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Z Ewangelii św. Marka:
„W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego na-

uką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był wła-
śnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Cze-
go chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Świę-
ty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty 
zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 
rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicz-
nej krainie galilejskiej.” (Mk 1, 21-28)

ROZWAŻANIA 
„W Starym Testamencie lud Izraela lękał się słuchać Boga na Horebie, dlatego Bóg po-

wołał proroków, aby głosili Jego słowo. W Nowym zaś On sam przemawia do ludzkich 
serc przez swego Syna; wcielone Słowo. Jest to nowa nauka z mocą, głoszona przez Tego, 
który ma władzę, niosąca światło wolność uwięzionym w niewoli grzechu. Otwórzmy 
dziś na nią nasze serca, abyśmy mogli doświadczyć zbawienia od zła oraz nowego życia 
w wolności dzieci Bożych.”

ks. Jan Augustynowicz

Ewangelia na niedzielę
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę 28 stycznia na godz. 16.00 

zapraszamy do wspólnego i ostatniego w 
tym roku śpiewania kolęd przy naszym 
parafialnym żłóbku. Osoby, które korzy-
stają z okularów prosimy o zabranie ze 
sobą tego zacnego asortymentu.

W niedzielę 4 lutego po Mszy św. o godz. 
12.30 odbędzie się spotkanie ks. probosz-
cza z dziećmi  z klas 1 SP oraz ich rodzi-
cami. Prosimy, by dzieci przyniosły pod-
pisane plansze z ziarenkami zebranymi w 
tym roku szkolnym.

W niedzielę 11 lutego podczas Mszy 
św. o godz. 12.30 nastąpi poświęcenie 
książeczek dla dzieci, które w tym roku 
przystąpią do I Komunii św. Dzieci prosi-
my o przyniesienie plansz z ziarenkami ze-
branymi w tym roku szkolnym.

Nauka przed chrztem w miesiącu lu-
tym odbędzie się  9 lutego około godz. 
18.40 w biurze parafialnym.

W środę zapraszamy przed Mszą wie-
czorną na Nowennę do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. 

W tym tygodniu przypada:

   - I czwartek miesiąca. Msza Św. o godz. 
9.00.Po Mszy Św. wystawienie Najśw. Sa-
kramentu i adoracja do godz. 17.30. O 
godz. 17.30 pomodlimy się wspólnie o dar 
nowych, licznych i świętych powołań z na-
szej 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 styczniu. Po Mszy Św. wysta-
wienie Najśw. Sakramentu i nabożeństwo 
pierwszopiątkowe.

 - I sobota o godz. 8.30 nabożeństwo ró-
żańcowe. Od godz. 10.00 ks. Waldemar i 
ks. Andrzej odwiedzą chorych posługą sa-
kramentalną.

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

ks. Waldemar zaprasza na spotkania 
dla kandydatów do bierzmowania. W 
niedzielę 4 lutego po Mszy o godz. 18.00 
będzie spotkanie dla klas 7 SP. W niedzielę 
11 lutego po Mszy o godz. 18.00 dla klas 2 i 
3 gimnazjum. Udział we Mszy jak i w spo-
tkaniu jest obowiązkowy. 

Biuro parafialne będzie czynne we 
wtorek i czwartek od godz. 19.00 – 20.00

Powracamy do odprawiania Mszy Św. 
na filiach. Bliższe informacje podadzą 
księża opiekujący się danymi filiami.

Jest do nabycia Biuletyn Duszpaster-
ski. Życzymy miłej lektury. 

Składamy serdeczne podziękowania za 
złożone ofiary na tacę przeznaczone na 
potrzeby wspólnoty parafialnej i za każdy 
przejaw życzliwości.

