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Kalendarz Liturgiczny
17 grudnia 2017 r. 
- Trzecia Niedziela Adwentu
Iz 61, 1-2a. 10-11; Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 
(R.: por. Iz 61, 10b); 1 Tes 5, 16-24; Iz 61, 1; J 1, 
6-8. 19-28; 

18 grudnia 2017 r. - Dzień Powszedni
Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: 
por. 7); ; Mt 1, 18-24; 

19 grudnia 2017 r. - Dzień Powszedni
Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-
17 (R.: por. 8a); ; Łk 1, 5-25; 

20 grudnia 2017 r. - Dzień Powszedni
Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 
7c i 10b); ; Łk 1, 26-38; 

21 grudnia 2017 r. - Dzień Powszedni
PnP 2, 8-14; So 3, 14-17; Ps 33 (32), 2-3. 11-
12. 20-21 (R.: por. 3a); ; Łk 1, 39-45; 

22 grudnia 2017 r. - Dzień Powszedni
1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 8abcd 
(R.: por. 1b); ; Łk 1, 46-56; 
 
23 grudnia 2017 r. - Dzień Powszedni
Ml 3, 1-4. 23-24; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 
(R.: por. Łk 21, 28); ; Łk 1, 57-66; 

24 grudnia 2017 r. 
- Czwarta Niedziela Adwentu
2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 
4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a); Rz 16, 25-27; Łk 1, 38; 
Łk 1, 26-38; 

25 grudnia 2017 r. 
- Uroczystość Narodzenia Pańskiego
MSZA WIGILII
Iz 62, 1-5; Ps 89 (88), 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: 
por. 2a); Dz 13, 16-17. 22-25; ; Mt 1, 1-25; 

MSZA W NOCY
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 
(R.: por. Łk 2, 11); Tt 2, 11-14; ; Łk 2, 1-14; 
MSZA O ŚWICIE
Iz 62, 11-12; Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; 
Łk 2, 14; Łk 2, 15-20; 
MSZA W DZIEŃ
Iz 52, 7-10; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6 
(R.: por. 3cd); Hbr 1, 1-6; ; J 1, 1-18; 

26 grudnia 2017 r. 
- Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika
Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-
17; Ps 118, 26a i 27a; Mt 10, 17-22; 

27 grudnia 2017 r. - Święto św. Jana, apostoła 
i ewangelisty
1 J 1, 1-4 ; Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12 ; ; J 20, 2-8 ; 
28 grudnia 2017 r. - Święto świętych Mło-
dzianków, męczenników
1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 ; ; Mt 2, 
13-18 ; 

29 grudnia 2017 r. - Piąty Dzień oktawy Naro-
dzenia Pańskiego
1 J 2, 3-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 5b i 6 (R.: por. 
11a); Łk 2, 32; Łk 2, 22-35; 

30 grudnia 2017 r. - Szósty Dzień oktawy 
Narodzenia Pańskiego
1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a); 
; Łk 2, 36-40; 

31 grudnia 2017 r. - Święto Świętej Rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 
8-9 (R.: por. 8a); Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Por. 
Hbr 1, 1-2a; Łk 2, 22-40; 
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Z Ewangelii św. Jana: „Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzy-
li przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. 
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewi-
tów z zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie je-
stem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy 
ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać 
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos 
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wy-
słannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu za-
tem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak 
odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po 
mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się  
to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.” (J 1,6-8.19-28)

ROZWAŻANIA „Radujcie się zawsze w Panu” – głosi dziś antyfona na wejście. Ad-
went, jak zresztą całe chrześcijaństwo, zaprasza nas do radości zuchwałej. To ona jest 
miarą nadziei. Jeśli mimo wszystko – mimo smutku, niepowodzeń, zmęczenia wła-
snym złem i głupotą – jest w nas wewnętrzna radość, to znaczy, że trwa nadzieja. Ra-
dość z tego, co przed nami, czego jeszcze nie widać, co jedynie daje się przeczuć w led-
wie widocznych znakach, powoli przeradza się w pewność: „Pan jest blisko”. (Wojciech 
Czwichocki OP)

Ewangelia na niedzielę

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE CZYLI KOLĘDA 2017
Co przygotować na wizytę duszpasterską?
- Stół nakryty białym obrusem 
- Krzyż i świece 
- Naczynie ze święconą wodą oraz kropidło.
Jeśli nie mamy w domu święconej wody na-
leży nalać do naczynia czystej wody i przed 
modlitwą poinformować kapłana, że to zwy-
kła nieświęcona woda. Ksiądz ją wówczas 
poświęci przed błogosławieństwem osób i 
mieszkania. 
Bardzo często też kapłani noszą ze sobą pod-
ręczne kropidło. Zwyczajem jest też, że na sto-
le obok krzyża kładzie się Biblię i zeszyty do re-
ligii, jeśli oczywiście w domu mieszkają dzieci. 
Często ksiądz „sprawdza” taki zeszyt. 
Przy okazji Kolędy można złożyć datek na po-
trzeby wspólnoty parafialne.

