Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym 
szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i 
przyzywając naszej solidarności. To są nasi bracia i nasze siostry, stworzeni i ko-
chani przez tego samego Ojca Niebieskiego. Dzień ten powinien zwrócić uwa-
gę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a 
uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Jednocześnie chciałbym również 
poprosić wszystkich, niezależnie od przynależności religijnej, o otwarcie się na 
wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak 
braterstwa. Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich, niestety ludzie wznieśli 
granice, mury i ogrodzenia, zdradzając pierwotny zamysł i dar przeznaczony dla 
ludzkości, z której nikt nie miał być wykluczony.»

Ojciec Święty wskazuje fragmenty Ewangelii, które mówią o obowiązku do-
strzegania i pomocy ubogim. Przedstawia świetnych, którzy na przestrzeni wie-
ków byli światłem dla Kościoła w dostrzeżeniu potrzebujących. Dalej udzie-
la wskazówek jak możemy przeżywać tydzień poprzedzający Światowy Dzień 

Ubogich.
…«Będzie można zaprosić ubogich oraz wolontariuszy do wspólnego 

uczestnictwa w Eucharystii podczas tejże niedzieli, tak aby jeszcze bar-
dziej autentyczną stała się celebracja Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata, która przypadnie w kolejną niedzielę. Królowa-
nie Chrystusa ukazuje się w pełni na Golgocie, kiedy to Nie-
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winny jest przybity do krzyża, ubogi, nagi, pozbawiony wszystkiego, wciela i ob-
jawia pełnię miłości Boga. Jego totalne powierzenie się Ojcu, podczas gdy wyra-
ża swoje zupełne ubóstwo, podkreśla moc tej Miłości, która go wskrzesi do no-
wego życia w dniu Paschy.

W tę właśnie niedzielę poświęconą ubogim, jeśli w naszej okolicy żyją biedni, 
którzy potrzebują pomocy i opieki, zbliżmy się do nich: niech to będzie odpo-
wiednia chwila na spotkanie Boga, którego szukamy. Jak uczy nas Pismo Świę-
te (por. Rdz 18, 3-5; Hbr 13, 2), przyjmijmy ich jako uprzywilejowanych gości 
przy naszym stole, aby mogli się stać mistrzami, którzy pomogą nam żyć spójnie 
wiarą. Niech nam pokażą w sposób rzeczowy, a często i radosny, poprzez ich za-
ufanie i gotowość przyjęcia pomocy, jak bardzo decydujące znaczenie ma życie 
tym, co istotne oraz umiejętność zdania się na Opatrzność Bożą.

U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które 
będą realizowane w tymże  Dniu, niech będzie 
zawsze  modlitwa. Nie zapominajmy, że  Ojcze 
nasz jest modlitwą ubogich. Prośba o chleb wy-
raża bowiem powierzenie Bogu podstawowych 
potrzeb naszego życia. To, czego Jezus uczył nas 
w tej modlitwie, wyraża i zawiera w sobie woła-
nie tego, kto cierpi z powodu niepewności eg-
zystencji oraz braku tego, co konieczne. …Oj-
cze nasz jest modlitwą, która wyraża się w licz-
bie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest „nasz”, 
a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, 
udziału i wspólnej odpowiedzialności. W tej-
że modlitwie wszyscy rozpoznajemy potrzebę 
przezwyciężenia każdej formy egoizmu, aby do-
stąpić radości wzajemnego przyjęcia.

Proszę moich Współbraci Biskupów, Ka-
płanów oraz Diakonów – którzy z powołania 
mają misję wspierania ubogich – proszę osoby konsekrowane, grupy, stowa-
rzyszenia i ruchy, oraz całą rzeczywistość wolontariatu, aby zaangażowali się 
w ten Światowy Dzień Ubogich tak, by stał się on tradycją oraz konkretnym 
wkładem na rzecz ewangelizacji współczesnego świata.

