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PLAN WIELKIEGO TYGODNIA I ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH W NASZEJ PARAFII

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy możliwość 
spowiedzi św. w godzinach od 17.00 -18.00.

29.03. 2018 – WIELKI CZWARTEK
 godz. 10.00 – w Katedrze Św. Jakuba w Szczecinie - Msza Św. Krzyżma; 
 godz. 17.00 – KARSK Msza Św. Wieczerzy Pańskiej;
 godz. 17.00 – OLCHOWO Msza Św. Wieczerzy Pańskiej;
 godz. 18.15 – DĄBROWA Msza Św. Wieczerzy Pańskiej;
 godz. 19.00 – NOWOGARD Msza Św. Wieczerzy Pańskiej- Adoracja Najświętszego     
                                 Sakramentu do godz. 22.00;
 od około 20.15 do 21.30 – spowiedź św. w Nowogardzie.

30.03.2108 – WIELKI PIĄTEK
 Spowiedź św. W Wielki Piątek od godz. 8.00 – 10.00.
 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 08.00. Adoracja dzieci od godz. 11.00 
            do 12.00. Adoracja młodzieży od 13.00 – 14.00.
 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego 
            i   rozpoczęciem Nowenny przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
 Godz. 17.00 – KARSK – Liturgia Wielkiego Piątku;
 Godz. 17.00 – OLCHOWO – Liturgia Wielkiego Piątku;
 Godz. 18.15 – DĄBROWA – Liturgia Wielkiego Piątku;
 Godz. 19.00 – NOWOGARD – Liturgia Wielkiego Piątku/ Adoracja przy Grobie  
 Pańskim do godz. 23.00.

31.03.2018 – Wielka Sobota
 Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim od godz. 08.00 do rozpoczęcia Wigilii    
           Paschalnej (godz. 20.30). 
 Błogosławieństwo Pokarmów w Nowogardzie od 8.00 – 14.00 ( co pół godziny).
 Błogosławieństwo Pokarmów na wioskach:
 - Warnkowo ( przy Krzyżu) godz. 09.00.
 - Karsk godz. 09.20.
 - Ogorzele (przy Krzyżu) godz. 9.40.
 - Dąbrowa godz. 10.00.
 - Wojcieszyn godz. 10.30.
 - Olchowo godz. 11.00.
 - Olchowo kolonia godz. 11.20.



3www.wnmp.nowogard.eu

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
- Nowogard godz. 20.30 (przynosimy ze sobą świece);
- Dąbrowa godz. 20.00 (przynosimy ze sobą świece).

01.04.2018 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W Nowogardzie Msze św. o godz. 6.00 ( z procesją wokół kościoła), 09.30, 11.00, 12.30, 14.00 
(chrzcielna), 18.00.
Msze św. w  Karsku o godz. 7.00 ( z procesją wokół kościoła), w Dąbrowie o godz. 10.00, w 
Olchowie o godz. 11.00, w Wojcieszynie o godz. 12.15. 

02.04.2018 – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
W Nowogardzie Msze św. o godz. 7.00, 09.30, 11.00, 12.30, 18.00.
Msze św. w  Karsku o godz. 9.00, w Dąbrowie o godz. 10.00, w Olchowie o godz. 11.00, 
w Wojcieszynie o godz. 12.15. 

Ewangelia na niedzielę
„Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka.
Spisek przeciw Jezusowi
E. Dwa dni przed Paschą i Świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali 

sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: T. Tylko nie w czasie święta, 
by nie było wzburzenia między ludem.

Namaszczenie w Betanii
E. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przy-

szła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku narodowego, bardzo dro-
giego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc 
między sobą: T. Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać 
drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. 

E. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: + Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przy-
krość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i 
kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. Ona uczyni-
ła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam: 
Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej 
pamiątkę to, co uczyniła.

Zdrada Judasza
E. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go 

wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogod-
nej sposobności, jak by Go wydać
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Przygotowanie Paschy
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego 

uczniowie: T. Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć 
Paschę? E. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: + Idźcie do mia-
sta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wej-
dzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógł-
bym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i go-
tową. Tam przygotujecie dla nas. E. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie zna-
leźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

Zapowiedź zdrady
Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i je-

dli, Jezus rzekł: + Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze 
Mną. E. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: I. Czyżbym ja? E. On im rzekł: + Je-
den z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy 
odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Czło-
wieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.

