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Z Ewangelii św. Marka:
„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Je-

śli zechcesz, możesz mnie oczyścić „. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął 
go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczo-
ny. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic 
nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepi-
sał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i roz-
głaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w 
miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.” (Mk 1, 40-45)

ROZWAŻANIA 
„W czasach Jezusa człowiek trędowaty miał przebywać w odosobnieniu, poza obozem, 

mieć rozdarte szaty i włosy w nieładzie. Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Pana, który 
został zabity poza miastem, udręczony i oszpecony, widzimy, że podzielił los tych, którzy 
skazani byli na izolację. Jezus nie szukał własnej chwały, lecz dobra wszystkich. Odtąd 
nikt z nas nie musi wegetować poza obozem, odrzucony, wyobcowany. Nasz Pan z wiel-
ką delikatnością wkracza we wszelkie nasze osamotnienie.”  

Wojciech Jędrzejewski OP

Ewangelia na niedzielę
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę 11 lutego z okazji Światowego 
Dnia Chorych zapraszamy do wspólnej mo-
dlitwy osoby cierpiące na wszelkie poważne 
choroby z naszej parafii. Podczas tej Mszy św. 
będzie można przyjąć Sakrament Chorych.

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 prosimy o przynie-
sienie plansz z ziarenkami zebranymi w tym 
roku szkolnym.

W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną 
na Nowennę do Matki Bożej Nieust. Pomo-
cy. 

W środę 14 lutego obchodzimy Środę Po-
pielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego 
Postu. Msze Św. z obrzędem posypania głów 
w naszym kościele o godz. 7.00, 12.00 i 18.00. 
W kościołach filialnych o godz. 17.00 w Ol-
chowie i Karsku a o godz. 18.00  w Dąbro-
wie Nowogardzkiej. W Wojcieszynie obrzęd 
posypania głów odbędzie się w niedzielę.

Przypominamy że w Środę Popielcową obo-
wiązuje post ścisły, czyli wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsny i ograniczenie ilości 
spożywanych posiłków (1 posiłek do syta  i 2 
posiłki w mniejszej ilości).Wstrzemięźliwość 
od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich 
od 14 roku życia, natomiast post ilościowy 
obowiązuje wierzących od 18 do 60 roku ży-
cia.

W okresie Wielkiego Postu w naszym ko-
ściele będą odprawiane nabożeństwa 
wielkopostne:
- Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.30 a 
dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.30;

- Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 
17.15.
Przypominamy że za udział w każdym z tych 
nabożeństw, możemy uzyskać odpust zupeł-
ny ofiarowany za naszych zmarłych, pod wa-
runkami zwykłymi.

Informujemy że od 5 – 8 marca 2018 roku (po-
niedziałek – środa) od godz. 19.00, w naszej 
parafii rozpocznie się Kurs Przedmałżeński. 
Osoby zainteresowane prosimy o zarezerwo-
wanie sobie czasu w tym terminie.

W poniedziałek 19 lutego Msza Św. o godz. 
18.00 z uszanowaniem relikwii bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki a 23 lutego Msza Św. o godz. 
18.00 z uszanowaniem relikwii św. ojca Pio.

Ks. Waldemar zaprasza na spotkania dla 
kandydatów do bierzmowania. W nie-
dzielę 11 lutego po Mszy o godz. 18.00 dla 
klas 2 i 3 gimnazjum. W niedzielę 25 lutego 
po Mszy o godz. 18.00 będzie spotkanie dla 
klas 7 SP. Udział we Mszy jak i w spotkaniu  
jest obowiązkowy. 

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

Jest do nabycia Biuletyn Duszpasterski. Ży-
czymy miłej lektury. 

Składamy serdeczne podziękowania za 
złożone ofiary na tacę przeznaczone na po-
trzeby wspólnoty parafialnej i za każdy prze-
jaw życzliwości.

Wszystkim przeżywającym swoje jubile-
usze, rocznicę, imieniny składamy serdecz-
ne życzenia wraz z modlitwą.
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Z życia naszej wspólnoty

ZAKOŃCZENIE OKRESU ŚPIEWANIA KOLĘD
W niedzielę 28 stycznia grupa ponad 40 parafian zebrała się w naszym kościele, aby 
uroczyście zakończyć okres przedłużonych możliwości śpiewania kolęd w kościele 
polskim. Taka możliwość istnieje od dekretu wydanego tylko dla kościoła polskiego 
przez św. Jana Pawła II. Przez 1,5 godziny śpiewaliśmy kolędy znane i mniej znane. 
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i do zobaczenia za rok na takim kolędowym 
spotkaniu. 