Ten nowy, Światowy Dzień, niech się stanie silnym wezwaniem dla naszego 
wierzącego sumienia, abyśmy byli coraz bardziej przekonani do tego, że dzie-
lenie się z biednymi pozwala nam zrozumieć Ewangelię w najgłębszej jej praw-
dzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby 
przyjąć i żyć istotą Ewangelii.»
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Z życia naszej wspólnoty

ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY
Przygotowaniem do przeżywania Uro-

czystości Wszystkich Świętych był kon-
kurs plastyczny, zorganizowany przez s. 
Melanię i s. Antonettę dla uczniów kl. 1-7 
szkoły podstawowej. Na wystawie w pa-
rafialnym kościele można zobaczyć wielu 
mieszkańców nieba. Jest uśmiechnięta Mat-
ka Boża, umiłowany przyjaciel dzieci – św. 
Mikołaj, zsyłająca „deszcz róż” z nieba – św. 
Teresa, Apostoł i Ewangelista – św. Mateusz, 
patron kierowców czuwający nad bezpiecz-
ną jazdą  – św. Krzysztof, św. Barbara – pa-
tronka górników, św. Franciszek – przyjaciel 
stworzeń, nowo narodzony Mojżesz w ziemi 
egipskiej oraz nasi polscy wielcy święci: św. 
Faustyna i św. Jan Paweł II. Nie zabrakło 
również strzegących nas Aniołów Stróżów. 
W konkursie wzięło udział 36 uczniów. 
Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Kategoria – kl. 1-3
I miejsce – Mateusz Kuran  (św. Faustyna)
II miejsce – Hanna Denisiewicz (św. Juda 

Tadeusz)
III miejsce – Alicja Szymańska (św. Fau-

styna)
Wyróżnienia:
Nikola Synowiec (św. Jan Paweł II)
Zuzanna Cybulska (św. Jan Paweł II)

Wiktor Grzelak (św. Franciszek)
Paulina Olechnowicz (św. Jan Paweł II)
Amadeusz Wrona (św. Jan Chrzciciel)
Nikodem Wrona (św. Mojżesz)
Amelia Jażdżewska (Święta Maryja)
Kategoria – kl. 4-6
I miejsce – Wojciech Lewandowski (św. 

Wojciech)
II miejsce – Wiktoria Ustyjańczuk (św. 

Wiktoria)
III miejsce – Daria Aulich (św. Mikołaj)
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BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Bal Wszystkich Świętych już po raz ko-

lejny odbywał się we wtorek (31 paź-
dziernika) w naszej parafii. Inicjaty-
wa kierowana do dzieci, a realizowana 
przez uczestników modlitwy różańco-
wej, była okazją 

do poznawania życiorysów świętych Ko-
ścioła katolickiego poprzez wspólną za-
bawę, a także odpowiednio przygotowa-
ne stroje. Grono uczestników radosnej za-
bawy chciało pokazać, że ten dzień nie jest 
smutny, ale radosny i kierujący nas ku Nie-
bu. Z roku na rok grono „Świętych” jest co-
raz liczniejsze. Tym razem uczestników 
balu było niemal sześćdziesięciu.

We wtorkowe popołudnie dzieci spotka-
ły się na ostatniej październikowej modli-
twie różańcowej, a po niej wielu z kandy-
datów do Raju mogło przedstawić się i po-
wiedzieć kilka słów o swoim życiu na ziemi. 
Później w części katechetycznej odbywały 
się liczne zabawy i konkursy z iście aniel-

ską muzyką w tle. Nie zabrakło także oka-
zji do tańca, gdyż zgodnie z zaleceniem św. 
Augustyna: „Istoto ludzka! Ucz się tańca. Bo 
inaczej, cóż poczną z Tobą aniołowie w nie-
bie...” każdy miał okazję na zaprezentowa-
nie swoich umiejętności na parkiecie. Po 
takim zmęczeniu fizycznym należało zre-
generować swoje siły podczas wspólnego 
poczęstunku. Dzieci otrzymały 

też prezenty przygotowane przez ks. 
proboszcza i siostry oraz miały okazję po-
znać hymn balu i życiorysy wielu świętych. 
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POŚWIĘCENIE I WMUROWANIE  
KAMIENIA WĘGIELNEGO

POD KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA PAWŁA II W WOJCIESZYNIE
W dniu 4 listopada 2017 roku w filii 

naszej parafii w Wojcieszynie odbyła się 
uroczystość poświęcenie i wmurowania 
Kamienia Węgielnego pod budowany 
kościół, który dedykowany będzie na-
szemu rodakowi św. Janowi Pawłowi II. 

