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Kalendarz Liturgiczny
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; 

1 stycznia 2018 Uroczystość Świę-
tej Bożej Rodzicielki Maryi
Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 
por. 2a); Ga 4, 4-7; Por. Hbr 1, 1-2a; Łk 
2, 16-21; 

2 stycznia 2018 Wspomnienie św. 
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 
Nazjanzu, biskupów i doktorów Ko-
ścioła
1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 
3c-4 (R.: por. 3cd); Por. Hbr 1, 1-2a; J 
1, 19-28; 

3 stycznia 2018 Wspomnienie Naj-
świętszego Imienia Jezusa
Flp 2, 1-11; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 
2a); Mt 1, 21; Łk 2, 21-24; 
 
4 stycznia 2018 Dzień Powszedni
1J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: 
por. 3cd); Por. Hbr 1, 1-2a; J 1, 35-42; 

5 stycznia 2018 Dzień Powszedni
1J 3, 11-21; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: 
por. 1b); ; J 1, 43-51; 

6 stycznia 2018 Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego
Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 
12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 
2b; Mt 2, 1-12; 

7 stycznia 2018 Święto Chrztu Pań-
skiego
Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3); 
1 J 5, 1-9; Por. J 1, 29; Mk 1, 7-11; 

8 stycznia 2018 Dzień Powszedni
1 Sm 1, 1-8; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 
16-17. 18-19 (R.: por. 17a); Mk 1, 15; Mk 
1, 14-20; 

9 stycznia 2018 Dzień Powszedni
1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1bcde. 4-5. 6-7. 
8abcd (R.: por. 1b); Por. 1 Tes 2, 13; Mk 1, 
21-28; 

10 stycznia 2018 Dzień Powszedni
1 Sm 3, 1-10. 19-20; Ps 40 (39), 2ab i 5. 
7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); Por. J 10, 27; 
Mk 1, 29-39; 

11 stycznia 2018 Dzień Powszedni
1 Sm 4, 1b-11; Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-
25 (R.: por. 27b); Por. Mt 4, 23; Mk 1, 40-45; 

12 stycznia 2018 Dzień Powszedni
1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Ps 89 (88), 16-17. 18-
19 (R.: por. 2a); Por. Łk 7, 16; Mk 2, 1-12; 

13 stycznia 2018 Dzień Powszedni 
1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1; Ps 21 (20), 2-3. 
4-5. 6-7 (R.: por. 2a); Por. Łk 4, 18; Mk 2, 
13-17;

14 stycznia 2018 Druga Niedziela zwy-
kła
1 Sm 3, 3b-10. 19; Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 
7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); 1 Kor 6, 13c-
-15a. 17-20; Por. J 1, 41b. 17b; J 1, 35-42; 
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Z Ewangelii św. Łukasza: 
„Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do 

Jerozolimy,  aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również 
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Pra-
wa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. 

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch 
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zoba-
czy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on 
wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słu-
dze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawie-
nie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i 
chwałę ludu Twego, Izraela. 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosła-
wił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na po-
wstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę 
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo po-
deszła w latach. 

Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 
osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w po-
stach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i 
mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypeł-
nili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Naza-
ret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spo-
czywała na Nim.” (Łk 2,22-40)

ROZWAŻANIA 
„To niby takie oczywiste: pobraliśmy się i teraz jesteśmy rodziną. Niekiedy dość 

szybko okazuje się, że to, co wydawało się tak proste, nie przychodzi z  łatwością. 
Kiedy zrezygnować ze swojego zdania, a kiedy przy nim trwać? Co robić, kiedy zu-
pełnie nie wiemy, co będzie dobre? Pewnie potrzeba czasu i umiejętności pokorne-
go słuchania, żeby jak św. Józef mieć w sobie odwagę i gotowość do nieprzewidzia-
nych zmian. On po prostu „wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu”. 
(Wojciech Czwichocki OP)

Ewangelia na niedzielę
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Z życia naszej wspólnoty

Czuwanie młodzieżowe w Szczecinie
W nocy z 15/16 grudnia młodzież na-

szej parafii wraz z ks. Waldemarem i sio-
strą Danielą wzięli udział w całonocnym 
młodzieżowym czuwaniu w Arcybisku-
pim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Szczecinie. Spotkanie młodych Kościo-
ła odbyło się w oparciu o temat „Maryi – 
przewodniczki Adwentowej”. 