PLAN KOLĘDY OD 27 – 30.12.2017
27.12.2017 (środa od godz.16.00): 
ul. Warszawska nr 1-50; ul. Wojska Polskiego 
(lewa strona); Smużyny.

28.12.2017 (czwartek od godz. 16.00): ul. 
Wojska Polskiego (prawa strona); ul. War-
szawska nr 51-100.

29.12.2017 (piątek od godz. 16.00): ul. Pro-
menady; ul. Monte Casino; ul. Wojska Polskie-
go (nowe bloki); ul. Warszawska 11 (nr 1-50).

30.12.2017 (sobota) od godz. 10.00 - Karsk 
nr od 1-25 i Olchowo wieś
od godz. 14.00 – ul. Warszawska 13
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Obrzęd modlitwy  
na Wieczerzę Wigilijną

Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji pol-
skiej posiada wyjątkowe znaczenie. Kościół z 
jednej strony zachęca do zachowania dawnych 
obyczajów ludowych związanych z tym wieczo-
rem, z drugiej zaś strony usilnie zachęca o nie-
ustanne pogłębianie jego religijnego wymiaru.

PRZYGOTOWANIE:
24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, 

wspominamy Adama i Ewę. Tego dnia ubie-
ramy choinkę, która przypomina nam rajskie 
drzewo życia. Symbolizuje także krzyż, na któ-
rym Chrystus odkupił ludzkość. Pod choinką 
także składa się zwykle podarunki bożonaro-
dzeniowe. Płonąca świeca czy lampion swo-
im światłem zaprasza do wejścia Maryję i Jó-
zefa. Wyrazem otwartości wobec potrzebują-
cych i podróżnych jest dodatkowe wolne miej-
sce przy stole. Jest ono także znakiem pamię-
ci o bliskich zmarłych. Przygotowując stół, pod 
białym obrusem można umieścić wiązkę siana. 
Ten powszechnie zachowywany nawet w mia-
stach zwyczaj przypomina ubóstwo betlejem-
skiej groty oraz żłóbek, w którym na sianie Ma-
ryja złożyła narodzonego Jezusa.

Można wówczas odmówić następującą mo-
dlitwę: 

Wszechmogący wieczny Boże, racz pobłogo-
sławić to siano, które umieszczamy na stole wi-
gilijnym, przypominające nam ubóstwo groty 
betlejemskiej, w której narodził się w ciele Twój 
Syn Jezus Chrystus i spraw, abyśmy nie trosz-
czyli się przesadnie o to, co mamy jeść lub pić, 
w co mamy się przyodziać, lecz abyśmy przede 
wszystkim zabiegali o sprawy królestwa Boże-
go i radowali się w naszej rodzinie ciągłą obec-
nością Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z 
Tobą żyje i króluje, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.

Na stole umieszcza się talerzyk z opłatkami.

PRZEBIEG WIECZERZY
Z rozpoczęciem wieczerzy czeka się trady-

cyjnie aż do momentu pojawienia się pierwszej 
gwiazdy na niebie. Przypomina ona gwiazdę 
betlejemską, która objawiła ludziom narodziny 
Syna Bożego. Wówczas rodzina gromadzi się 
wokół wigilijnego stołu i zapalane są światełka 
na choince. Można wspólnie zaśpiewać kolędę 
(„Bóg się rodzi” lub „Wśród nocnej ciszy”).

Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna:
† W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen.
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię 

Bożego Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu, 
za to, że tak umiłował świat, że dał nam swo-
jego Jednorodzonego Syna, który narodził się z 
Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia. Dzię-
kujemy, że pozwolił nam po raz kolejny docze-
kać Świąt i przeżywać je w radości i wzajem-
nej miłości.

Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników 
zapala świecę i mówi:

Światło Chrystusa na oświecenie mroków 
grzechu i zbawienie świata.

