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Kalendarz Liturgiczny
26 listopada 2017 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata
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; 

27 listopad 2017 (poniedziałek)
Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: 
por. 52b); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4; 

28 listopada 2017 (wtorek)
Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61 (R.: 
por. 57b); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11; 

29 listopada 2017 (środa)
Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62a i 
63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b); Ap 2, 
10c; Łk 21, 12-19; 

30 listopada 2017 (czwartek) 
Święto św. Andrzeja, apostoła
Iz 49, 1-6; Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 
9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;

1 grudnia 2017 (piątek)
Dn 7, 2-14; Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a 
i 80a i 81 (R.: por. 57b); Łk 21, 28bc; Łk 21, 
29-33; 

2 grudnia 2017 (sobota) 
Dn 7, 15-27; Dn 3, 82a i 83a i 84a i 85a. 86a i 
87 (R.: por. 57b); Por. Łk 21, 36; Łk 21, 34-36; 

3 grudnia 2017 
Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; Ps 80 (79), 2ac 
i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4); 1 Kor 1, 3-9; Ps 
85 (84), 8; Mk 13, 33-37; 

4 grudnia 2017 (poniedziałek) 
Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 
6-7. 8-9 (R.: por. 1bc); Por. Ps 80 (79), 4; Mt 
8, 5-11; 

5 grudnia 2017 (wtorek)
Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 
(R.: por. 7); ; Łk 10, 21-24; 

6 grudnia 2017 (środa) 
wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: 
por. 6cd); ; Mt 15, 29-37; 

7 grudnia 2017 (czwartek) 
wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i 
doktora Kościoła
Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 
i 25. 26-27a (R.: por. 26a); Por. Iz 55, 6; Mt 7, 
21. 24-27; 

8 grudnia 2017 (piątek) 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3, 9-15; Ps 98, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 
28; Łk 1, 26-38; 

9 grudnia 2017 (sobota)
Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 
5-6 (R.: por. Iz 30, 18); Iz 33, 22; Mt 9, 35 – 
10, 1. 5a. 6-8; 
 
10 grudnia 2017 
Druga Niedziela Adwentu
Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 
13-14 (R.: por. 8); 2 P 3, 8-14; Łk 3, 4c. 6; Mk 
1, 1-8; 
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Z Ewangelii św. Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [lu-
dzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a 
kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygoto-
wane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spra-
gniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a 
przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a 
przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy 
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy wi-
dzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król 
im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych 
po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygoto-
wany diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi 
pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście 
mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i 
ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, 
albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy od-
powie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jedne-
mu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wiecz-
ną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” (Mt 25,31-46)

ROZWAŻANIA 
„Ten, który jest Królem, jest też Pasterzem. Szuka swoich owiec, służy im i cze-

ka, by miłość uczyniły treścią swojego życia. Pozwala im podejmować decyzje i do-
świadczać ich skutków. Te z nich, które wybrały dobro i świętość, zapytają Go: “Kie-
dy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy 

Ci pić?”. Nie wiedzą o swej doskonałości, bo są skupione na potrzebach bliźniego. 
Prawdziwa świętość nie wie o sobie.” (Hieronim Kaczmarek OP)

Ewangelia na niedzielę
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Czym jest adwent?
Samo słowo „adwent” pochodzi od łaciń-

skiego „adventus”, które w tłumaczeniu ozna-
cza „przyjście”. 

W Kościele chrześcijańskim oznacza on 
rozpoczęcie nowego roku kościelnego. Jest 
to okres oczekiwania na narodziny Chrystu-
sa. Pierwsze wzmianki na temat adwentu jako 
okresu przygotowania do świąt Bożego Na-
rodzenia pochodzą z IV w. W Rzymie zwy-
czaj ten znany był od VI w. i obejmował czte-
ry tygodnie przed świętami. Adwent to przede 
wszystkim okres, w którym katolicy powinni 
oczyścić serca, pojednać z wrogami i przygo-
tować się na ponowne narodziny Zbawiciela. 
Okres adwentowy trwa przez cztery niedzie-
le, aż do 24 grudnia. Podzielony jest przy tym 
na dwie części:

Pierwsza trwa do 16 grudnia i powinniśmy 
się w niej skupić na drugim przyjściu Chry-
stusa w dzień Sądu Ostatecznego, czyli na tzw. 
Paruzji

Druga część trwa od 17 do 24 grudnia i 
kończy Wigilią Bożego Narodzenia. W tym 
okresie kładzie się nacisk głównie na pierwsze 
przyjście Chrystusa, wspominanie tego wyda-
rzenia i czytanie Biblii.

