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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Jana:
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po-
środku i rzekł do nich: „Pokój wam!” 

A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwuna-
stu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc 
uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeże-
li na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ 

i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok 
Jego, nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i To-
masz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i 
rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i 
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!” 
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, 
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię 
Jego.” (J 20, 19-31)

ROZWAŻANIA 
„Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi i pozwala dotknąć swo-

ich ran, tak aby Tomasz uwierzył. Po raz kolejny przekonuje wylęknionych 
uczniów o swoim zmartwychwstaniu. Ale to przychodzenie ma jeszcze inny 
wymiar. Kiedy Zmartwychwstały dotyka ludzkiej niewiary i lęku, kiedy do-
tyka naszych ran mówi o swoim miłosierdziu. Dobrze jest więc zobaczyć, że 
Jego rany to nasze rany i że najczulsza miłość Boga objawia się w przyjęciu 
przez Niego naszej kruchości.”

o. Tomasz Zamorski OP
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Odnowienie przyrzeczeń 

Chrzcielnych dla dzieci 
przystępujących do I Komunii Świętej 
w niedzielę 8 kwietnia o godz. 12.30. 
Dzieci przynoszą ze sobą świece od 

chrztu.

W poniedziałek 9 kwietnia 
obchodzimy Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego. Msze św. 
w tym dniu o godz. 7.00, 12.00 i 18.00. 
Na Mszy wieczornej będzie możliwość 

podjęcia się Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 

W środę zapraszamy przed Mszą 
wieczorną na Nowennę do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Spotkanie młodzieży klas 2 i 3 
gimnazjum przygotowującej 
się do przyjęcia Sakramentu  

Bierzmowania odbędzie się 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.

Nauki przed Chrztem św. 7 i 21 
kwietnia 2018 roku w kancelarii 

parafialne o godz. 18.40.

We czwartek 19 kwietnia podczas 
Mszy św. wieczornej możliwość 

oddania czci i modlitwy za 
wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki

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

20.00

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.

Małżeństwo podlegające prawu Kościoła 
Rzymskokatolickiego pragną zawrzeć:

Katarzyna Kamila Grabowska 
zam. Nowogard   

Wojciech Grabowski  zam. Nowogard

Wioletta Aneta Górecka  zam. Kikorze           
Karol Czarnacki   zam. Wyszomierz

Katarzyna Mariola Gabrysiak 
zam. Dąbrowa Nowogardzka

Damian Tomasz Grabowski 
zam. Trzebicz 

Diana Głąb  zam. Szczecin
Marcin Rynkiewicz  zam. Nowogard

Osoby, które znają powody lub przeszkody, któ-
re spowodowały by niemożność zawarcia małżeństwa 
katolickiego przez wyżej wymienione osoby są zobo-
wiązane, w jak najszybszym czasie, poinformować pro-
boszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie o 
takowych przeszkodach.

Zapowiedzi  
przedślubne:
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Z życia naszej wspólnoty
PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS  

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Z wielką radością pragniemy poinformować, że zespół Caritas naszej parafii w 

dniu 24 marca rozdał paczki świąteczne dla ponad 120 rodzin zamieszkujących 
teren naszej parafii. 

Serdecznie dziękujemy każdemu z państwa za produkty, którymi państwo dzie-
lili się w sklepach Nowogardu, bo dzięki państwu tyle rodzin by nie skorzystało z 
pomocy świątecznej. Bóg zapłać!

ZAPROSZENIE NA POŚWIĘCENIE TABLICY 
PAMIĄTKOWEJ

Koło Związku Sybiraków w Nowogardzie oraz Ks. Dziekan Kazimierz Łukjaniuk 
– kapelan Sybiraków zapraszają naszą wspólnotę na uroczyste poświęcenie i od-
słonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej „Księżą Archidiecezji Wileńskiej, któ-
rzy zginęli śmiercią męczeńską w czasie drugiej wojny światowej”.