 

NASZE „NUTKI” ZBIERAŁY FUNDUSZE  
NA WYJAZD DO SZCZECINA

 W niedzielę 04 lutego nasze „nutki” z parafialnej scholii dziecięcej, prowadziły 
„Kiermasz Walentynkowy” przed naszym kościołem. Cały dochód przeznaczony jest 
na wyjazd dzieci ze scholii do Szczecina.
 Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w tym kiermaszu i 
wsparli to dziecięce dzieło. 
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CZŁONKOWIE PARAFIALNEGO CARITAS 
UROCZYSTOŚĆ NASZYCH SIÓSTR

W piątek  02 lutego obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego tzw. Matki Bożej 
Gromnicznej. W owo święto mają swoją uroczystość siostry i bracia zakonni, którzy 
złożyli śluby rad ewangelicznych, obchodząc Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Do wymienionej grupy należą siostry zakonne pracujące w naszej parafii. Siostrze 
Melani, siostrze Danieli oraz siostrze Antonietcie składamy najserdeczniejsze życze-
nia z okazji Dnia Życia Osób Konsekrowanych, zapewniając o naszej modlitwie i wy-
rażając naszą wdzięczność za pracę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. 

ŚPIEWAJĄ DLA NATALKI
  Coroczną tradycją stał się udział członków parafialnego zespołu Caritas w kon-
cercie charytatywnym dla Natalki Wawryczuk. I w tym roku liczna ekipa wzbogacona 
o udział pana Andrzeja Wrony, Ks. Andrzeja Zaniewskiego oraz ks. Waldemar Piątek, 
stanęła na deskach Nowogardzkiego Domu kultury reprezentując piosenkę „Alleluja” 
Leonarda Cohena. 
 Dziękujemy wszystkim państwu którzy wzięli udział w koncercie oraz w licyta-
cji. Jako członkowie tego fascynującego zespołu chcemy również podziękować pani 
Ewie Paś za przygotowanie wizualne chóru oraz cenne rady wokalne.
Do zobaczenia za rok. 
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IMIENINY SIOSTRY 
DANIELI

piątek 16 lutego 2018 roku nasze sio-
stra Daniel obchodzi swoje imieniny. 
Z racji tej uroczystości zapraszamy 
do wspólnej modlitwy w intencji czci-
godnej solenizantki podczas Mszy 
Świętej, która zostanie odprawiona w 
naszym kościele 16.02  o godz. 18.00.
Już teraz pragniemy siostrze Danieli 
złożyć najcieplejsze życzenia imieni-
nowe z serc naszych płynące i dzięko-
wać za pracę i zaangażowanie w życie 
naszej wspólnoty. Bóg zapłać kocha-
nej siostrze.

TRUDNE TEMATY
PO CO NAM WIELKI POST?
Jak powiedział Benedykt XVI – Nie jest to oczywiście zwykły rytuał, ale coś bar-

dzo głębokiego, co porusza nasze serca. Pozwala nam zrozumieć aktualność napo-
mnienia proroka Joela, który w imieniu Stwórcy woła: „Nawróćcie się do Mnie ca-
łym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a 
nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!” 

(Jl 2,12). Zaraz jednak papież dodaje, że nie wystarczą jedynie zewnętrzne znaki 
– Po cóż bowiem – pyta natchniony autor – rozdzierać szaty, jeśli serce pozostaje da-
lekie od Pana, a zatem od dobra i sprawiedliwości? Oto co jest naprawdę ważne: na-
wrócenie do Boga sercem szczerze skruszonym, aby zjednoczyć w sobie Jego miło-
sierdzie (por. Jl 2, 12-18). Benedykt XVI w orędziu na Wielki Post w roku 2008 pod-
kreślił także, że – Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową okazję do 
refleksji nad sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do 
odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosier-
ni względem braci. W okresie Wielkiego Postu Kościół przypomina pewne szczegól-
ne zobowiązania, które w konkretny sposób mają pomagać wiernym w tym procesie 
wewnętrznej odnowy; są nimi modlitwa, post i jałmużna.