Jakie są zwyczaje i symbole adwentowe?
Symbole i zwyczaje adwentowe  są dwoja-

kiego rodzaju. Część z nich jest powiązana z 
symboliką religijną, inne stanowią tylko tra-
dycję świecką związaną z tym okresem.

Wieniec adwentowy - wykonany jest z ga-
łązek iglastych, ze świerku lub sosny. Umiesz-
cza sie w nim cztery świece, które mają przy-
pominać o czterech niedzielach adwento-
wych. Świece zapala się co tydzień, podczas 
wspólnej modlitwy, spotkania adwentowego 
lub po prostu rodzinnego posiłku. W niektó-
rych regionach naszego kraju wieniec adwen-
towy się święci.

Kalendarz adwentowy  - specjalny kalen-
darz, który służy do liczenia dni, jakie pozo-
stały od pierwszego grudnia do Wigilii Bo-
żego Narodzenia. Pierwszy tego typu kalen-
darz powstał w XIX. Stworzyli go luteranie w 

Niemczech. Jest to zwyczaj najchętniej pielę-
gnowany przez dzieci, które tworzą wymyśl-
ne kalendarze, które przybierają przeróżne 
kształty - od zwykłego kalendarza, przez do-
mek aż do kalendarza wyglądającego jak kom-
puter.

Lampion adwentowy  - według tradycji 
Kościoła katolickiego, dzieci zabierają lam-
pion ze sobą na msze zwane roratami. Według 
zwyczaju, taki lampion dzieci przygotowują 
własnoręcznie, lub przy pomocy rodziców, a 
może nawet dziadków. Najczęściej tworzy się 
go przy pomocy farbek, nożyczek z brystolu, 
kartonu, a nawet folii. Ściany zdobi się symbo-
lami lub scenkami związanymi z Biblią. Nie-
gdyś do jego wnętrza wstawiano świeczkę, 
jednak w miarę rozwoju technologii, jej miej-
sce coraz częściej zajmuje lampka elektryczna.

Świeca Maryjna  - jest to świeca adwento-
wa, którą odpala się w domu ósmego grudnia, 
czyli w Święto Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny. Według tradycji świe-
ca jest jasnego koloru, z symbolami maryjny-
mi, bądź samą postacią Maryi. Świeca poja-
wia się w kościele dzień przed świętem (czy-
li 7 grudnia). Świecę przyozdabia się zielenią i 
kwiatkami, które często kojarzone są ze świę-
tami maryjnymi.

Świeca roratnia - często nazywana jest po 
prostu roratką. Jest to świeca umieszczana w 
świątyni, gdzie pali się w trakcie Roratnich 
Mszy Świętych.

Spowiedź adwentowa  - jest to spowiedź, 
do której podchodzi najwięcej osób  w całym 
roku liturgicznym, choć nie jest tak obowiąz-
kowa, jak spowiedź wielkanocna. Wszystko 
dlatego, że adwent to czas nawrócenia i poku-
ty, choć nie w takim samym sensie jak ma to 
miejsce w trakcie Wielkiego Postu.

Święty Mikołaj  - na początku adwentu, 
6 grudnia, do dzieci i dorosłych przychodzi 
Święty Mikołaj, grzecznych obdarowując pre-
zentami, a złym wręczając rózgi. Właśnie tego 
dnia wspomina się św. Mikołaja Biskupa, któ-
ry pomagał biednym.
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Z życia naszej wspólnoty

KSIĘŻA I PRZYJACIELE GRAJĄ 
ZADUSZKI LITERACKO-MUZYCZNE

Piosenka jest dobra na wszystko 
Piosenka na drogę za śliską 
Piosenka na stopę za niską 
Piosenka podniesie Ci ją 
 (Kabaret Starszych Panów)
Współczesne przeżywanie życia opar-

te jest w głównej mierze na szybkości, 
która zabija w nas zadumę. Stan taki po-
woduje wzrost w naszym życiu „serc z 
lodu” i obojętności. Czujemy się niejed-
nokrotnie jak „obdarci ze skóry” lub pu-
ści wewnątrz. Dlatego szukamy miejsc 
przynoszących nam melancholie i dają-
cych nam możliwość powrotu do poczu-

cia spełnionego i bogatego człowieczeń-
stwa.