Przyjechało ponad 500 młodych lu-

dzi ze Szczecina, Kamienia Pomorskiego, 
Golczewa, Nowogardu oraz z innych miej-
scowości naszej diecezji. Oprócz modli-
twy, konferencji i Mszy św. młodzież mo-
gła wziąć udział w zabawach tanecznych i 
modlić się śpiewając Akatyst ku czci Bożej 
Rodzicielki. 

Następne spotkanie młodzieży w marcu 
i już teraz zapraszamy na wspólny wyjazd. 

Posłanie do pracy wśród ubogich naszej parafianki
W dniu 17 grudnia 2017r. podczas Mszy 

św. o godz. 11.00, w obecności ks. pro-
boszcza 

i ks. Marcina Szczodrego, odbyła się nie-
codzienna uroczystość posłania naszej pa-
rafianki  Pauliny Żabeckiej mieszkającej 
w Wojcieszynie. Pani Paulina podjęła się 
służby jako wolontariuszki misyjnej we 
wspólnocie „Domy Serca” i została skiero-
wana na roczną posługę wśród ubogich i 
biednych w Neapolu. 

Pani Paulinie życzymy sił w tej posłudze 
i ogarniamy modlitwą całej parafii.
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Przekazanie naszemu miastu Betlejemskiego 
Światła Pokoju 2017

W dniu 21grudnia 2017r. w naszej pa-
rafii odbyło się przekazanie mieszkańcom 
Nowogardu Betlejemskiego Światła Poko-
ju. Uroczystość ta zgromadziła dużą ilość 
wiernych, którzy na koniec Mszy św. za-
brali do swoich domów oraz znajomych i 
bliskich ten betlejemski płomień, aby pod-
czas Wigilii, płonące światło, przybliżyło 
nam Betlejem. Do naszej parafii BŚP przy-
wiózł ks. Waldemar Piątek.

Harcerze ze Związku Harcerstwa Pol-
skiego już po raz 27 podjęli się tej akcji 
roznosząc Betlejemskie Światło Pokoju, 
aby dotarło do każdego człowieka, który 

pragnie przeżyć Święta Bożego Narodze-
nia zbliżające nas do Boga.

foto: Marcin Simiński - Dziennik Nowogardzki

Inscenizacja Betlejem podczas Pasterki
Już po raz drugi w czasie Pasterki o 

godz. 24.00 grupa zapaleńców naszej pa-
rafii i przyjaciół, przygotowało żywą insce-
nizacje groty betlejemskiej. Zgromadzeni 

wokół Ołtarza Eucharystycznego, pomogli 
uczestnikom tej liturgii na skupieniu swo-
jej uwagi na rodzącego się Jezusa Chrystu-
sa podczas każdej Mszy św.
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MISYJNE KOLĘDOWANIE  
– dzieciom z Syrii i Libanu

Adwentowe oczekiwanie na przyjście 
Zbawiciela wypełniła misyjna modlitwa 
oraz przygotowanie „Kolędników Misyj-
nych”. Kolędowanie wpisuje się w piękną 
tradycję odwiedzin rodzin z radosną nowi-
ną, że „Bóg się rodzi…” Misyjne kolędowa-
nie to zarazem konkretna pomoc niesiona 
za pośrednictwem Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego dzieciom z krajów misyjnych, był 
już Sudan, Wietnam, Kongo, Tajlandia, a w 
tym roku – Syria i Liban.

To już nasze  siódme  misyjne kolędo-
wanie po Nowogardzie. Rozpoczęliśmy je 
w piątek – 22 XII 2017 r. od Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i świątecznego spotkania dla na-
uczycieli i pracowników szkoły. 

W miłej i radosnej atmosferze śpiewali-
śmy kolędy i w krótkiej scence przybliżyli-
śmy sytuację naszych rówieśników a Syrii i 
Libanu. To była wielka radość, że mogli nas 
zobaczyć i usłyszeć nasi nauczyciele.

Uroczyste rozesłanie kolędników w para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
odbyło się podczas Mszy św. 26 XII 2017 r. 