7www.wnmp.nowogard.eu

40 dni pracy nad sobą
Tak naprawdę przez wszystkie wieki, odkąd Kościół zaczął celebrować Wielki Post, 

niewiele się zmieniło. Nadal nawołuje się ludzi do modlitwy, postu i jałmużny. Ko-
ściół każdego roku nawołuje do 40-dniowej pracy nad sobą. Skąd się w ogóle wzię-
ła ta liczba 40 dni? Związana jest ona z wieloma ważnymi wydarzeniami w Biblii jak: 
40-letnia wędrówka narodu wybranego, 40-dniowy potop, 40-dniowy czas, jaki dał 
Jonasz Niniwie na nawrócenie się, a wreszcie jest to 40-dniowy pobyt Chrystusa na 
pustyni i walka z szatanem. W każdym z tych wydarzeń mamy przedstawioną specy-
fikę Wielkiego Postu: modlitwa, walka z grzechem, praca nad sobą, pokuta. 

W każdym z tych wydarzeń widzimy, że osiągnięcie celu jest jakimś procesem i 
aby go osiągnąć, trzeba ciężko pracować, wyzbywać się wszystkiego, co grzeszne i 
oddawać całe swoje życie Bogu.

Po co nam ten czas umartwiania? Mało nam w życiu problemów i przykrych sy-
tuacji? Każdego dnia człowiek przeżywa jakieś trudności, więc po co jeszcze dokła-
dać sobie nowych obowiązków i zmartwień? Żyjemy w ogromnym pędzie, chcąc na-
dążyć za wszystkimi przemianami, które dzieją się wokół nas, sami zaczynamy gonić 
za ulotnymi wartościami. Będąc w ciągłym ruchu i chaosie, trudno usłyszeć Boga. 
Kościół jednak każdego roku pokazuje, że wcale nie trzeba zawsze za czymś gonić. 
Wielki Post może się stać właśnie taką próbą zatrzymania się w tym pędzącym świe-
cie nad tym co ważne, co istotne dla naszego życia. Nigdy na nic nie wystarcza nam 
czasu, więc może niech pierwszym postanowieniem będzie wstrzymanie tego tempa 
życia? Tylko w ten sposób można coś zauważyć, kiedy człowiek ma czas na przemy-
ślenia, kontemplację, zwyczajne pobycie z samym sobą, a także z Bogiem.

Jeść czy nie jeść słodyczy?
Wiele osób podejmuje zobowiązania czysto zewnętrzne, jak np. niejedzenie sło-

dyczy czy niepicie kawy. Dobrze, że mamy jakieś postanowienia, tylko co z naszym 
sercem i duszą? Często właśnie skupiamy się na takim „zewnętrznym” przeżywaniu 
postu. Traktujemy ten czas tylko jako piękną tradycję, bliską naszej naturze. My, Po-
lacy, szczególnie lubimy się umartwiać, więc podejmujemy jakieś postanowienia, o 
których mówimy wszystkim wokół, żeby każdy widział, jak bardzo cierpimy, że nie 
jemy tych słodyczy. W ten sposób w ogóle nie przeżywamy tego czasu, tylko go prze-
czekujemy.

Cel? Ku spotkaniu ze Zmartwychwstałym
Przecież w tym czasie wcale nie chodzi o to, żeby się katować. Wielki Post ma nas 

przybliżać do Zmartwychwstałego, ma budzić w nas drzemiące dobro, usuwać skut-
ki grzechu. Ten czas ma nas doprowadzić do większego rozmodlenia, do uważnego 
słuchania słów Boga i do kierowania się w życiu tymi słowami. A te posty i wyrze-
czenia mają nam tylko pomóc osiągnąć ten cel. 
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Mają nam ułatwić spotkanie z Panem. 
Wielki Post, szczególnie w tym ogólnym pędzie, pokazuje nam swoją wartość. Po-

maga nam podjąć refleksję nad swoim życiem. Poszukiwanie Boga w tym czasie sta-
je się poszukiwaniem samego siebie. Co roku Bóg daje nam możliwość wyciszenia 
się i wsłuchania w Jego słowa. Tylko w ten sposób namacalnie zobaczymy Chrystusa 
w swoim życiu, jeżeli wsłuchamy się w to, co do nas mówi. A posty będą namacalnie 
uczyły, że nie samym chlebem żyje człowiek.

Wielki Post ma pokazać każdemu, że Chrystus umarł właśnie dla mnie i dla mnie 
też zmartwychwstał, abym miał życie wieczne. Każdy z nas posiada grzeszną naturę, 
a każdy grzech oddala nas od Pana. Czasem to nagromadzenie grzechów sprawia, że 
trudno nam jest przyznać się przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi i że potrze-
bujemy Jego pomocy. Jednak świadomość własnej grzeszności pozwoli nam na za-
panowanie nad tą sferą życia. Dlatego też w Wielkim Poście nawołuje się do nawró-
cenia, do przyjścia do Pana z całym tym brudem, w którym jesteśmy umoczeni. Bóg 
zawsze nas wysłucha i ukoi w bólu. A systematyczna modlitwa i posty pomogą nam 
wytrwać przy Panu.