Wszyscy odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki.
Następnie bierze do rąk Pismo Święte i 

mówi:
Posłuchajmy słów Ewangelii według święte-

go Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa
(odczytuje się fragment Łk 2,1-20):
W owym czasie wyszło rozporządzenie Ce-

zara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludno-
ści w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył 
się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiry-
niusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się tak-
że Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, po-
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nieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby 
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, któ-
ra była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworod-
nego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w go-
spodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pa-
sterze i trzymali straż nocną nad swoją trzo-
dą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwa-
ła Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli.

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! 
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawi-
da narodził się wam Zbawiciel, którym jest Me-
sjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znaj-
dziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżą-
ce w żłobie». I nagle przyłączyło się do anio-
ła mnóstwo zastępów niebieskich, które wiel-
biły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysoko-
ściach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodo-
bania».

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pa-
sterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy 
do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i 
o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z po-
śpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 
leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o 
tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, 
co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te spra-
wy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszyst-
ko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powie-
dziane.

Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla 
słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Święte-
go i mówi.

Błagajmy teraz Dobrego Boga o błogosła-
wieństwo dla nas zgromadzonych na tej wie-
czerzy, dla naszych najbliższych i przyjaciół 

rozsianych po świecie, sąsiadów, wszystkich 
chorych, samotnych, głodujących, smutnych 
i nieszczęśliwych. Niech Bóg ześle wszystkim 
żyjącym potrzebne łaski a naszym zmarłym 
udzieli przebaczenia grzechów i wprowadzi do 
swojego królestwa w niebie. Módlmy się o to 
słowami Jezusa. Ojcze nasz...

Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi, 
Świętej Bożej Rodzicielki mówiąc: Zdrowaś 
Maryjo...

Można wyjaśnić sens i znaczenie dzielenia 
się opłatkiem:

Za chwilę przełamiemy się białym opłat-
kiem. Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj pol-
ski nawiązuje do wczesnochrześcijańskiej 
praktyki dzielenia się między sobą błogosła-
wionym chlebem, który jest symbolem życia i 
podtrzymuje życie. Wyraża gotowość podziele-
nia się tym, co jest najcenniejsze i najbardziej 
potrzebne. Przypomina nam także prawdę, że 
Jezus Chrystus narodzony dzisiaj w Betlejem 
jest dla nas Chlebem z nieba i daje nam się w 
Najświętszej Eucharystii, abyśmy mieli życie 
wieczne.

Obrzędy błogosławieństw dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich przewidują spe-
cjalną modlitwę nad opłatkiem. Ojciec rodzi-
ny ze złożonymi rękoma odmawia następują-
cą modlitwę:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszech-
świata, bo dzięki twojej hojności otrzymali-
śmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk 
ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swo-
jego Jednorodzonego Syna, który pod postacią 
chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i za-
datek nieśmiertelności. Prosimy Cię, racz po-
błogosławić nas wszystkich i te opłatki, który-
mi będziemy się dzielić zwyczajem naszych oj-
ców i składać sobie nawzajem świąteczne ży-
czenia. Napełnij nasze serca życzliwością, mi-
łością i pokojem, abyśmy codziennym postę-
powaniem potwierdzali to, co wypowiemy 
ustami. Panie, Boże, spraw, abyśmy byli dla sie-
bie nawzajem dobrzy jak chleb, a w przyszło-
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ści mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych w 
Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen.

Następuje łamanie się opłatkiem. Ojciec ro-
dziny składa życzenia wszystkim obecnym i 
przełamuje się opłatkiem najpierw z matką, a 
potem pozostałymi członkami rodziny. Wszy-
scy nawzajem składają sobie życzenia i wymie-
niają pocałunek serdeczności i pokoju.

W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej 
należy zatroszczyć się o zachowanie rodzinne-
go i religijnego nastroju. Potrawy wigilijne po-
winny być postne, nie podaje się alkoholu. Re-
zygnujemy z oglądania telewizji czy słuchania 
rozpraszającej muzyki. Kiedy wieczerza wigilij-
na dobiega końca, rozpoczynamy śpiew kolęd 
i wzajemne obdarowywanie się upominkami.

Po wieczerzy można odmówić następującą 
modlitwę:

Boże, nasz Ojcze dziękujemy Ci za dar Two-
jego Syna, narodzonego dla naszego zbawienia 
z Maryi Dziewicy, dziękujemy Tobie za ten bło-
gosławiony wieczór, za dary, które spożyliśmy 
podczas Wieczerzy i wszelkie dobrodziejstwa, 
którymi nas z miłością obdarzasz dnia każde-
go. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki 
wieków. Amen.