Wszystkim przeżywającym 
swoje jubileusze, rocznicę, 

imieniny składamy serdeczne 
życzenia wraz z modlitwą.
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JASEŁKA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
W niedzielę 16 stycznia w naszym kościele odbyło się śpiewanie kolęd i przedstawienie Jasełek 
w inscenizacji uczniów ze Szkoły Podstawowej na 1 w Nowogardzie pod czujnym okiem sio-
stry Antonetty. 
Spotkanie to odbyło się z racji obchodów Dnia Babci i Dziadka. Na tym modlitewnym spo-
tkaniu zebrało się około 45 osób. Wszystkim biorącym udział aktorom, babcią, dziadkom  
i rodzicom dzieci dziękujemy za ten wspaniale spędzony czas.

Z życia naszej wspólnoty

URODZINY KSIĘDZA 
PROBOSZCZA 
GRZEGORZA

We czwartek 25 stycznia proboszcz parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie obchodził  
52 urodziny. Czcigodnemu jubilatowi, ks. Grze-
gorzowi składamy najserdeczniejsze życzenia 
prosząc dobrego Boga o wszelkie łaski, dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dal-
sze lata życia i posługi kapłańskiej. Księdza 
proboszcza polecamy modlitwie naszej parafii. 
„Plurimos annos plurimos...”
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ZAKOŃCZENIE KOLĘDY 2018
W sobotę 27 stycznia zakończyły się w naszej para-

fii Odwiedziny Duszpasterskie czyli tzw. Kolęda. Trwała 
ona od 27 grudnia 2017 roku przez 26 dni.

Serdecznie dziękujemy każdej osobie i rodzinie, 
które zechciały przyjąć kapłańskie odwiedziny z Bo-
żym błogosławieństwem. Dziękujemy za każde słowo, 
chęć podzielenia się troskami, kłopotami i radościami 
waszego życia. Dziękujemy za każde cenne uwagi do-
tyczące naszej wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać też za 
złożone ofiary na potrzeby parafii. 

Zapraszamy do osobistych kontaktów z każdym, 
wybranym przez was,  kapłanem - bo i o takie rzeczy 
pytaliście się: „ Czy jest możliwość porozmawiania i 
umówienia się z którymś księdzem”.

Dziękujemy też za posługę i poświęcony 
czas naszym ministrantom z Nowogardu, Karska  
i Warnkowa.

Niech dobry Bóg was strzeże i błogosławi w tym Bożym, nowym roku 2018.

TRUDNE TEMATY
Mam wątpliwości czego oczeku-

je ode mnie Jezus w  życiu? Od pew-
nego czasu prześladuje mnie poczu-
cie winy, że mogłabym bardziej anga-
żować się w sprawy Kościoła. Np. wie-
czorem odzywa się sumienie, że za-
miast oglądać serial mogłabym pójść 
na Mszę Świętą. Albo, że tak napraw-
dę nie powinnam oglądać seriali bo 
tam pobłażają takim grzechom jak na 
przykład współżycie przed ślubem. 
Mam wrażenie, że ciągle czegoś się 
ode mnie oczekuje: więcej czasu po-
święcać na wolontariat, więcej na mo-
dlitwę itp. Nawet zbytnie poświęcanie 
czasu na dbanie o swoje ciało – zaku-
py, makijaż, odchudzanie – to zajmuje 
dużo czasu, a czy to nie jest grzech ta-

kie przesadne ukierunkowanie na sie-
bie? Jak coś powiem, pomyślę, lub gdy 
w myślach pojawi mi się przekleństwo 
lub zbytnie myślenie o  sobie odzywa 
się poczucie winy, że właśnie popełni-
łam grzech. Nie czuję się swobodnie, 
gdyż mam wrażenie że Bóg cały czas 
mnie „obserwuje” (wiem, że robi to 
z miłości, ale nie czuję się zbyt kom-
fortowo). Poza tym, porzuciłam swo-
je marzenie – otwarcie hoteliku – gdyż 
jest to gromadzenie bogactw, a  poza 
tym nie będąc osobą bogatą musia-
łabym prawie całe życie poświęcić 
na zrealizowanie tego planu. Nawet 
mi się wydaje, że Pan Bóg chciał aże-
bym porzuciła ten plan, gdyż w czasie 
gdy zamierzałam się poświęcić ży-
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cie na realizowanie tego marzenia, 
to ciągle słyszałam czytania i  tek-