W ubiegły czwartek jako mieszkań-
cy Nowogardu zostaliśmy zaproszeni na 
ucztę zadumy i wspomnienia. Zaprosze-
nie to wystosowały nietypowe postacie 
bo księża i ich przyjaciele. Niespotyka-
na formacja muzyczna, która korzystając 
z posiadanych darów muzyczno-literac-
kich, dzielili się z nami przypomnieniem 
że przy Bogu każdy człowiek jest pięk-
ny, choć często nasze życie rozchodzi się 
z Jego pragnieniami szczęści dla nas da-
nymi. Zaproszenia dokonali: pani Magda 
Szelągiewicz, Karolina Kułąga, ks. Michał 
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Nowi Ministranci
W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata podczas Mszy św. o godz. 
12.30 grupa 15 kandydatów zostanie 
przyjęta do grona ministrantów naszej 

wspólnoty parafialnej. Grupę utworzył i 
prowadzi ks. Andrzej Zaniewski.

Całemu gronu ministranckiemu oraz 
ks. Andrzejowi gratulujemy.

Barański, ks. Tomasz Gruszczyński, ks. Ka-
rol Łabenda, ks. Paweł Korupka i ks. Wal-
demar Piątek.

Wieczorową porą o godz. 19.00 w ko-
ściele pw. Wniebowstąpienia NMP zgro-
madzili się ludzie spragnieni nuty poezji 
i powrotu do człowieczeństwa. W niety-
powej modlitwie zaduszkowej usłysze-
liśmy utwory: „Zawsze ta gdzie Ty” Lady 
Pank, „Mały Książe” Katarzyny Sobczyk, 
„Radość najpiękniejszych lat” Anny Jan-
tar, „Zawsze gdzieś czeka ktoś” Anny Jan-
tar, „Nic nie może wiecznie trwać” Anny 
Jantar, Szczęśliwej drogi już czas” Ry-
szard Rynkowski, „Jeszcze się tam żagiel 
bieli” Wojciecha Młynarskiego, „Nie py-
taj o Polskę” Grzegorza Ciechowskiego, 
„Byłaś serca biciem” Andrzeja Zauchy, 
„Płonie stodoła” Czesława Niemena, „Już 
czas na sen” Jeremiego Przybory i Jerze-
go Wasowskiego, „Wehikuł czasu” Dżem 
i Ryszard Rydel, „Nauczmy się żyć obok 

siebie” Zbigniewa Wodeckiego, „Wszyst-
ko mi mówi że mnie ktoś pokochał” Woj-
ciecha Młynarskiego. 

Półtora godzinna uczta duchowa 
wprawiła wszystkich w cudowny nastrój 
melancholii, wspomnienia i rozchodzą-
cego się ciepła w sercach. Niejedna sto-
pa ruszyła w rytm piosenki stukając o po-
sadzkę kościoła. Muzyka, która stałą się 
miejscem wspomnienia artystów i tek-
ściarzy, stałą się również miejscem wspo-
mnień niejednego z nas i naszej młodo-
ści. 

W imieniu całego zespołu pragniemy 
podziękować za gorące przyjęcie, wspa-
niałe serce publiczności i spontaniczność 
ofiar z państwa strony, która nie była pla-
nowana przez zespół. Jak stwierdzili 
członkowie zespołu chcieli by powrócić 
do naszego miasta za rok, jeżeli będzie-
my tylko chcieli.

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

Odpust ku czci św. Barbary w Karsku
W imieniu mieszkańców Karska, któ-

rzy gromadzą się co niedzielę w kościele 
pw. Św. Barbary serdecznie zapraszamy 
do udziału w odpuście wspominając pa-
tronkę tej wspólnoty św. Barbarę w nie-
dzielę 03 grudnia o godz. 14.00. Po Eu-
charystii zapraszamy na poczęstunek.