Bardzo ważna jest właśnie w tym czasie modlitwa. Kościół daje nam wiele moż-
liwości kontemplowania ofiary Chrystusa: jest możliwość udziału w drodze krzy-
żowej, śpiewania Gorzkich Żali czy też adorowania krzyża. Wszystko to przybliżać 
nas będzie do Boga, do prawdy, że Bóg nie umarł za jakiś nieokreślonych ludzi tyl-
ko właśnie za mnie!

Zawsze trzeba pamiętać, że Wielki Post kończy się Zmartwychwstaniem, że to 
dzięki śmierci krzyżowej zostało otwarte dla nas niebo. Dlatego nigdy sam post nie 
powinien stanowić wartości samej w sobie tylko ma służyć wewnętrznej przemianie.

Wielki Post ma nas nie tylko przybliżać do Boga, ale także do każdego człowie-
ka poprzez jałmużnę i uczynki miłosierdzia. Miłość do Boga wyrażamy poprzez mi-
łość bliźniego, dlatego w tym czasie powinniśmy dawać coś z siebie drugiemu czło-
wiekowi. I nie chodzi tu tylko o datki materialne dla potrzebujących, ale o zwyczaj-
ne przebywanie z drugą osobą, pomaganie bliźnim nawet w najdrobniejszych spra-
wach. W ten sposób wyzbywamy się egoizmu, staramy się żyć dla innych i otwiera-
my się na potrzeby innych ludzi.

Wszystkim tym praktykom powinna towarzyszyć spowiedź, traktowana nie jako 
wielkopostny obowiązek, ale jako autentyczna chęć pojednania się z Bogiem. Wy-
zbycie się grzechu sprawi, że łatwiej będzie nam czynić dobro, dostrzeżemy ciemne 
strony naszego życia, ale też będziemy mieć więcej siły na przeciwstawianie się po-
kusie grzechu.

Bardzo ważnym elementem wielkopostnej pracy nad sobą są rekolekcje, od któ-
rych powinniśmy rozpoczynać ten czas. To rekolekcje powinny wyznaczać nam cel 
naszej pracy, umacniać nas w podjętych postanowieniach i dawać nam siłę do podej-



9www.wnmp.nowogard.eu

mowania wysiłku. Prawie na każdej parafii, na początku Wielkiego Postu, są one or-
ganizowane. Ale istnieje także możliwość wyjazdów na rekolekcje zamknięte. Oso-
by, których życie nabiera ogromnego tempa potrzebują całkowitego zatrzymania, 
by móc zastanowić się nad istotą swojej wiary, zmienienia środowiska na takie, któ-
re bardziej będzie sprzyjało podejmowaniu refleksji. Tu godne polecenia są rekolek-
cje ignacjańskie przeżywane w całkowitej ciszy. Ta cisza każdemu pozwala usłyszeć 
Boga, którego normalnie nie jesteśmy w stanie usłyszeć. 

Wszystkie te propozycje mogą pomóc nam właściwie przeżyć Wielki Post, ale 
wszystkie te czynności muszą wynikać z głębokiej potrzeby serca, z chęci wewnętrz-
nej przemiany i potrzeby spotkania się z Bogiem. Bóg nie zostawia nas samych, każ-
demu z nas pomaga dźwigać krzyż i podnosi z upadków, gdy nie mamy już sił, aby 
wstać samemu. Wielki Post powinien być właśnie takim podnoszeniem się z upad-
ku, do którego Chrystus wzywa każdego z nas. 

(Justyna Maciejewska 
- www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 11.02.2018 r. – VI Niedziela zwykła
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. 10.00) W intencji dziecka chrzczonego.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 09.00) W intencji córki z okazji urodzin.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Józefa Zając w 15 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 12.02.2018 r. 
07.00 O uzdrowienie duszy i ciała dla rodziny.
18.00 1) +Marianna, Wojciech.
 2) + Zofia i Wincenty Baran, + Marian, Józefa(K), Stanisław, Czesław, Zbigniew Antczak,  
 + Mieczysław Wawrzyniak.