Ukoronowaniem radosnego świętowania 
Wigilii Bożonarodzeniowej jest uczestnictwo w 
Pasterce, Mszy świętej sprawowanej o północy.

Od 4 grudnia zapraszamy na Roraty czyli 
Msze św. ku czci Matki Bożej odprawiane w 
Adwencie od poniedziałku do wtorku o godz. 
6.45, a od środy do piątku o godz. 16.30.

W każdą niedzielę Adwentu i po wieczornych 
Mszach św. Roratnich (środa, czwartek, piątek) 
parafialny zespół Caritas rozprowadzać bę-
dzie świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom. Dodatkowo będzie można nabyć, za do-
browolną ofiarę, upominki wykonane przez 
osadzonych ZK Nowogard.

Dnia 19.12.2017 roku po Mszy św. o godz. 18.00 
możliwość ucałowania relikwii bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Najbliższe spotkanie formacyjne przed przy-
jęciem Sakramentu Bierzmowania:
-  młodzieży z klasy 2 i 3gimnazjum odbędzie 
się na Mszy św. o godz. 18.00 w niedzielę 07 
stycznia 2018
-  młodzieży z klasy 7 szkoły podstawowej od-
będzie się na Mszy św. o godz. 18.00 w niedzielę  
14 stycznia 2018
Przypominamy że spotkania formacyjne 

są obowiązkowe a młodzież uczestniczy  
we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 18.00. 

Wigilia ministrancka w piątek 22 grudnia o 
godz. 18.30 w salce na plebani. Zapraszamy 
ministrantów i rodziców.

Dnia 23.12.2017 roku po Mszy św. o godz. 18.00 
możliwość ucałowania relikwii św. Ojca Pio.

Nauki przed chrztem 23 grudnia 2017 około 
godz. 18.40 (po skończonej Mszy św. wieczor-
nej) w kancelarii parafialnej. 

Pasterki w Nowogardzie 24 grudnia 
o godz. 22.00 i 24.00; 
w Karsku o godz. 20.00 a 
w Dąbrowie i Olchowie o 21.00.

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 wtorki i 
czwartki od godz. 19.00-20.00.

20 grudnia 2017 parafialny zespół Caritas or-
ganizuje „Wigilię dla ubogich”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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Z życia naszej wspólnoty
Schola dziecięca uczestniczyła w Cecyliadzie 2017

Schola dziecięca naszej parafii pod przewod-
nictwem s. Antonetty wzięła  udział w XIII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Chrześci-
jańskiej „TRZEBIATOWSKA CECYLIADA 2017”. 

Startowali w kategorii wiekowej szkół pod-
stawowych. Po występie dzieciaki odpoczy-
wały nad brzegiem polskiego morza.

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii
Od niedzieli 17 grudnia do środy 20 grudnia 
odbędą się w naszej parafii rekolekcje Ad-
wentowe, które wygłosi ojciec Joel – francisz-
kanin z klasztoru we Wronkach.
Nauka rekolekcyjna będzie się odbywać:
- w niedziele podczas każdej Mszy Św.;
- od poniedziałku do wtorku podczas Mszy św. 
o godz. 9.00 i 18.00 a we środę o godz. 9.00, 
            

 16.30 ( Roraty) i 18.00
- w poniedziałek: w Olchowie o godz. 16.00, 
w Wojcieszynie  o godz. 17.00;
- we wtorek: w Karsku o godz. 16.00 i w dą-
browie o godz. 17.00.
Możliwość skorzystania ze spowiedzi św. we 
środę od godz. 16.00.
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Imieniny Andrzejów
W dniu 30 listopada obchodziliśmy wspomnienie Św. Andrzeja Apostoła. Podczas Mszy św.  
o godz. 18.00 modliliśmy się w sposób szczególny za solenizantów tego dnia: ks. Andrzeja 
Zaniewskiego i pana Andrzeja naszego organistę. Podczas tego spotkania z naszą wspólnotą 
obecni byli rodzice ks. Andrzeja, którzy nie ukrywali wzruszenia z okazji imienin swojego syna.