sty o  zgubności bogactw, np. o  mło-
dzieńcu który nie mógł porzucić bo-
gactw dla Jezusa, czytanie o „ wielbłą-
dzie i uchu igielnym”, o łazarzu i boga-
czu który swoje szczęście otrzymał na 
ziemi, wezwanie Jezusa aby swoje bo-
gactwa gromadzić w  niebie a  nie na 
ziemi itd. Wydaje mi się, że to nie był 
przypadek, gdyż te słowa mocno za-
padały mi na sercu. Poza tym w duszy 
usłyszałam słowa że „ hoteli na ziemi 
jest pełno, ale mało jest osób poświę-
cających życie dla innych”. Wtedy po-
myślałam, że Bóg mi zarzuci na sądzie 
ostatecznym, że życie poświeciłam na 
swoje marzenia, swoje szczęście, a on 
był głodny, nagi itd. I wtedy porzuci-
łam te plany i się pogodziłam z tą de-
cyzją. Jednakże wtedy pojawiły się py-
tania o  nadmierne poświęcanie cza-
su na swój wygląd (kobiecie to potra-
fi bardzo dużo zająć czasu), na karie-
rę zawodową, rozrywki itp. Nie wiem 
jaka jest granica i się z tym męczę, pra-
wie cały czas mam wyrzuty że powin-
nam całkowicie, w  100% poświęcić 
się Bogu i  Kościołowi. Takimi bodź-
cami są dodatkowo święci, np. św. Te-
reska od Dzieciątka Jezus, św. Fausty-
na Kowalska i wielu inni. Oni stawia-
ni są jako przykład, czyli chrześcija-
nin powinien tak się poświęcić Bogu. 
To budzi także frustrację, że niby dano 
mi życie jako dar, ale nie pozwala mi 
rozporządzać się nim tak jak chcę, aby 
nie mieć wyrzutów na sądzie ostatecz-
nym (bo zawsze będzie grzech zanie-

dbania, że zamiast skupiać się na so-
bie, mogłam więcej dobra uczynić na 
świecie). W związku z tym narasta py-
tanie o wolność człowieka. A więc na 
czym polega moja wolność?

Mam pytanie: jak pozbyć się tego 
poczucia winy i ile swojego życia (cza-
su i zakresie) mogę poświęcić dla sie-
bie (np. na dbanie o siebie, rozrywki, 
realizację marzeń), na tyle aby nie sta-
ło się to grzechem? Bardzo prosiłabym 
o  rzetelną i  dokładną odpowiedź, po 
dokładnych przemyśleniach, gdyż ten 
problem odbiera mi codzienny spokój 
i w zależności od tego jaką dostanę od-
powiedź, tak będę się kierować w swo-
im przyszłym życiu.

Nie napiszę Ci wiele, choć może tego 
oczekujesz i recepty na „szczęście” też 
tu nie będzie. 

Ale spróbuj popatrzeć inaczej na 
swoje dary – „oczami” Boga. Kiedy 
stajesz przed lustrem, zrób się na „bó-
stwo” ze względu na Niego, by Bóg 
mógł „patrzeć” cały dzień na piękną 
kobietę – i nie żałuj na to czasu. Gdy 
prowadzisz hotelik, czy masz inną pra-
cę – rób to jak najlepiej – posprzątaj 
dobrze pokoje, zaściel łóżka, uśmie-
chaj się do klientów – ze względu na 
Niego, jakbyś to Jemu czyniła. 

Bo bycie wiernym Bogu – to czy-
nienie jak najwięcej dobra, tam gdzie 
mnie Bóg postawił – a myśli natrętne 
„ignoruj” – nie słyszano by przez czy-
nienie dobra i poświęcanie na nie czas 
– Bóg się na nas „obrażał” – tylko zło 
może być „wściekłe”... 