Uroczystego poświęcenia i odsłonięcia tablicy dokona ks. Arcybiskup Andrzej 
Dzięga po Mszy św. o godz. 16.00 w parafii św. Rafała Kalinowskiego. Zapraszamy 
do udziału w tej uroczystości.
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DROGA KRZYŻOWA ULICAMI NASZEJ PARAFII
W dniu 23 marca 2018 roku kolejny raz w naszej wspólnocie parafialnej odbyła 

się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Rozważania o godności ludzkiej miło-
ści wsparte tradycyjnymi pieśniami wielkopostnymi prowadziły nas w przeżywa-
niu towarzyszenia w Męce i Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W imieniu kapłanów naszej parafii pragniemy podziękować każdej osobie, któ-
ra włączyła się w przygotowanie i poprowadzenie rozważań tej Drogi Krzyżowej 
oraz ks. Andrzejowi Zaniewskiemu.

CARITAS PARAFIALNY ORGANIZUJE FESTYN
Parafialny Zespół Caritas na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia w niedzielę 

15.04.2018  organizuje festyn. Zapraszamy na ciasto domowej roboty. Ofiary do 
puszek będą w całości przeznaczone na wsparcie leczenia naszej parafianki Pau-
liny. 

SZCZECIŃSKI MARSZ DLA ŻYCIA
W niedzielę, 15 kwietnia br., o godz. 15.00 z Jasnych Błoni wyruszy XVI Szcze-

ciński Marsz  dla Życia pod hasłem: Piękni od poczęcia. Jest ono wyrazem afirmacji 
każdego ludzkiego życia,  od momentu jego zaistnienia. Manifestacja w obronie 
wartości życia ludzkiego przejdzie do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie 
odprawiona uroczysta Msza Święta, podczas której będzie można podjąć Ducho-
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wą Adopcję Dziecka Poczętego. Jak co roku zachęcamy do włączenia się w zbiór-
ką pieluszek jednorazowych dla niemowląt, które zbierane będą przy pomniku 
św. Jana Pawła II  na Jasnych Błoniach przed wyruszeniem Marszu. Zebrane arty-
kuły zostaną przekazane do Domu Samotnej Matki w Poczerninie.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe na Marsz dla życia, mogą bliższe 
informacje otrzymać w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej.

POWSTAJE SCHOLA MŁODZIEŻOWA  
W NASZEJ PARAFII

Z radością ”biegniemy” 
naszym parafianom do-
nieść że tworzy się powo-
li Schola Młodzieżowa w 
naszej parafii pod kierow-
nictwem ks. Waldemara. 
Ich talent i prace możemy 
doświadczyć podczas nie-
dzielnych Mszy św. o godz. 
18.00.

Osoby, które chciały by 
włączyć się w pracę i posłu-
giwanie tej scholii zapra-
szamy na próby we czwart-
ki o godz. 18.45 na plebanii 
lub do kontaktu z ks. Wal-
demarem.

NASZA PARAFIA ORGANIZUJE  
PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH 

Parafia Rzym-Kat. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie organizuje pielgrzymkę 
w dniach 28.09.2018 do dnia 03.10.2018 r. W programie miedzy innymi Często-
chowa – Wiedeń – Rzym - Monte Casino. 

Spotkanie organizacyjne w niedzielę 15.04.2018 po mszy św. o 12:30 ( zalicz-
ka 700 zł ).

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Informujemy, że od 5 – 8 marca 2018 roku ( poniedziałek – środa) o godz. 19.00, 

w naszej parafii rozpocznie się Kurs Przedmałżeński. Osoby zainteresowane pro-
simy o zarezerwowanie sobie czasu w tym terminie.
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TRUDNE TEMATY
Rozproszenia na modlitwie?  