Betlejemskie Światło Pokoju 2017
Ideą Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju, zapalonego przez 
skautów austriackich w Grocie 
Narodzenia Syna Bożego w 
Betlejem, które następnie  jest 
niesione przez sztafetę harcerzy  
i przekazywany jako niegasną-
cy płomień jest dotarcie do 
wszystkich krajów, miast, szpitali, szkół, kościołów i instytucji itd. W Polsce po raz 27 - Związek 
Harcerstwa Polskiego wraz z przyjaciółmi zadbał aby ten ogień mógł dotrzeć na wszystkie 
stoły wigilijne w różnych wspólnotach, rodzinach i domach.  Akcję tę podejmuje Związek Har-
cerstwa Polskiego wspólnie z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom, organizowanym przez 
Caritas Polska. Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju zostanie 
przekazane skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji a na pokładzie harcerskiego jachtu „Za-
wisza Czarny” dotrze także do mieszkańców Danii.
W Nowogardzie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się we czwartek 
podczas Mszy św. o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelne. 
Zachęcamy do przyniesienia własnych lampionów, aby pobrać światło i zaniesienia go do in-
nych osób, aby zapłonęło na jak największej ilości stołów Wigilijnych naszego miasta i gminy.
Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w przekazaniu a chciałby przygarnąć światło  
z Betlejem, to prosimy szukać kontaktu z ks. Waldemarem Piątkiem. Ks. Waldemar będzie prze-
kazywał światło z Betlejem do 24 grudnia  do godz. 15.00.
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Święty Mikołaj przyjechał też i do nas
6 grudnia 2017 roku podczas Rorat o godz. 16.30 do dzieci zgromadzonych na modlitwie w na-
szej parafii przybył prawdziwy Mikołaj z workiem prezentów, aby dzieciaki były szczęśliwsze.  Po 
Mszy św. Mikołaj rozdał każdemu dziecku prezent. Całe szczęście, że dzieci w naszej parafii były 
grzeczne i obyło się bez rózg.

Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie
W niedzielę 10 grudnia 2017 
roku przypadał w kościele Dzień 
Modlitwy i Pomocy Materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Go-
ściliśmy w naszej wspólnocie 
parafialnej O. Bernarda Radzika, 
Karmelitę, Proboszcza parafii w 
Naroczy na Białorusi. Zbierane 
ofiary w tym dniu na tacę stały 
się wsparciem naszej wspólnoty 
dla parafii ojca Bernarda. W nie-
dzielne popołudnie w salce pa-
rafialnej ojciec bernard spotkał 
się z wiernymi opisując sytuacje 
Polaków na Białorusi oraz opo-
wiadając historie o parafii swojej 
posługi. Z całego serca dziękuje-
my wam za hojne i szczodrobli-
we serce i datki.
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 17.12.2017 r.  III Niedziela Adwentu (Rekolekcje adwentowe)
07.00 + Zofia, Leszek, Jan, Henryk, Jerzy, Jacek, Jarosław z rodz. Zubków
09.30 W intencji rodzin: Łazarz, Brzezińscy, Naziębłło z prośbą o wszelkie łaski.
11.00 Msza Św. posłania Pauliny Żabeckiej
12.30  + Władysław, Ewa, Regina, Edward, Jan, Zdzisław i za zmarłych z rodziny   
18.00 + Jan Kowalczyk i za zmarłych z rodz. Pawłowskich 
 Karsk (godz. 9.00)  + Józef Kowalczyk 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Wanda Słabiak w 7 rocz. śmierci
 Olchowo (godz. 11.00) +Edward w 40 rocznicę śmierci; +Helena i Tadeusz
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 18.12.2017 r. 
06.45 (RORATY) 
09.00 Msza Św. rekolekcyjna
18.00 +Stanisław w 31 rocz. śmierci, Franciszka (k), Krystyna, Władysław oraz za zmarłych z    
          rodz. Brzeskich

Wtorek 19.12.2017 r. 
06.45 (RORATY) 
09.00 Msza Św. rekolekcyjna
17.00 Dąbrowa 
18.00 +Antoni Pastusiak w 7 rocz. śmierci, + Stanisława (K) Pastusiak

Środa 20.12.2017 r. 
07.00 
09.00 Msza Św. rekolekcyjna
16.30(RORATY)
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. zbiorowa:
 +Feliksa Wysocka w 30 dniu po śmierci
 +siostra Zygmunta

Czwartek 21.12.2017 r. 
07.00 
16.30 (RORATY)
17.00 Karsk
18.00  +Mirosław Mizerski w 18 rocz. śmierci

Piątek 22.12.2017 r. 
07.00 
16.30 (RORATY)
18.00 +Tadeusz Bińczyk w 39 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny
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Sobota 23.12.2017 r. 
09.00 +Marianna, Wojciech i za zmarłych z rodziny
18.00 1) +Stefania Podawcza
 2) + Maria Sawicka w 20 rocz. śmierci