Ustanowienie Eucharystii
E.  A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mó-

wiąc: + Bierzcie, to jest Ciało moje. E. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie 
dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: + To jest moja Krew Przymierza, która za 
wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winne-
go krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.

Przepowiednia zaparcia się Piotra
E. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: + Wszy-

scy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. 
Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. E. Na to rzekł Mu Piotr: I. Choćby wszy-
scy zwątpili, ale nie ja! E. Odpowiedział mu Jezus: + Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej 
nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz. E. Lecz on tym bar-
dziej zapewniał: I. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. E. I wszy-
scy tak samo mówili.

Modlitwa i trwoga konania
A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich 

uczniów: + Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił. E. Wziął z sobą Piotra, Jaku-
ba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: + Smutna jest moja dusza aż 
do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie! 

E. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - omi-
nęła Go ta godzina. I mówił: + Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten 
kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!

E. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: + Szymonie, śpisz? Jednej godzi-
ny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wpraw-
dzie ochoczy, ale ciało słabe. E. odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. 
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Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co 
Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: + Śpicie dalej i odpoczy-
wacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 
Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca.

Pojmanie Jezusa
E. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z 

mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdraj-
ca dał im taki znak: I. Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostroż-
nie! E. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: I. Rabbi!, E. i pocałował Go. 
Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył 
miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł 
do nich: + Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić. Codzien-
nie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale Pisma muszą się wypeł-
nić. E. Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za Nim, odzia-
ny prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i 
nago uciekł od nich.

Jezus przed Wysoką Radą
A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapła-

ni, starsi i uczeni w Piśmie. Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec pałacu naj-
wyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcy-
kapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz 
nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te 
nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: T. Myśmy sły-
szeli, jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni 
zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. E. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne.

Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: I. Nic nie odpowiadasz 
na to, co oni zeznają przeciw Tobie? E. Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyż-
szy kapłan zapytał Go ponownie: I. Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? E. Jezus 
odpowiedział: + Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszech-
mocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. E. Wówczas najwyższy kapłan roz-
darł swoje szaty i rzekł: I. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnier-
stwo. Cóż wam się zdaje? E. Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I nie-
którzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: T. Proro-
kuj! E. Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.

Zaparcie się Piotra
Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapła-

na. Zobaczywszy Piotra grzejącego się [przy ogniu], przypatrzyła mu się i rzekła: I. I tyś 
był z Nazarejczykiem Jezusem. E. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: I. Nie wiem i nie ro-
zumiem, co mówisz. E. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, 
widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: I. To jest jeden z nich. E. A on 
ponownie zaprzeczył. 
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Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: I. Na pewno jesteś jednym z 
nich, jesteś także Galilejczykiem. E. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: I. Nie znam 
tego człowieka, o którym mówicie. E. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał 
Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy 
Mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem.

Jezus przed Piłatem
Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała 

Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Pi-
łatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, 
Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapy-
tał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic już nie 
odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był 

tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełni-
li zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im od-
powiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że ar-
cykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im 
raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z tym, którego 
nazywacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: I. Ukrzyżuj Go! E. Pi-
łat odparł: I. Cóż więc złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj 
Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubi-
czować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą 

kohortę. ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczę-
li Go pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli 
na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę 
i włożyli na Niego własne Jego szaty.

Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z 

Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł 
krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.

Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i roz-

dzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzi-
na trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król ży-
dowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po 
lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: 

W poczet złoczyńców został zaliczony.
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Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ej, Ty, 

który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw sa-
mego siebie! E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i 
mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże te-
raz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim 
ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O 

godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloi, Eloi, lema sabachthani, E. to 
znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc 
to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na 
trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go 
zdjąć [ krzyża]. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

Po śmierci Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprze-

ciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: I. Prawdziwie, ten człowiek był Synem 
Bożym. E. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi 
Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy przeby-
wał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim 
przyszły do Jerozolimy.

Pogrzeb Jezusa
Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł 

Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. 
Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał 
przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował 
ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w gro-
bie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magda-
lena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.”

ROZWAŻANIA 

„Oto nasz Król sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę i śmierć podjętą dla człowieka 

będzie głosił swoim braciom imię Boga. Będzie zwiastował wierność Ojca, który nie po-

rzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. Król zstępujący do swoich. Blisko, najbliżej jak to 

możliwe. Schodzi na dno piekła, aby podnieść nas do królestwa niewypowiedzianego 

piękna Boga. Jego poszukiwanie każdego i każdej z nas nigdy się nie skończy.” 