Kolędując, dzieci z Papieskiego Dzieła Mi-
syjnego Dzieci oraz scholii, pod opieką s. 
Melanii i s. Danieli odwiedziły mieszkań-
ców naszej oraz sąsiedniej parafii – św. Ra-
fała Kalinowskiego. W krótkim programie 
misyjnym kolędnicy przedstawiali trud-
ną sytuację dzieci żyjących w Syrii i Liba-
nie. W tym roku kolędowaliśmy przy pięk-
nej, słonecznej pogodzie. Mimo zmęczenia 
było wiele radości i uśmiechu. Radość do-
strzegaliśmy w oczach gospodarzy otwiera-
jących nam drzwi, na twarzach spotkanych 
na nowogardzkich drogach przechodniów, 
ale również w naszych oczach na myśl, że 
jak misjonarze pokonując trudy, niesiemy 
życie i pomoc naszym rówieśnikom. Zebra-
ne ofiary zostaną przekazane do Sekretaria-
tu Krajowego PDMD w Warszawie, skąd 
trafią do Syrii i Libanu. Dziękujemy za ser-
deczne przyjęcie rodzinom, których domy 
odwiedziliśmy oraz wszystkim, którzy włą-
czyli się w misyjną pomoc.

Kolędnicy misyjni wraz z s. Melanią i s. 
Danielą.
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Wigilia Służby Ministranckiej naszej parafii
W dniu 22. 12. 2017 r. o godz. 18.30 od-

była się wspólna wigilia dla ministrantów 
naszej parafii. Podziękowania za pomoc w 
przygotowaniu należą się rodzicom mini-
strantów, którzy przygotowali na ten wie-
czór wiele smakowitych potraw. Na wigilii 
obecny był Ks. Proboszcz, Ks. Waldemar, 
Ks. Andrzej - opiekun Służby Liturgicznej, 
Siostra Melania i Siostra Daniela. Rozpo-
częliśmy od wspólnej modlitwy, zaśpiewa-
nia kolędy o Bożym Narodzeniu i przeła-
maliśmy się  opłatkiem. Później w podnio-
słej, świątecznej atmosferze wspólnie spę-

dziliśmy czas.  Ucieszyliśmy się z obecno-
ści na wigilii   nie tylko ministrantów, ale 
także byli obecni rodzice i rodzeństwo. W 
refektarzu  w Domu Parafialnym z trudem 
pomieściło się przeszło 50 osób uczestni-
czących w spotkaniu. Dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie i 
każdemu za obecność. 

Z okazji Nowego Roku 2018 życzymy 
naszej Służbie Liturgicznej Błogosławień-
stwa Bożego i gorliwości w służbie Bogu i 
ludziom w naszej parafialnej wspólnocie. 

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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ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE CZYLI KOLĘDA 2017
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 należy 

nalać do naczynia czystej wody i przed modlitwą 
poinformować kapłana, że to zwykła nieświęcona 
woda. Ksiądz ją wówczas poświęci przed błogosła-
wieństwem osób i mieszkania. 

Bardzo często też kapłani noszą ze sobą pod-
ręczne kropidło. Zwyczajem jest też, że na stole 
obok krzyża kładzie się Biblię i zeszyty do religii, 
jeśli oczywiście w domu mieszkają dzieci. Często 
ksiądz „sprawdza” taki zeszyt. 

Przy okazji Kolędy można złożyć datek na po-
trzeby wspólnoty parafialne.

Kolędę w dni powszednie rozpoczynamy o 
godz. 16.00; w sobotę na filiach o godz. 10.00  
a w Nowogardzie o godz. 16.00. Dzień wcześniej 
ministranci chodzą po wyznaczonych ulicach za-
powiadając kolędę.

Plan Kolędy od 02 – 13.01.2018
2.01.2018 (wtorek) - 
ul. Słoneczna i Warnkowo; 
ul. Warszawska 11 (nr 51-100); 
ul. Traugutta; 
ul. Okulickiego. 

3.01. 2018 (środa) - 
ul. Warszawska 14; 
ul. Wileńska; ul. Dąbrowskiego.
       
4.01.2018 (czwartek) - 
ul. Kowalska 1 A-D; 
ul. Piłsudskiego; 
ul. Sikorskiego; 
ul. Kościuszki 1-15.  
     
5.01.2018 (piątek) - 
ul. Kościuszki 17 – 34/2; 
ul. Kościuszki 35, 35a; 
ul. Kowalska 1E i 2.   