Dla chętnych osób spod naszego ko-
ścioła w Nowogardzie, będzie podsta-
wiony bus o godz. 13.30.
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Od 4 grudnia zapraszamy na Roraty 
czyli Msze św. ku czci Matki Bożej odpra-
wiane w Adwencie od poniedziałku do 
wtorku o godz. 6.45, a od środy do piąt-
ku o godz. 16.30.

KATECHEZA dla dzieci i rodziców kl. 2 i 3:
GR. 1 (kl. 3 c i 3 d) – niedziela 3 XII po 
Mszy św. o godz. 12.30
GR. 2 (kl. 2 i dzieci z SP 2 oraz SP 3) – nie-
dziela 10 XII po Mszy św. o godz. 12.30
GR. 3 (kl. 3 a i 3 b) – niedziela 17 XII po 
Mszy św. o godz. 12.30

W każdą niedzielę Adwentu i po wie-
czornych Mszach św. Roratnich (środa, 
czwartek, piątek) parafialny zespół Cari-
tas rozprowadzać będzie świece Wigi-
lijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Do-
datkowo będzie można nabyć, za dobro-
wolną ofiarę, upominki wykonane przez 
osadzonych ZK Nowogard.

Od 26 listopada – niedziela Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, w na-
szej parafii można nabyć poświęcone 
opłatki na stół Wigilijny. Ofiary z tego 
dzieła przeznaczone będą na pokrycie 
kosztów związanych z remontem ścian 
zewnętrznych prezbiterium Kościoła.

Dnia 2.12.2017 roku po Mszy św. o godz. 
18.00 możliwość ucałowania relikwii Św. 
Jana Pawła II – papieża.

Poświęcenie medalików  dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii 
św. odbędzie się w niedzielę – 3 grudnia 
podczas Mszy św. o godz. 12.30.

W niedzielę 3 grudnia 2017 roku będzie-
my przeżywać rocznicę pożaru wieży 
kościoła i rekonsekracji świątyni.

6 grudnia 2017 po Msz św. Roratniej 
o godz. 16.30  spotkanie wszystkich 
dzieci ze św. Mikołajem - zapraszamy.

9. Spotkanie formacyjne przed przyję-
ciem Sakramentu Bierzmowania:
-  młodzieży z klasy 2 gimnazjum odbę-
dzie się na Mszy św. o godz. 18.00 w nie-
dzielę 26 listopada 2017
-  młodzieży z klasy 3 gimnazjum odbę-
dzie się na Mszy św. o godz. 18.00 w nie-
dzielę 3 grudnia 2017
-  młodzieży z klasy 7 szkoły podstawo-
wej odbędzie się na Mszy św. o godz. 
18.00 w niedzielę 10 grudnia 2017
Przypominamy że spotkania formacyjne są 
obowiązkowe a młodzież uczestniczy we 
Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 18.00. 

Nauki przed chrztem 9 grudnia i 23 
grudnia 2017 około godz. 18.40 (po 
skończonej Mszy św. wieczornej) w kan-
celarii parafialnej. 
W Adwencie Chrzty św. odbywają się tyl-
ko w niedziele po Mszy św. o godz. 11.00.       
 W czasie Świąt Bożego Narodzenia 
Chrzest św. odbędzie się 25 grudnia o 
godz. 14.00 i 26 grudnia na Mszy   św. o 
godz. 11.00.

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

20 grudnia 2017 parafialny zespół Cari-
tas organizuje „Wigilię dla ubogich”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...

Niedziela 26.11.2017 r. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
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, Stanisław, Czesław, Marian, Zofia, Władysław, Adam, Aniela, Józef, 
 Janina i  za zmarłych z rodz. Kubickich i Chmurskich.
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) 

Poniedziałek 27.11.2017 r. 
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 27
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 + Katarzyna i Jan Pabian, Tadeusz Zdebski

Wtorek 28.11.2017 r. 
07.00 + Mirosława Hejman –greg. 28
17.00 Dąbrowa 
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 + Ks. Grzegorz Zaklika w 7 rocz. śmierci 