Wojciech Jędrzejewski OP
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Nauka dla rodziców i chrzestnych 
przed przyjęciem sakramentu chrztu 
odbędzie się 28 marca o godz. 18.40 
oraz 07 kwietnia o godz. 18.40 na 
plebanii.

Niedziela Palmowa – podczas każdej 
Mszy św. poświęcenie plam a na Mszy 
św. o godz. 12.30 uroczysta procesja 
– gromadzimy się przed Mszą św. pod 
krzyżm misyjnym. W tym dniu palmy 
będzie rozprowadzać na kiermaszu, 
wspólnota z Wojcieszyna i cały dochód 
z tej sprzedaży przeznaczony będzie na 
wsparcie budowy kościoła.

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

Biuro parafialne będzie czynne we 
wtorek od godz. 19.00 – 20.00. W Wielki 
Czwartek - Biuro Parafialne nieczynne.

W Poniedziałek Wielkanocny cała taca 
będzie przeznaczona na utrzymanie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Od Wielkiego Piątku (30 .03) do Soboty 
Wielkanocnej (07.04) zapraszamy 
codziennie o godz. 15.00 na modlitwę 
Koronką do Bożego Miłosierdzia  i 
na wspólną nowennę do Miłosierdzia 
Bożego.

Spotkanie młodzieży klas 2 i 3 
gimnazjum przygotowującej się do 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
odbędzie się 
07.04 godz. 16.00, 
14.04 godz. 16.00, 

22.04 godz. 16.00 oraz 
26.04 o godz. 19.00.
Sakramentu Bierzmowania udzieli 
w naszej parafii ks. Arcybiskup  
Andrzej Dzięga w dniu  
27 kwietnia o godz. 18.00.

Składamy serdeczne podziękowania 
za złożone ofiary na tacę przeznaczone 
na potrzeby wspólnoty parafialnej oraz 
na kwiaty do Bożego Grobu i za każdy 
przejaw życzliwości.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, kapłani 
i siostry zakonne naszej parafii, 

pragniemy złożyć naszym parafianom 
życzenia obfitości błogosławieństwa 

Zmartwychwstałego Jezusa i 
głębokiego przeżywania przyjaźni z 
Nim w codzienności naszego życia. 
Wszystkim przeżywającym swoje 

jubileusze, rocznicę, imieniny składamy 
serdeczne życzenia wraz z modlitwą.
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Z życia naszej wspólnoty
REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE

W dniach 18 – 21 marca 2018 roku w naszej wspólnocie odbyły się Rekolekcje Wiel-
kopostne skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Rekolekcje prowa-
dził ojciec Piotr ze Zgromadzenia Ojców Pallotynów. Dobry Bóg niech pomoże nam 
przynieść godne owoce ich przeżycia a ojcu piotrowi serdecznie dziękujemy za słowo i 
wspólną modlitwę.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Informujemy, że od 4 – 7 czerwca 2018 roku ( poniedziałek – środa) o godz. 19.00, w 

naszej parafii rozpocznie się Kurs Przedmałżeński. Osoby zainteresowane prosimy o za-
rezerwowanie sobie czasu w tym terminie. 

WIELKI PIĄTEK
Przypominamy, że Wielki Piątek jest dniem w którym wspominamy mękę Pana Jezu-

sa. W tym dniu wierzące i praktykujące osoby obowiązuje post ścisły (1 posiłek do syta 
a 2 w mniejszej ilości). Wstrzemięźliwość od potrwa mięsnych obowiązuje wszystkich 
od 14 roku życia (bez górnej granicy wieku), natomiast post ilościowy obowiązuje o 18 
do 60 roku życia.
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WYJAZD NA MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W dniu 17 marca 2018 roku odbył się wyjazd 40 osobowej grupy na inscenizację Miste-

rium Meki Pańskiej przygotowanej przez alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Szczecinie i przyjaciół. Z wielką radością chcemy się też podzielić informa-
cją że osobą koordynującą przygotowania tego wydarzenia był nasz kleryk Konrad Sidor.