Uroczystej Mszy św., poświęcenia oraz 
wmurowania kamienia węgielnego doko-
nał i  przewodniczył Jego Ekscelencja ks. 
Biskup Henryk Wejman. Wmurowywany 
kamień węgielny pobłogosławił w 2016 
roku papież Franciszek podczas Mszy św. 
jaką odprawił na Jasnej Górze. Podczas tej 
wzniosłej chwili poświęcono również ta-
blicę upamiętniającą pierwszych osadni-
ków zamieszkałych po II wojnie światowej 
w Wojcieszynie.

Uczestnikami tego świętego spotkania 
byli mieszkańcy Wojcieszyna, Starosta Go-

leniowski, członkowie Rady Gminy Nowo-
gard oraz przyjaciele Wojcieszyna. 

 Ks. Proboszcz Grzegorz Legutko oraz 
mieszkańcy Wojcieszyna, serdecznie dzię-
kuje wszystkim wspierającym tą budowę 
za serce i ofiary, dzięki którym powstaje to 
wzniosłe dzieło.
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KSIĘŻA I PRZYJACIELE GRAJĄ  
ZADUSZKI LITERACKO-MUZYCZNE

16 listopada 2017 roku na godz. 19.00 
zapraszamy serdecznie państwa na „ Za-
duszki muzyczno-literackie” do naszego 
kościoła. Modlitwę poprowadzą księża i 
przyjaciele.

Od 3 lat, ks. Michał Barański, ks. Tomasz 
Gruszto, ks. Wojciech Koladyński, ks. Paweł 
Korupka, ks. Karol Łabenda, ks. Waldemar 
Piątek oraz przyjaciele: Magda Szelągie-
wicz i Karolina Kułaga, spotykają się aby we 
wspólnotach parafii naszej diecezji wraz z 
ludźmi dziękować Bogu za dar talentu au-
torów tekstów i muzyków, którzy uboga-

cali dni naszego życia swą twórczością. W 
repertuarze usłyszymy utwory między in-
nymi: Czesława Niemena, Marka Grechu-
ty, Grzegorza Ciechowskiego czy Ryszar-
da Rydla. Niegdyś księża grali w zespole 
kleryckim „Clerboyz” Arcybiskupiego Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Szcze-
cinie. 

Dziś realizują pasję dziękując za dar i in-
nych muzyków.

Zapraszamy do spędzenia tego niezwy-
kłego czasu muzycznej i literackiej zadu-
my. 

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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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
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
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 + Zofia w 25 rocz. śmierci, +Franciszek w 30 rocz. śmierci, + Jan w 10 rocz. śmier-

ci 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 zdro-

wia.

Poniedziałek 13.11.2017 r. 
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 13
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 + Krzysztof Żyła w 5 rocz. śmierci; +Zygmunt Dąbkiewicz w 6 rocz. śmierci

Wtorek 14.11.2017 r. 
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 14
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 1) + Konstanty Spurgiasz w 9 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo
          2) + Antoni Wawryczuk; +Maria i Aleksander Wawryczuk; +Jan Marczyński; +Antonina i 

Ignacy Kwaśniewscy i za zmarłych z tych rodzin

Środa 15.11.2017 r. 
07.00 1) + Mirosława Hejman –greg. 15
          2) + Franciszka(K) Trojanowska w 19 rocz. śmierci
17.00 Olchowo
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 Msza św. zbiorowa:
 - + Jadwiga w 19 rocz. śmierci, + Zygmunt w 40 rocz. śmierci z domu Ciesielscy i za 

zmarłych rodziców;
 - +Ryszard Rusin w 20 rocz. śmierci;
 - W intencji Dominika z okazji 18 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej na dalsze lata życia. 
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Czwartek 16.11.2017 r. 
07.00 )+ Mirosława Hejman –greg. 16.
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 +Marianna i Henryk Dworeccy, +Katarzyna i Walenty Adler.