Środa 29.11.2017 r. 
07.00 1) + Mirosława Hejman –greg. 29
          2) + Wiesława Zielińska w 25 rocz. śmierci, + Jerzy, Karol Zielińscy, +Romualda (K)   
                  Bogus
17.00 Olchowo
17.30 Wypominki Nowogard
18.00 Msza św. zbiorowa:
 - w intencji pana Andrzeja organisty z okazji imienin

Czwartek 30.11.2017 r. 
07.00 )+ Mirosława Hejman –greg. 30.
17.00 Karsk
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17.30 Wypominki Nowogard
18.00  1) W intencji ks. Andrzeja Zaniewskiego z okazji imienin
 2) + Eugeniusz i Andrzej Gawrońscy

Piątek 01.12.2017 r. – Pierwszy piątek miesiąca
07.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 Spowiedź święta
18.00 Msza św. za zmarłych z miesiąca listopada:
 - + Stanisław Gruchot
 - + Teresa Gołąb
 - + Kazimierz Spór
 - + Kazimiera(K) Kurlapska

Sobota 02.12.2017 r. – I sobota miesiąca
08.15  Nabożeństwo I sobotnie
09.00 + Barbara Kujawa w 20 rocz. śmierci i + Bogumił Kujawa w 3 rocz. śmierci
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski
 2) + Mirosław Wamka w 2 miesiąc po śmierci

Niedziela 03.12.2017 r. I Niedziela Adwentu 
07.00 + Marianna, Józef, Lucjan, Henryk Janiszewscy i za zmarłych z rodziny
09.30 + Eugeniusz Sęk i za zmarłych z rodziny
11.00 W intencji Małgorzaty i Karola z okazji 1 rocz. ślubu
12.30 + Aniela, Antoni Iwan w 15 rocz. śmierci, + Ewa Akińczyk
18.00 +Leokadia, Wacław, Jan, Marianna, Jan i za zmarłych z ich rodzin
Karsk (godz. 14.00) Msza św. odpustowa
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Henryk w 19 rocz. śmierci, +Zofia w 14 rocz. śmierci oraz za 
 zmarłych z rodziny Zielińskich i Wielgus
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 04.12.2017 r. 
06.45  (Roraty) W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
18.00 1) + Barbara Sikorska i za zmarłych z rodz. Sikorskich i Kosmala
 2) + Marianna Zajfert w I rocz. śmierci, + Marian i za zmarłych z rodziny

Wtorek 05.12.2017 r. 
06.45 (Roraty) W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
17.00 Dąbrowa
18.00 1) +Maria i Michał Błażyńscy
 2) O zdrowie i opiekę Boga w rodzinie
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Środa 06.12.2017 r. 
07.00 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
16.30 Roraty
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - +Waldemar w 1 rocz. śmierci
 - + Czesława i Marian Bartosik
 - + ks. Stanisław Bielski 
 - + Józef i Barbara Staniul, Stanisława i Tomasz Jagoda
 -  w intencji Marianny z okazji 80 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie  
   i opiekę Matki Bożej

Czwartek 07.12.2017 r. 
07.00  + Piotr, Zbigniew i za zmarłych z rodz. Jagiełowicz, Stefańskich i Wojciszek.
16.30 Roraty
17.00 Karsk
18.00 +Zofia Lis w 6 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Piątek 08.12.2017 r. 
07.00  Dziękczynna w 170 rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej,  
           z prośbą o opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla wszystkich sióstr..
16.30 Roraty
18.00  +Maria Galińska

Sobota 09.12.2017 r. 
09.00 + Leokadia z okazji imienin
18.00 O zdrowie, Bł. Boże, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii.

Niedziela 10.12.2017 r. II Niedziela Adwentu
07.00 + Wiktoria i Florian
09.30 + Bolesław Kasparewicz
11.00 Pro populo
12.30 + Marianna Szulc w 4 rocz śmierci i za zmarłych z rodziny Szulc i Kaczmarek 
18.00 + Janina Olechnowicz w 1 rocz. śmierci, + Wiktor Olechnowicz w 20 rocz. śmierci
Karsk (godz. 9.00) +Zofia w 5 rocz. śmierci 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Alicja w 2 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny
Wojcieszyn (godz. 12.15) 