KOMÓRKOMANIA
Zapraszamy do przyłączenia się do akcji «Komórkomania» w I LO w Nowogardzie w 

dniu  28 marca 2018 w godz. 10.00 – 16.00 w sali nr 16. Każdy zdrowy człowiek pomię-
dzy 18 a 55 rokiem życia, który waży minimum 50 kg i nie ma dużej nadwagi, może zostać 
Dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych. Najważniejsze, aby był w dobrej kondycji 
fizycznej, nie cierpiał na choroby przewlekłe i nie należał do żadnej z grup ryzyka. Aby zo-
stać potencjalnym Dawcą, wystarczy wziąć udział w zorganizowanej w szkole akcji #KO-
MÓRKOMANIA, wypełnić formularz i za pomocą specjalnych pałeczek pobrać wymaz z 
błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Można również wejść na stronę dkms.pl i 
zamówić do domu pakiet rejestracyjny, zawierający formularz i pałeczki do samodzielne-
go pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka, a potem niezwłocznie odesłać go do 
fundacji. Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, poten-
cjalny Dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji oraz kartę Dawcy. Cały proces rejestracji 
i badania próbek trwa około 3-4 miesięcy. W ubiegłym roku dzięki przeprowadzonej akcji 
kilkanaście osób dołączyło do grona potencjalnych dawców!  Zapraszamy !!!
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ZAADOPTUJ KSIĘDZA NA 30 DNI
W Wilki Czwartek po liturgii wieczornej będzie można zaadoptować jednego wybra-

nego księdza na czas 30 dni. W ciągu tego okresu prosimy aby ogarnąć danego kapła-
na z wylosowanej wizytówki modlitwą przez państwa wybraną. Wizytówki z imieniem 
i rokiem przyjęcia święceń kapłańskich będą mogli państwo pobrać u ministranta przy 
głównym wejściu do kościoła lub w zakrystii.

ZAPROSZENIE 
NA DZIEŃ OTWART W I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCY 
W NOWOGARDZIE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum 
do wzięcia udziału w Dniu Otwartym Szkoły, który odbędzie się w środę 28 marca 2018 
od godz. 9.00 (w budynku sali gimnastycznej).  
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TRUDNE TEMATY

JAK DOBRZE PRZEŻYĆ  
TRIDUUM PASCHALNE

Dla 70 proc. Polaków Wielkanoc jest świętem rodzinnym, a dla 46 proc. 
religijnym – wynika z badania CBOS. Oto kilka praktycznych porad dla 
tych, którzy chcą należycie przeżyć Triduum Paschalne, ale nie do końca 
wiedzą, jak to zrobić.

- Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to najwięk-
sze i najważniejsze święta dla chrześcijanina. Jezus Chrystus umarł za cie-
bie na krzyżu i dla ciebie Zmartwychwstał. Przeżyj ten czas inaczej niż 
wszystkie dni w ciągu roku. Przeżyj go lepiej.

- Święte Triduum Paschalne to jedna uroczystość, chociaż trwa czte-
ry dni. Rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Świętą Wieczerzy Pań-
skiej, a kończy Nieszporami chrzcielnymi w Niedzielę Zmartwychwsta-
nia. Okaż wdzięczność Chrystusowi poprzez udział w liturgii i obrzędach 
Triduum.

- Jakość przeżycia świąt wielkanocnych zależy nie od ilości potraw na 
stole, ale od pełnego, chrześcijańskiego przeżycia i uczestnictwa w ob-
rzędach Triduum. Zależy także od atmosfery, jaką stworzysz w domu, w 
swojej rodzinie i sąsiedztwie. W kościele nie bądź widzem, ale uczestni-
kiem - poprzez śpiew, odpowiedzi, zaangażowanie. Jeśli nie masz poważ-
nych przeszkód, uczestnicz w pełny sposób w Triduum.

- Pojednaj się z Bogiem i z ludźmi. Przed przystąpieniem do spowiedzi, 
na ile jest to możliwe, pojednaj się z najbliższymi w domu, w rodzinie. 
Spróbuj porozmawiać, przebaczyć urazy i podać rękę osobie, z którą je-
steś zwaśniony. Nie odkładaj sakramentu pojednania na ostatnią chwilę.

- Zaplanuj sobie czas w taki sposób, aby od Mszy św. Wielkiego Czwart-
ku do Wielkiej Soboty nie wykonywać prac niekoniecznych. Byłoby nie-
taktem iść np. na działkę lub na zakupy, podczas gdy wspólnota parafial-
na gromadzi się z Chrystusem na modlitwie w kościele.