Wtorek 13.02.2018 r.
07.00 
18.00 + Jacek jedynak w 19 rocz. śmierci, + Helena, Henryk, Józef, Anna, Bazylii, Bronisław.

Środa 14.02.2018 r. – Środa Popielcowa
07.00 O potrzebne łaski, zdrowie, przemianę życia i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa i Kingi.
12.00
17.00 Olchowo
17.00 Karsk + Jadwiga Begier ( intencja od Iwonki z rodziną).
18.00 Dąbrowa
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - + Edmund Zawierucha w 4 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców: 
 Stanisław i Marianna oraz za zmarłe rodzeństwo.
 - + Wacława (K) Tomaszewska.
 
Czwartek 15.02.2018 r. 
07.00 
18.00 + Roman Stefański w 1 rocz. śmierci.

Piątek 16.02.2018 r. 
07.00 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
18.00  W intencji siostry Danieli z okazji imienin.
18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży
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Sobota 17.02.2018 r
09.00 1) + Józef Sągała w 10 rocz. śmierci, + Henryk Klunder w 10 rocz. śmierci oraz 
 za zmarłych rodziców i zmarłych z rodziny.
 2.)W intencji zmarłych rodziców: + Józef w 27 rocz. śmierci i + Helena 
 w 18 rocz. śmierci oraz za + Anna i Tadeusz Maślak.
18.00

Niedziela 18.02.2018 r. I Niedziela Wielkiego Postu
07.00 + Jadwiga Karpińska i za zmarłych z rodziny.
09.30 Z okazji 70 rocznicy urodzin Julianny (K)z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę 
          zdrowia na dalsze lata życia.
11.00 + Janina Rafińska w 12 rocz. śmierci, + Kazimierz Rafiński w 11 rocz. śmierci oraz za   
          zmarłych z rodziny. 
12.30 + Jan Pilachowski w 7 rocz. śmierci.
17.15 Gorzkie Żale
18.00 + Anna Stawińska w 12 rocz. śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Józefa (K) Krystkiewicz w 23 rocz. śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Stanisław w 32 rocz. śmierci, + Tadeusz, Dorota, Anna, 
 Józef i za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 19.02.2018 r. 
07.00 
18.00 + Jan Ćwir w 10 rocz. śmierci, + Stanisława i za zmarłych z rodziny Ćwir i Klimek.

Wtorek 20.02.2018 r. 
07.00 
17.00 Dąbrowa
18.00 + Honorata, Stanisław Śniegowscy, + Wanda, Kazimierz Pudliszak.

Środa 21.02.2018 r. 
07.00 
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) + Apolonia w 27 rocz. śmierci, + Zygmunt, Stanisław i za zmarłych ich rodziców 
 z prośbą o łaskę zbawienia wiecznego.
 2) + Anna Kulczyk

Czwartek 22.02.2018 r. 
07.00
17.00 Karsk 
18.00 1) + Edward Mordzak w 10 rocz. śmierci, +Helena, Czesław Mordzak.
 2) + Marian Kokoszka w 30 dniu po pogrzebie.
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Piątek 23.02.2018 r. 
07.00  
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
18.00 1) + Mieczysław Kubeczka w 20 rocz. śmierci, + Zbigniew  i Mirosława (K)
 2) + Teodor w 13 rocz. śmierci, + Ryszard w 6 rocz. śmierci z rodziny Chlebickich  
           i za zmarłych z rodziny Matuszczaków, Staszaków  i Werkowskich.
18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży 

Sobota 24.02.2018 r. 
09.00 W intencji Ojca Św., za Ojczyznę, radio Maryja oraz telewizję Trwam.
18.00 1) + Henry Szczeciński w 43 rocz. śmierci, + Helena, Jacek, Józef, Anna, Bazyli, 
 Bronisław.
 2) + Piotr w 6 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców Janina i Stanisław.

Niedziela 25.02.2018 r. II Niedziela Wielkiego Postu
07.00 O opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego oraz łaskę uzdrowienia duszy i ciała  
          dla Krystyny z okazji urodzin. 
09.30 + Genowefa Ziółkowska w 1 rocz. śmierci i za zmarłych rodziców.
11.00 Pro populo
12.30 + Kazimierz Ochęcki, za zmarłych rodziców: + Władysław i Maria Ochęccy.
17.15 Gorzkie Żale
18.00 W intencji dzieci poczętych.
 Karsk (godz. 9.00) W intencji Konstantego z okazji urodzin.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Feliks Skowroński w 14 rocz. śmierci i za zmarłych rodziców.