 
8.01.2018 (poniedziałek) - 
ul. Wiejska 1,2 i 4; 
Plac Szarych Szeregów; 
ul. Szkolna; 
ul. Blacharska; 
ul. Wyszyńskiego 1 i 7; 
ul. Lipowa; 
ul. Grota Roweckiego lewa strona.

9.01.2018 (wtorek) 
- ul. Wyszyńskiego 4; 
ul. Grota Roweckiego prawa strona; 
ul. Świerkowa; 
ul. Brzozowa; 
ul. Jesionowa; 
ul. Jodłowa; 
ul. Dębowa. 

10.01.2018 (środa) 
- ul. Wiejska cała.   

11.01.2018 (czwartek) - 
ul. Wyszyńskiego 5; 
ul. Rataja; 
ul. Racławicka; 
ul. Kosynierów;
ul. Głowackiego; 
ul. Armii Krajowej 50.   

12.01.2018 (piątek) - 
ul. Roosevelta obie strony; 
ul. Topolowa; 
ul. Luboszan domki jednorodzinne; 
ul. Luboszan 12   

  
13.01.2018 (sobota) - 
Karsk nr 26-50 (od godz. 10.00); 
Wojcieszyn cz. I (od godz. 10.00); 
Wojcieszyn cz. II (od g. 16.00); 
Olchowo Kolonia (od godz. 10.00).
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Dziś na każdej Mszy Św.( 31 grudnia) odnowie-
nie przyrzeczeń małżeńskich.

Jutro Nowy Rok – uroczystość Bożej Rodzi-
cielki Maryi. To także światowy dzień modlitw 
o pokój. W Nowogardzie Msze jak w każdą nie-
dzielę z wyjątkiem Mszy Św. o godz. 7.00, której 
nie będzie. W Olchowie msza o godz. 11.00, w 
Wojcieszynie o godz. 12.15, w Karsku o godz. 
14.00, w Dąbrowie o godz. 15.00.

W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną na 
Nowennę do Matki Bożej Nieust. Pomocy. 

W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I pią-
tek, I sobota i I niedziela miesiąca. W czwartek 
Msza o godz. 9.00 i adoracja do mszy wieczor-
nej o godz. 18.00 na której pomodlimy się o 
nowe powołania kapłańskie i zakonne. W I pią-
tek msze o godz. 7.00 i 18.00- będzie to msza 
za zmarłych Parafian w grudniu. O godz. 17.45 
Koronka do Bożego Miłosierdzia. Z racji kolędy 
nie będzie odwiedzin w sobotę u chorych. W 
niedzielę po każdej mszy Św. będzie adoracja 
Najśw. Sakramentu.

W sobotę przypada Uroczystość Objawienia 
Pańskiego – Trzech Króli. Msze według po-
rządku niedzielnego. Na każdej Mszy Św. po-
święcenie kadzidła i kredy. Można także zabrać 
do domu wodę święconą, która jest przy kapli-
cy św. Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich w 
tym dniu na Orszak Trzech Króli, który wyruszy 
bezpośrednio po mszy o godz. 11.00 z kościoła. 
Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych. Idzie-
my pod dom kultury, a następnie przemarsz do 
kościoła. Prosimy o przybycie z własnymi koro-
nami, można także przyjść w przebraniu. 

W przyszłą niedzielę Kolędnicy Misyjni od-
wiedzą wioski. Bezpośredni po mszy przedsta-
wią krótki program kolędowy. Ofiary, które zło-
żymy przy tej okazji będą przekazane na pomoc 
dzieciom w Syrii i Libanie. 

W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 – wspól-
ne, parafialne kolędowanie przy żłóbku. 
Dzieci przynoszą jakiekolwiek instrumenty. 

Ks. Waldemar zaprasza na spotkania dla 
kandydatów do bierzmowania. W przyszłą 
niedzielę po Mszy o godz. 18.00 będzie spotka-
nie dla klas 2 i 3. W niedzielę 14.01. po Mszy o 
godz. 18.00 dla klas 7 SP. Udział we Mszy jak i w 
spotkaniu jest obowiązkowy. 

W czasie kolędy Biuro parafialne będzie czyn-
ne we wtorek i czwartek od godz. 9.00.

Zbiórki dla ministrantów w styczniu w każdą 
sobotę o godz. 18.30  w salce na plebanii.