- Nie można radośnie i szczerze wykrzyknąć „Alleluja!” w Wigilię Pas-
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chalną, nie adorując w Wielki Piątek Chrystusowego Krzyża. Przypomnij 
sobie słowa Pana Jezusa: „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną?”.

- W Wielki Piątek ucałuj i adoruj Krzyż, który jest narzędziem twoje-
go zbawienia. Łzy smutku z powodu męki i śmierci Jezusa zamień na łzy 
miłości, wdzięczności i uwielbienia dla Zbawiciela, który umarł za ciebie 
i dla ciebie.

- W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się od 
pokarmów mięsnych oraz ograniczenie ilościowe. Staraj się post przedłu-
żyć na całą Wielką Sobotę. Zaoszczędzone w ten osób pieniądze możesz 
ofiarować jako jałmużnę dla bardziej potrzebujących od ciebie.

- Kiedy przyjdziesz do kościoła, aby kapłan pobłogosławił twój koszyk 
ze „święconką”, podziel się z potrzebującymi, składając do kosza z jałmuż-
ną - cząstkę swoich pokarmów. Na liturgię Wigilii Paschalnej weź do ko-
ścioła świecę.

- Udział w Rezurekcji niech będzie twoim wyznaniem wiary. W Nie-
dzielny poranek pomódl się w gronie rodzinnym przed wspólnym śnia-
daniem. Odwiedź rodzinę, znajomych, pójdź na spacer. Znajdź czas, by 
obejrzeć w kościołach tzw. Groby Pańskie, pomódl się tam. Byłoby wspa-
niale, gdybyś zakończył przeżywanie świąt, biorąc udział w niedzielę w 
Nieszporach chrzcielnych, które kończą świętowanie Triduum Paschal-
nego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.

(https://www.franciszkanie.pl/artykuly/jak-dobrze-przezyc-triduum-paschalne)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 25.03.2018 r. – V Niedziela Wielkiego Postu-Niedziela Palmowa
07.00 + Genowefa Ziółkowska (greg.27).
09.30 + Jan Kowalczyk w 3 rocz. śmierci, + Bolesław w 36 rocz. śmierci i za zmarłych 
 z rodz. Pawłowskich.
11.00 Pro populo
12.30 + Roman i za zmarłych z rodz. Kotulskich i Chlebickich.
17.30 Gorzkie Żale
18.00 W intencji dzieci poczętych.
 Karsk (godz. 09.00) +Marianna Bzdyra w 13 rocz. śmierci, + Jan Bzdyra 
 w 3 rocz. śmierci, + Bronisław Bzdyra.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Edward Ubych w 2 rocz. śmierci 
 i za zmarłych z rodz. Ubych i Zwierzak.
 Olchowo (godz. 11.00) W intencji zmarłych rodziców: + Aniela i Stanisław.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Weronika Skibiszewska.

Poniedziałek 26.03.2018 r. – WIELKI PONIEDZIAŁEK 
07.00 + Genowefa Ziółkowska (greg.28).
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej   
Nieustającej Pomocy dla Marii.

Wtorek 27.03.2018 r. – WIELKI WTOREK
07.00 + Stanisława (K), Włodzimierz, Antoni, Stanisław, Zbigniew, Danuta, Jan, 
 Marianna, Henryk, Edward, Kazimierz.
18.00 + Genowefa Ziółkowska (greg.29).

Środa 28.03.2018 r. – WIELKA ŚRODA  
07.00 + Genowefa Ziółkowska (greg.30).
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) + Józef, Marta, Józef Rosiakowie.
 2) + Czesław Florkowski w 3 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodz. Stasiak i Florkowskich.
 3) + Anna Brożyna w 2 rocz. śmierci, + Jan Brożyna w 37 rocz. śmierci.
 4) + Mieczysław w 14 rocz. śmierci.
 5) + Janina, Józefa (K), Bolesław, Wojciech, Walentyna.

Czwartek 29.03.2018 r. – WIELKI CZWARTEK 
18.00 W intencji kapłanów.