7 sposobów, jak sobie z nimi radzić
Zwalczać je czy podejmować? Patrzeć na krzyż czy raczej ogołocić ściany z obra-

zów  i zamknąć oczy? Jak sobie radzić z rozproszeniami na modlitwie?
Znacie to? Na pewno znacie! Kończycie odmawiać dziesiątkę różańca i uświada-

miacie sobie,  że bezmyślnie ją odklepaliście? Albo: wychodzicie po mszy z kościoła 
z planem posiłków na najbliższy tydzień, ale nie macie pojęcia, jaki fragment Ewan-
gelii był przed chwilą czytany?

Rozproszenia na modlitwie zdarzają się każdemu, kto się modli. Warto im 
się przyjrzeć, bo potrafią nam sporo powiedzieć o naszym życiu duchowym. Moż-
na też im zaradzić.

Panie, pomóż mi!
Warto poprosić Boga o pomoc. On czeka na mnie, chce się ze mną spotkać i do-

brze wie, jakie mam trudności ze skupieniem. Jeśli Go poproszę, może im zara-
dzić. Prośba o dobrą modlitwę już jest modlitwą.

Dla Jezusa ważniejsze jest moje pragnienie bycia z Nim niż perfekcjonizm ducho-
wy. A mnie rozproszenia pomagają nabrać pokory i ufności oraz uświadomić so-
bie, że wszystko, co mam – również łaski duchowe – zostało mi dane. Św. Augustyn 
napisał „Gdzie nie ma pokusy, nie ma modlitwy”. 

Odłóż telefon
Trudno jednak uznać, że rozproszenia to żaden problem. Skoro mówimy, że mo-

dlitwa jest rozmową z Bogiem, rozproszenia możemy porównać do przegląda-
nia internetu w telefonie albo czytania gazety podczas spotkania z kochaną 
osobą.

Jeśli ciągle się im poddaję, nie modlę się. Nie nawiązuję więzi z Panem, nie daję mu 
szansy, żeby dotknął mojej duszy. Rozproszenia zawsze będą mnie atakowały, ale ja 
zawsze powinnam starać się skupić na Bogu.

Nastaw budzik
Niektóre rozproszenia zewnętrzne można łatwo i skutecznie zlikwido-

wać. Modlę się rano byle jak, w pośpiechu, zirytowana odgłosami dochodzącymi 
z dziecięcego pokoju? Może wystarczy nastawić budzić 15 minut wcześniej? Burczy 
mi w brzuchu i jestem rozdrażniona?
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Może przed modlitwą zjem śniadanie? Nie mam w domu warunków do modlitwy? 
Może wstąpię do kościoła po drodze z pracy? 

Zamknij drzwi
Niektórym łatwiej się modlić, kiedy patrzą na krzyż albo obraz świętego, inni wolą 

zamknąć oczy albo wpatrywać się we fragment Pisma Świętego. Każdy musi sam 
odkryć, co mu pomaga spotkać się z Bogiem. Takie upodobania bywają zmien-
ne – dzisiaj może mi się lepiej modlić w ciszy i ciemności, a jutro na spacerze w „oko-
licznościach przyrody”.

Na pewno warto wypróbować metodę, którą polecił Jezus swoim uczniom: „Ty 
zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca 
twego, który jest w ukryciu”.

Popatrz na Niego
Czasami, gdy modlitwa idzie szczególnie ciężko (albo kiedy idzie wyjątkowo ła-

two), najlepszym sposobem może być spoglądanie w ciszy na krzyż albo klęczenie 
przed Najświętszym Sakramentem. Św. Jan Maria Vianney zauważył kiedyś, że jeden 
z jego parafian spędza dużo czasu przed tabernakulum. Zapytał go, co tam robi. „Nic 
nie robię. Ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie” – odpowiedział mężczyzna.

Pozwól im przepłynąć
Mistrzowie życia duchowego radzą, żeby nie walczyć z rozproszeniami za wszel-

ką cenę, bo wtedy ta walka staje się kolejnym rozproszeniem. Zamiast brać się z 
nimi za bary, lepiej pozwolić im przepłynąć. I skupić się na Bogu.