Msze Św. w tygodniu na filiach z racji kolędy 
są odwołane. Także nie ma mszy w sobotę w ka-
plicy szpitalnej. 

Zachęcamy do nabywania patriotycznego 
kalendarza parafialnego na Nowy Rok. 

Składamy serdeczne podziękowania za zło-
żone ofiary na tacę przeznaczone na potrzeby 
wspólnoty parafialnej i za każdy przejaw życz-
liwości.

Wszystkim przeżywającym swoje jubile-
usze, rocznicę, imieniny składamy serdeczne 
życzenia wraz z modlitwą. Dziś szczególnie 
pamiętamy o naszej Siostrze Melanii w dniu 
jej imienin, za którą pomodlimy się na Mszy o 
godz. 18.00.

Zbiórki dla ministrantów z wyznaczeniem 
kolędy w każdą sobotę o godz. 18.30 w domu 
parafialnym. 

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 
2018 pragniemy życzyć Wszystkim 

naszym Parafianom i  Dobrodziejom 
związanym z naszą wspólnotą wszelkich 
Łask Bożych, zdrowia, opieki Matki Bożej. 

Niech w Nowym Roku nie zabraknie 
nam ludzkiej życzliwości, chęci czynienia 

dobra i pokoju w domach. 
Szczęść Boże na cały Nowy Rok!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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TRUDNE TEMATY
„Mam problem z wiarą. Problem po-

lega na tym, że stopniowo tracę wiarę we 
wszystko, w co wierzyłem. Nie bardzo 
wiem, co robić bo jednak nie chciałbym 
jej stracić. Chodzę częściej do kościoła, 
próbuję coś robić, ale to nic nie daje. Z 
dnia na dzień jest coraz gorzej. Co moż-
na zrobić w takiej sytuacji?”. 

Autor pytania nie powiedział nic wię-
cej o swojej sytuacji. A właśnie ona w du-
żym stopniu wyjaśnia przyczyny kryzy-
su wiary i wskazuje sposoby przezwycię-
żenia go. Jednak ponieważ taka sytuacja 
zdarza się dość często (szczególnie w ży-
ciu ludzi młodych) i jest bardzo ważna, 
zaproponuję sposoby radzenia sobie w 
takiej sytuacji.

Dla dziecka, które ma kontakt z religią 
w domu, w kościele, w szkole, wiara jest 
czymś naturalnym. Osoby, które dziecko 
uważa za autorytet, mówią o Panu Bogu, 
więc dziecko przejmuje ich wiarę. Co 
więcej, dziecko odczuwa obecność Boga 
w swoim życiu, ponieważ umie z wielką 
spontanicznością się do Niego zwracać. 
(Odczuwanie obecności Boga jest tajem-
nicą zetknięcia się ludzkiej psychiki z 
Niewypowiedzianym).

W miarę dorastania wiara dziecięca 
okazuje się nieprzekonująca, ponieważ 
dorośli przestają być autorytetem. Mło-
dy człowiek chce sam się zbudować wła-
sne przekonania. Zmienia się też spo-
sób odczuwania Boga. Bywa że uczucia 
po prostu zanikają albo przeradzają się 
w uczucia negatywne, ponieważ Bóg jest 
postrzegany jako zagrożenie dla wolno-
ści, którą młody człowiek pragnie uzy-

skać.
Jest to jeden z częstszych powodów 

kryzysu wiary. Niestety, bywa też tak, że 
młodego człowieka spotyka krzywda na 
przykład ze strony tych, którzy reprezen-
tują Kościół albo nie znajdzie on zrozu-
mienia dla tego, co przeżywa. W takiej 
sytuacji krzywda wyrządzona przez lu-
dzi, staje się powodem odwrócenia się 
od Boga, nieraz mającego bardzo gwał-
towny przebieg.

Młody człowiek, który nie uświado-
mi sobie tego, co się z nim dzieje, pew-
nego dnia, ku własnemu zdziwieniu, na 
pytanie, czy jest wierzący, odpowie: „nie” 
albo odpowie: „Mam problem z wiarą”. 