Piątek 30.03.2018 r. – WIELKI PIĄTEK
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Sobota 31.03.2018 r. – WIELKA SOBOTA
Niedziela 01.04.2018 r. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
06.00 PRO POPULO
09.30 + Leon Puchalski w 8 rocz. śmierci.
11.00 + Aleksander, Teodor, Ksenia, Zenon, Michał Mazur.
12.30 O zdrowie i Boże bł. Oraz opiekę Matki Bożej dla Haliny z okazji 70 rocznicy urodzin.
14.00 Msza Św. Chrzcielna
16.00 Msza Św. ślubna
18.00 Z okazji 1 rocznicy urodzin Aurelki i Bartunia, z okazji 3 rocz. urodzin Klaudii 
          oraz z okazji 18 rocz. urodzin Szymona.
 Karsk (godz. 07.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) Z prośbą o zdrowie, bł. Boże dla księży pracujących 
 w naszej parafii (int. od Żywego Różańca).
 Olchowo (godz. 11.00) + Leonard w 18 rocz. śmierci.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 02.04.2018 r. – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
07.00 + Anna Fedak (greg.1).
09.30 W intencji Marii z okazji 88 rocznicy urodzin prosząc o zdrowie, Boże bł. I potrzebne łaski    
          dla Marii i całej rodziny.
11.00 
12.30 + Edward Łyjak oraz za zmarłych z rodziców Bolesław i Katarzyna.
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski.
 Karsk (godz. 09.00) + Benedykt Kwiatkowski 24 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodz. Ko-
zów 
           i Kędzierskich, + Stanisław Kraszewski.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Zenon, Franciszek, Czesław.
 Olchowo (godz. 11.00) + Helena, Edward.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Dominika, Jan, Danuta, Zenon Ubych i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 03.04.2018 r. – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCNEJ
07.00 + Janina Zapiórkowska (intencja od chrześniaczki).
18.00 + Anna Fedak (greg. 2).

Środa 04.04.2018 r.- ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCNEJ
07.00 + Anna Fedak (greg. 3).
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) + Bronisława Kosmala w 22 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny .
 2) + Piotr Goliński w 7 rocz. śmierci.
 3) + Dobiesław Zapiórkowski w 12 rocz. śmierci, + Janina, Leopold, Michał i za zmarłych 
                  z rodziny Gołębiów, Jan, Jerzy.
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Czwartek 05.04.2018 r. – CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCNEJ
07.00 + Anna Fedak (greg. 4).
18.00 + Stanisław Burewicz w 20 rocz. śmierci, za zmarłych jego rodziców: Anna i Marian, 
             za zmarłą siostrę Halinę, Marianna, Wincenty Krystkiewicz i za zmarłych z rodziny.
Piątek 06.04.2018 r. – PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCNEJ
07.00  + Anna Fedak (greg. 5).
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych w miesiącu marcu:
           1) + Henryk Wołejszo.
 2) + Henryka (K) Duraj.
 3) + Helena Kozina.
 4) + Janina Zapiórkowska.
 5) + Kazimierz Piotrowski.
 6) + Maria Ejnocka.
 7) + Antoni Leśniczek.
 8) + Wanda Piórko.
 9) + Robert Strzelecki.
 10) + Dariusz Piwowski.
 11) + Lidia Żetecka.
 12) +Wiesław Runiewicz.

Sobota 07.04.2018 r. – SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCNEJ
09.00 1) O zdrowie, Boże bł. oraz potrzebne łaski i opiekę Matki Nieustającej Pomocy dla Marii.
 2) + Anna Fedak (greg. 6).
12.00 Msza św. Apostolstwa Zmartwychwstania
18.00 1) + Eugeniusz, Grzegorz, zmarli rodzice, bracia z rodz. Jodko.
 2) + Teresa Gizińska w 6 rocz. śmierci.

Niedziela 08.04.2018 r. Niedziela Miłosierdzia Bożego
07.00 + Anna Fedak (greg. 7).
09.30 1) + Jan i Maria Burak.
 2) + Damian Kamiński, + Marian Grudzień 
11.00  Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Joanny i Floriana z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski 
           na dalsze lata życia.
12.30 + Stanisław, Jadwiga i Albin Garlińscy, + Florentyna, Piotr Kumoń, + Marianna, Stanisław   
          Szadkowscy.
18.00 + Klemens, Krzysztof, + Józef, Cecylia Leyk.
 Karsk (godz. 9.00) + z rodziny Tomkalskich, Lewandowskich i Begierów (intencja od Iwonki 
 z rodziną).
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Władysław Brzychcyc w 8 rocz. śmierci, 
 + Magdalena Olbińska
 Olchowo (godz. 11.00) + Władysław Dobruchowski w 31 rocz. śmierci, 
 + Zofia Dobruchowska.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Aleksandra Zając i jej chrzestna Agnieszka Borsukiewicz.