Niedziela 24.12.2017 r. IV Niedziela Adwentu 
07.00 O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny
09.30 +Eugeniusz, Andrzej Gawrońscy
11.00 W intencji pana Adama organisty z okazji imienin
12.30 
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
20.00 (Pasterka Karsk) + Kazimierz, Kazimiera (K) Tomkalscy, +Marianna, Ludwik Łatka
21.00 (Pasterka Dąbrowa)
21.00 (Pasterka Olchowo)
22.00 (Pasterka Nowogard) Pro populo
24.00 (Pasterka Nowogard) Pro populo

Poniedziałek 25.12.2017 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
09.30 +Franciszka (K) Kowalczyk, +Jadwiga, Wacław, Rozalia z rodz. Waszak
11.00 + z rodz. Kobylińskich, +Wielisław Irzymski w 11 rocz. śmierci
12.30 1) W intencji Agnieszki i Jarosława Znyk z okazji 25 rocz. ślubu z prośbą o bł. Boże  
          i potrzebne łaski na dalsze lata.
 2) w intencji Seweryny i Zenona Puch z okazji 50 rocz. ślubu.
14.00 Msza Św. chrzcielna
18.00 + Jan Budzich, Helena Pabisiak i za zmarłych z rodziny
 Karsk (godz. 09.00) +Władysław Owczarek w 22 rocz. śmierci, +Antonina 
 i Władysław Owczarek, +Aniela i Franciszek Kubiccy
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) +Aniela, Franciszek, Stanisława(K) 
 z rodz. Wrzeszcz
 Olchowo (godz. 11.00) +Zofia, Marian z rodz. Kozubskich, +Janina i Stanisław  
                   z rodz. Barylak.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) +Emilia i Feliks Skowrońscy

Wtorek 26.12.2017 r. – 2 dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
07.00 W intencji Krystyny i Zbigniewa z okazji 50 rocz. ślubu z prośbą o bł. Boże i potrzebne 
          łaski dla całej rodziny
09.30 + Szczepan Żabecki w dniu imienin i za zmarłych z rodziny
11.00 W intencji Anna i Antoni Piotrowicz z okazji 60 rocz. ślubu z prośbą o bł. Boże i 
          potrzebne łaski dla całej rodziny.
12.30 +Irena, Wacław, Bogusław Kalinowscy, +Julia i Mikołaj Rak
18.00 +Ewa, Wiktoria z rodz. Klewicz 
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 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) Z okazji 30 rocz. ślubu z prośbą 
 o bł. Boże i dar zdrowia na dalsze lata życia
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Środa 27.12.2017 r. 
07.00 + Leszek Jóźwiak w 30 dzień po pogrzebie 
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - +Stanisław Kasprzyk w 15 rocz. śmierci, + Janina Kasprzyk w 8 rocz. śmierci
 - +Stefania, Teodor, Elżbieta, Ryszard, Helena, Józef
 - +Aleksandra(K) i Jan Bastrzyk i za zmarłych z rodziny
 - w intencji zmarłych rodziców: +Teresa i Jan i za zmarłych z rodziny
 - w intencji życia poczętego
 
Czwartek 28.12.2017 r. 
07.00 
18.00 +Czesław Zięciak
Piątek 29.12.2017 r. 
07.00  
18.00 + Aniela, Franciszek, Stanisława (K) Wrzeszcz, +Jan Tomicki 
Sobota 30.12.2017 r. 
09.00 W intencji ojczyzny, Ojca św. Franciszka, Radia Maryja i za podejmowane przez nie dzieła
18.00 + Tomasz Zajfert w 7 rocz. śmierci, +Jarosław Zajfert w 25 rocz. śmierci  
          (intencja od Taty)

Niedziela 31.12.2017 r. 7 dzień w oktawie Bożego Narodzenia
07.00 +Ryszard Bartoszyński w 3 rocz. śmierci, +Maria Jarząbek w 27 rocz. śmierci oraz za 
zmarłych z rodziny, + Antoni, Franciszka(K), Franciszek
09.30 + Tomasz Zajfert w 7 rocz. śmierci, +Jarosław Zajfert w 25 rocz. śmierci
11.00 +Jerzy Szczęśniak w 17 rocz. śmierci
12.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 w intencji siostry Melani z okazji imienin
 Karsk (godz. 9.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 