Co wtedy?
Przede wszystkim nie należy wpadać w 

panikę (ta uwaga odnosi się tym bardziej 
do osób z otoczenia). Wiara jest naj-
ważniejsza w życiu człowieka, ale obo-
wiązkiem człowieka jest postępowanie 
w zgodzie z własnym sumieniem i po-
szukiwanie prawdy. Jeżeli człowiek jest 
wierny tym zasadom, można być o nie-
go spokojnym. Gorzej jeżeli nie zauwa-
ża, że coś utracił – wtedy jest naprawdę 
niedobrze.

Drugim krokiem jest uświadomienie 
sobie przez człowieka, który przeżywa 
problem z wiarą, że wiara jest decyzją. A 
więc nie zależy od tego, co przeżywam w 
dłuższym lub krótszym czasie, tylko od 
tego, do czego jestem przekonany. Ta de-
cyzja opiera się na poznaniu Boga i na 
świadectwie innych ludzi. Poznać Boga 
można, czytając Pismo Święte, i słucha-
jąc ludzi, którzy głoszą słowo Boże. Do-
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dam jeszcze, że poszukiwanie prawdy 
polega na szukaniu osoby (czy wspólno-
ty), której świadectwo wiary jest wiary-
godne i przedstawianiu jej własnych wąt-
pliwości. Inną możliwością jest szukanie 
odpowiedzi na wątpliwości w książkach.

Poznanie Boga wymaga wysiłku. Jeże-
li ktoś chce przepłynąć jezioro, musi naj-
pierw się nauczyć przepływać cztery ba-
seny bez przerwy, potem pięć... aż nabie-
rze sił, żeby pokonać cały dystans. Szu-
kanie Boga wymaga doskonalenia siebie, 
ponieważ nasze lenistwo i Szatan sprze-
ciwiają się naszemu dążeniu.

Rozumie się, że wiara jest darem Boga. 
To, że ktoś nazywa siebie wierzącym, 
oznacza, że taki dar otrzymał. Ale Pan 
Bóg nikomu nie odmawia tego daru. Na-
tomiast udziela go wtedy, gdy uzna za 
stosowne. Z tego wynika, że człowiek 
(również ten, który deklaruje się jako 
niewierzący, może – i powinien! – mo-
dlić się o dar wiary). Rozumie się, że 
człowiek niewierzący nie może zwracać 
się bezpośrednio do Boga, ale może bu-
dzić w swoim sercu pragnienie pozna-
nia Boga – w ten sposób się modli. Na-
tomiast człowiek, którego wiara słabnie, 
powinien bardzo mocno modlić się o 
dar wiary.

Zatem recepta na kryzys wiary spro-
wadza się do czterech punktów:

1. Nie wpadać w panikę i nie uciekać 
od praktykowania swojej wiary.

2. Postępować w zgodzie z sumieniem.
3. Szukać prawdy.
4. Prosić na modlitwie o dar wiary.
5. Rozmawiać z kompetentnymi ludź-

mi.
Czy człowiek, który wierzył, ale teraz 

przeżywa kryzys wiary, postępuje uczci-

wie, gdy wypełnia praktyki religijne? To 
bardzo ważne pytanie. Człowiek, który 
uzna w sumieniu, że nie wierzy w Boga, 
nie może przyjmować sakramentów. Ale 
trzeba być niezwykle ostrożnym z wy-
dawaniem takich wyroków. Wiara jest 
w nas zakorzeniona o wiele głębiej niż 
możemy sądzić. Może być tak, że Duch 
Święty prowadzi człowieka do sakra-
mentów (nade wszystko do spowiedzi), 
ponieważ dopiero poprzez ich przyjęcie 
człowiek odzyska wiarę. Dlatego czło-
wiek, który odczuwa pragnienie przy-
jęcia sakramentu i wie, czym są sakra-
menty dla ludzi wierzących, może do 
nich przystąpić (podkreślam, że przede 
wszystkim mam na myśli spowiedź), 
mimo że nie jest przekonany o swojej 
wierze.

o. Mateusz Pindelski SP
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 31.12.2017 r. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
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)  Z okazji 31 rocznicy ślubu Doroty i Rocha z prośbą o Bł.  
 Boże i opiekę dla całej rodziny.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 01.01.2018 r. – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
09.30 O bł. Boże w nowym roku dla tutejszej wspólnoty sióstr.
11.00 Pro populo
12.30 + Łukasz Flis
18.00 + Jan Woźniak i za zmarłych z rodz. Stefańskich; + Józefa (K), Stanisław, Jan
 Karsk (godz. 14.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 15.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Mieczysława, Jana, Zbigniewa, Anny, Władysława,  
 Marii, Franciszka, Ryszarda, Stanisława.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Wtorek 02.01.2018 r.
07.00
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie

Środa 03.01.2018 r. 
07.00 
18.00 + Łukasz Tabaka w 1 rocz. śmierci

Czwartek 04.01.2018 r. – I czwartek miesiąca
07.00 + Aniela, Franciszek, Stanisława(K) Wrzeszcz
18.00  + Grzegorz Górczewski

Piątek 05.01.2018 r. – I piątek miesiąca
07.00 + Stefan Jaguś w 10 rocz. śmierci
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18.00 Msza św. za zmarłych z miesiąca grudnia 2017:
 - + Maria Skurska
 - + Zofia Łęcka
 - + Czesława Rzewucka
 - + Czesława Głąbecka
 - + Mirosław Mieżejewski
 - + Julian Grzelak
 - + Helena Sawicka
 - + Krzysztof Sebastian Staszak
 - + Maria Jażdż

Sobota 06.01.2018 r. – uroczystość Objawienia Pańskiego
07.00 + Genowefa Potyrańska w 7 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
09.30 + Bolesław w 48 rocz. śmierci,  + Roman w 5 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Sachryń
11.00 Pro populo.
12.30 + Władysław Chlebcki w 9 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Chlebickich  
             i Kaczmarków.
18.00 + Aniela, Franciszek, Stanisława (K) Wrzeszcz, + Jan Tomicki i za zmarłych z rodziny.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Niedziela 07.01.2018 r. - Święto Chrztu Pańskiego
07.00 + Ks. Bronisław Pisarek, + Władysław i za zmarłych z rodziny.
09.30 + Paweł Raczkowski w 1 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny; + Kazimierz Czerniak 
 w 21 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
11.00 + Elżbieta Pietrzykowska w 17 rocz. śmierci, + Helena, Wincenty, Anna 
 Pietrzykowscy; + Kinga Jakubowska
12.30 + Maria w 27 rocz. śmierci, Adela, Jadwiga, Władysław, Jan Rynkiewicz;  
             + Stanisława (K), Jan, Barbara, Karolina, Kazimiera (K), Leokadia.
18.00 + Wacław, Artemiusz, Marianna (K).
 Karsk (godz. 09.00) + Stanisława (K) Gabrych w 15 rocz. śmierci; + Mieczysław i  
 za zmarłych rodziców
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) Msz św. w intencji pokoju na świecie 
 z prośbą o bł. Boże na nowy rok – intencja Żywego Różańca
 Olchowo (godz. 11.00) + Marian Kozubski w 17 rocz. śmierci
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Stanisław, Feliks, Piotr i zmarli z rodz. Teodorczyk, 
 Łoś i Nagły
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Poniedziałek 08.01.2018 r. 
07.00 
18.00 O Boże bł., zdrowie oraz potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
          dla Anny i Bartusia oraz dla rodziców Anny.

Wtorek 09.01.2018 r. 
07.00 
18.00 + Janusz Król w 14 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny 

Środa 10.01.2018 r. 
07.00  
18.00 Msza św. Zbiorowa:

Czwartek 11.01.2018 r. 
07.00 
18.00 + Stanisław, Jan, Maria Fedorowicz

Piątek 12.01.2018 r. 
07.00  
18.00 + Mirosław Bondyra w 13 rocz. śmierci, za zmarłych rodziców: + Jan i Maria oraz za 
zmarłych teściów: + Władysław i Bronisława (K). 

Sobota 13.01.2018 r. 
09.00 1) W intencji powołań do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
 2) + Zofia Węgrzynowicz w 1 rocz. śmierci, + Teresa Łucka
18.00 + Mieczysław Woroniecki

Niedziela 14.01.2018 r. 
07.00 
09.30 + Stanisław Kowalski w 31 rocz. śmierci
11.00 Pro populo
12.30 
18.00 O łaskę zdrowia, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny Filipiak w nowym roku 
 Karsk (godz. 9.00) + Julian Grzelak w miesiąc po pogrzebie
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Joanna Dębska w 1 rocz. śmierci, Jan, Maria, Andrzej 
 z rodz. Łokaj
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 