(Ks. Tomasz– www.mateusz.pl)
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31 stycznia 2018 – środa - wspomnienie św. Jana Bosko
Jan Bosko – a raczej Giovanni Melchiorre Bosco – urodzony 16 sierpnia 1815 r. w 

Becchi włoski duchowny, święty Kościoła katolickiego. Giovanni oraz jego dwaj bra-
cia wychowywani byli przez matkę. Jako 9-letni chłopiec wyśnił tajemniczy sen – śni-
ło mu się, że zostanie księdzem. Giovanni przyjął komunię święta w 1826 r. Około 
1834 r. starał się o przyjęcie do zakonu franciszkańskiego, jednak wskutek dziwnego 
snu udał się po poradę do znajomego księdza. Ten poradził mu, by Giovanni został 
klerykiem. Stało się tak w 1841 r. Bosko za swoją misję uważał pomaganie młodzie-
ży. Założył pierwsze oratorium dla młodzieży, czyli miejsce zabawy, nauki i modlitwy 
w 1844 r. Swoją ideologię wychowywania opierał na przyjaźni, zrozumieniu, miłości 
i religii. Stanowczo przeciwstawiał się karom cielesnym. W 1854 r. Bosko utworzył 
Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, a w 1872 – Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki Wiernych. Zgromadzenia założone przez duchownego zaczęły po-
wstawać w wielu krajach całej Europy. Zmarł 31 stycznia 1888 r. w Turynie. Jan Bo-
sko został beatyfikowany w 1929 r., a kanonizowany 5 lat później.

W ikonografii  św. Jan Bosko przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakon-
nej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

3 luty 2018 – sobota - wspomnienie św. Błażeja
Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. Grze-

gorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i wielu in-
nych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej 
studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i 
podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopo-
dal Sebaście (wcześniej w Armenii, dziś Sivas w Turcji). Podczas prześladowań za ce-
sarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diece-
zją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lo-
chu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cu-
downie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając 
oddychanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół 
do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień 
św. Błażeja robiono małe świece, zwane „błażejkami”, które niesiono do poświęcenia 
i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spoży-
cia cierpiącym na ból gardła. Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego bisku-
pa namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go 
do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go 
mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy, 

Notki o Świętych
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mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło 
i struny głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego kult był 
znany na całym Wschodzie  i Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opie-
kun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Atrybu-
tami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świe-
ce, zgrzebło - narzędzie tortur.

5 luty 2018 – poniedziałek – wspomnienie św. Agaty
Agata (etymologicznie: „dobra”) zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczo-

nych 
w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim w ak-

tach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniał bowiem zwyczaj, 
że sporządzano akta męczenników; większość z nich nie doczekała do naszych cza-
sów. Akta męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku. Według opisu męczeń-
stwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowi-
ła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwa-
gę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, 
wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie zemsty. Trwały wówczas 
prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Kwincjan aresztował 
Agatę. Próbował ją zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlate-
go oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy te za-
biegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, podczas których odcię-
to jej piersi. W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wie-
lu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę 
Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 
r. Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież Sym-
machus (+ 514) wystawił ku jej czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Ko-
lejną świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w roku 593. Wreszcie pa-
pież Grzegorz II (+ 731) przy bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej 
czci trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką otaczano ją w owych cza-
sach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej 
relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, Katania niejeden raz miała 
doznać ocalenia. W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, 
sól i wodę, które mają chronić ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki 
chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu 
jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy. Św. 
Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana przez kobiety 
karmiące oraz w chorobach piersi.

W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami, któ-
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rymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, 
kość słoniowa - symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma mę-

czeńska, obcięte piersi na misie, pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa.