Piątek 17.11.2017 r. 
07.00 +  Mirosława Hejman –greg. 17.
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 +Roman Płachecki w 1 rocz. śmierci. 

Sobota 18.11.2017 r. 
08.30 Wypominki Nowogard
09.00 1) +Bernard Adrych w 10 rocz. śmierci, +Jan Mirosław Adrych w 30 rocz. śmierci
          2) + Mirosława Hejman –greg. 18
18.00 +Władysława(K) i Stanisław Niećko

Niedziela 19.11.2017 r. XXXIII Niedziela Zwykła 
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 19
09.30 +Jerzy i za zmarłych z rodzin: Frątczaków, Łosiów, Bowsunowskich, Filickich, Lewandow-

skich, + Ryszard Wójtowicz. 
11.00 
12.30 W intencji Dawida z okazji 18 urodzin, z prośbą o dary Ducha Św., zdrowie oraz opiekę 

Matki Bożej na dalsze lata życia.
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 +Halina i Mariusz Gasieccy w 8 rocz. śmierci (intencja zamówiona od córki i siostry).

Karsk (godz. 9.00) + Kazimierz Owczarek w miesiąc po śmierci.
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) W intencji Jakuba w dniu Chrztu św.
Olchowo (godz. 11.00) + Andrzej Łokaj w 2 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
Wojcieszyn (godz. 12.15) +Emilia Skowrońska w 2 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 20.11.2017 r. 
07.00  + Mirosława Hejman –greg. 20.
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 +Zenon Gęs w 1 rocz. śmierci. 

Wtorek 21.11.2017 r. 
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 21
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 +Janina Maranowska w 20 rocz. śmierci, +Józefa(K), Stanisław Maranowscy, +Bronisła-

wa(K) i Stanisław Szymczak, +Rafał Augustyn
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Środa 22.11.2017 r. 
07.00 1)+ Mirosława Hejman –greg. 22;
          2) O błogosławieństwo Boże, Laskę zdrowia i potrzebne łaski dla Krystyny z okazji urodzin.
17.00 Olchowo
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - +Regina w 18 rocz. śmierci, Jan, Zdzisława(K), Barbara, Maria i za zmarłych z rodziny 

Szewczyk;
 - +Katarzyna, Edward, Katarzyna, Karol, Władysław, Władysława(K) i za zmarłych  

z rodziny;
 - +Franciszka(K) Karmann.    

Czwartek 23.11.2017 r. 
07.00  + Mirosława Hejman –greg. 23.
17.30 Wypominki Nowogard.
18.00 +Antoni Gaszewski w 7 rocz. śmierci.

Piątek 24.11.2017 r. 
07.00  + Mirosława Hejman –greg. 24.
17.30 Wypominki Nowogard.
18.00  1) +Franciszka(K) Kowalczyk w 1 rocz. śmierci, Jadwiga, Rozalia, Wacław Waszak;
 2) +Renata Brzost w 9 rocz. śmierci.

Sobota 25.11.2017 r. 
08.30 Wypominki Nowogard
09.00 1) W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam  

i za pozostałe dzieła;
 2) +Ks. Bronisław Pisarek, Władysław i za zmarłych z rodziny.
18.00 1) + w intencji dzieci poczętych;
 2) + Mirosława Hejman –greg. 25.

Niedziela 26.11.2017 r. XXXIV Niedziela Zwykła
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 26.
09.30 +Jan Bała w 34 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
11.00 Pro populo
12.30 + Stanisław Wasicki
17.30 Wypominki Nowogard 
18.00 +Zdzisław

Karsk (godz. 9.00) +Katarzyna i Michał Kluczkowscy i za zmarłych z rodziny. 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 