10 luty 2018 – sobota – wspomnienie św. Scholastyki
Scholastyka pochodziła z Nursji (w środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniacz-

ką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. 
W podziemiach kościoła pokazują część muru, który stanowił dom rodzinny Scho-
lastyki i Benedykta.

Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem św. Benedykta. Towarzy-
szyła też mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. 
Kiedy Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła podobny klasz-
tor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na pobliskich wzgó-
rzach: w Subiaco męski klasztor św. Benedykta, a w Plombariola - żeński klasztor św. 
Scholastyki. Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. 
Podobnie działo się na Monte Cassino. Kiedy spotkali się po raz ostatni na tej zie-
mi, ich rozmowa przedłużyła się do nocy. Benedykt chciał już odejść wraz ze swymi 
towarzyszami, ale siostra błagała go, by jeszcze pozostał. Kiedy ten jednak stanow-
czo się temu oparł i już zamierzał odejść, na prośbę Scholastyki zaczął padać tak sil-
ny deszcz, że zmusił go do pozostania całą noc. Święty brat uczynił swojej siostrze ła-
godną wymówkę: „Coś uczyniła, siostro moja? Nie mogę wrócić do braci, którzy dzi-
wić się będą, że tak długo nie wracam”. 

Na to Święta: „Prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się prze-
to do Boga i zostałam wysłuchana”. A potem ze słodką przekorą dodała: „Jeśli ci tak 
spieszno, to idź teraz”. Wypowiadała te słowa w czasie, kiedy ulewa szalała na ze-
wnątrz.

Scholastyka umarła trzy dni później, 10 lutego 547 r. Według relacji św. Grzegorza 
Wielkiego, zapisanej w jego „Dialogach”, trzeciego dnia po ostatnim spotkaniu, kiedy 
św. Benedykt patrzył ze swojej celi na świat i na klasztor, w którym żyła św. Schola-
styka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołąbki, unoszącej się do nieba. Posłał natych-
miast braci po jej ciało i złożył je w grobie, który w kościele swego klasztoru przygo-
tował dla siebie. Jej relikwie znajdowały się we Fleury, dokąd zostały przeniesione po 
najeździe Longobardów na klasztor na Monte Cassino i zniszczeniu go w roku 587. 
Obecnie są w Le Mans. Ich część otrzymało Monte Cassino.

Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. 
Czczona jest także jako patronka Le Mans i Subiaco.

W ikonografii Święta przedstawiana jest z gołębiem. Sztuka religijna ukazuje św. 
Scholastykę w habicie benedyktyńskim. Jej atrybutami są: krzyż, księga, pastorał 
ksieni.
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 28.01.2018 r. 
07.00 W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin z prośbą o bł. Boże, zdrowie i dary Ducha Św.
09.30 + Janusz Bakalarczyk w 7 rocz. śmierci
11.00 + Janina Gan w 3 rocz. śmierci, Mariusz Leśniewski
12.30 Za zmarłe babcie i dziadków: + Anna, Leonard Kuleta, Antonina i Ignacy Hajziuk, Helena  
          i Zygmunt Aleksandrowicz, Marianna i Władysław Znyk  
18.00 + Stefan Fecak w 40 rocz. śmierci, i za zmarłych z rodziny, + Zenon Zawadzki w 8 rocz.  
          śmierci
 Karsk (godz. 9.00) + Jan Szado w 28 rocz. śmierci, + Anna Szado
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00 W intencji zmarłych rodziców: + Leontyna 
   i Szczepan  oraz +Eugenia i Mirosław
 Olchowo (godz. 11.00) + Lucyna Paszkiewicz
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 29.01.2018 r. 
07.00 Pro Populo
18.00 + Marianna Włodek w 37 rocz. śmierci, +Władysław Włodek

Wtorek 30.01.2018 r.
07.00 + Mirosław Izmajłowicz, Roman, Edward, Halina, Marta, Stanisław.
18.00 + Ewelina, + Witalis Sztalinberg, Maria i zmarli z rodziny

Środa 31.01.2018 r. 
07.00 
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - + Stanisława (K), Dariusz, Bronisława z rodziny Matuszów;
 - O szczęśliwe rozwiązanie dla Ani;
 - + Anna Kulczyk.

Czwartek 01.02.2018 r. I czwartek miesiąc
07.00 + Maria Kłosowska w 43 rocz. śmierci, + Tomasz Kłosowski w 27 rocz. śmierci,  
          + Franciszek, + Rozalia, + Antoni, + Magdalena z prośbą o zbawienie wieczne.
18.00 + Henryka(K) i Tadeusz Skwarek; +Stefan Papuszka, + Rozalia. 

Piątek 02.02.2018 r. I piątek miesiąca
07.00 
17.00 Nowogard – możliwość spowiedzi
17.00 Karsk
18.00 Dąbrowa
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18.00 1) Msza Św. za zmarłych z miesiąca styczeń 2018:
 + Alicja Wypych
 + Ryszard Kukuła
 + Danuta Rompel
 + Anna Fedek
 + Józefa Mazur
 + Wacława Tomaszewska
 + Jadwiga Obiegla
 + Krystyna Machoń
 + Karol Stępień
 + Marianna Kowalewska
 + Henryk Obracianko
 + Marian Kokoszka
 2) W intencji członkiń Żywego Różańca 

Sobota 03.02.2018 r. I sobota miesiąca
09.00 1) + Maria, Ignacy, Stanisław Kucia
 2) + Alicja Wypych w 30 dniu po pogrzebie, + Krystyna i Stanisław Wojdalscy
18.00 1) + Kazimierz Antczak
 2) + Gertruda, Antoni, Bronisława Szyuze.

Niedziela 04.02.2018 r. 
07.00 + Marianna i Kazimierz Łazarz
09.30 + Kazimiera Lipko
11.00 + Mieczysław Krul w 3 rocz. śmierci 
12.30 + Alicja i zmarli z rodziny
18.00 W intencji Doroty z okazji 33 rocznicy urodzin
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Zdzisław Bąk i za zmarłych z rodziny
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 05.02.2018 r. 
07.00 
18.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Ryszarda i bliskich

Wtorek 06.02.2018 r. 
07.00 
18.00 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Marii
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Środa 07.02.2018 r. 
07.00 + Nada w 30 dniu po pogrzebie
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - + Łukasz Tabaka
 + Janina Kolanek w 14 rocz. śmierci, 
 + Roman i Czesław Kolanek
 + Eugeniusz Pietruszka w 14 rocz. śmierci, 
 + Teresa i Roman 

Czwartek 08.02.2018 r. 
07.00
18.00 + Anna w 5 rocz. śmierci, + Bazyli Fedak oraz za zmarłych z rodz. Fedak, Hawrylak i Grozik

Piątek 09.02.2018 r. 
07.00  
18.00 1) + Roman Stefański – intencja z okazji urodzin
 2) + Edmund, Janina, Stanisława (K), + Anna Piątkowscy

Sobota 10.02.2018 r. 
09.00 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia oraz potrzebne łaski i opiekę Matki bożej dla 
Marii
18.00 + Marianna, Mieczysław Dekańscy, + Elżbieta Jarmużek

Niedziela 11.02.2018 r. 
07.00 + Stanisław Śniegowski w 2 rocz. śmierci, + Helena, Antoni, Cecylia, Leon
09.30 + Włodzimierz Andrysiak w 24 rocz. śmierci
11.00 Pro Populo
12.30 + Eugeniusz Marcinkiewicz w 4 rocz. śmierci
18.00 + Wiesław Stolarski w 5 rocz. śmierci, Klara, Henryk, Maria Stolarscy; + Ewa, Stefan  
          oraz za zmarłych z rodz. Orłowskich i Wójcików
 Karsk (godz. 9.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Józefa Zając w 15 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

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