Wyciągnij je na wierzch
Warto zadać sobie pytanie, skąd się biorą myśli, które przeszkadzają mi w modli-

twie. A potem wyciągnąć te „przeszkadzajki” i pokazać je Panu. Może bezmyślnie 
klepię pacierz, bo martwię się trudnym spotkaniem w pracy albo niepokoję się sta-
nem konta? 

Skoro te sprawy są dla mnie ważne, koniecznie powinnam porozmawiać o 
nich z Jezusem.

On mnie kocha i interesuje się wszystkim, co mnie dotyczy. Biorąc pod lupę swo-
je uczucia można też odkryć wiele ciekawych rzeczy. Jeśli stan moich finansów wy-
trąca mnie z równowagi, bo nie mogę pojechać na wakacje do Meksyku, to może do-
brze by było omówić z Bogiem listę moich priorytetów?

(www.pl.aleteia.org - Rozproszenia na modlitwie. 
7 sposobów jak sobie z nimi radzić.)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 08.04.2018 r. Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.00 + Anna Fedak (greg. 7).
9.30 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.

Poniedziałek 09.04.2018 r. – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
7.00 Pro populo
12.00 + Stefan Stasiak w 52 rocz. śmierci oraz za + Anna, Józef, Zuzanna, Czesław Florkowski.
18.00 1) + Anna Fedak ( greg. 8)
 2) + Jerzy Ratko w 1 rocz. śmierci oraz za + Stefania i Aleksander, + Genowefa i Edmund

Wtorek 10.04.2018 r.
7.00 + Anna Fedak ( greg. 9)
17.00 Dąbrowa
18.00 + Ewa w 8 rocz. śmierci.

Środa 11.04.2018 r. 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 10)
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) za zmarłych z rodziny Brzost.
 2) + Roman Pietruszka w 5 rocz. śmierci, + Teresa i Eugeniusz.
 3) W intencji Mirosławy z okazji 61 rocznicy urodzin z prośbą o Bł. Boże, zdrowie i opiekę  
               Matki Bożej.
 4) + Bolesława(k) i Piotr Sulwińscy 
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Czwartek 12.04.2018 r. 
7.00 + Piotr w 5 rocz. śmierci, + Zbigniew i za zmarłych z rodziny Jagiełowicz, Stefańskich, 
          Wojcierzyk.
17.00 Karsk
18.00 + Anna Fedak ( greg. 11).
Piątek 13.04.2018 r. 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 12)
18.00  1) + Maria Galińska w 5 rocz. śmierci
 2) + Kazimierz w 33 rocz. śmieci, + Weronika, Maria, Henryk, Wojciech, Weronika z rodz. 
               Szymańskich; + Franciszka (k), Tomasz, Aniela, Domicela, Czesław, Edward, Tadeusz.

Sobota 14.04.2018 r
09.00 1) + Elżbieta Mostowska, + Józef, Jadwiga, Franciszek z rodz. Tomana.
 2) + Anna Fedak ( greg. 13).
18.00 + Katarzyna w 9 rocz. śmierci, + Paweł w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Sachryń, 
          + Zofia Wasyli.

Niedziela 15.04.2018 r. III Niedziela Wielkanocna 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 14).
09.30 + Tomasz, Jerzy, Stanisław, Bronisława (k), Stanielun; + Krystyna Rogowska.
11.00 + Katarzyna Walczak w 6 rocz. śmierci, + Jan Sobczyk, + Jerzy Kozłowski i za zmarłych 
          z rodziny; + Katarzyna i Józef Zwierzak i za zmarłych z rodziny; + Jerzy Tokorek, 
          + Maria Jelińska, + Barbara i Michał Kozaczuk.
12.30 + Leokadia Radzicka w 12 rocz. śmierci.
18.00 za zmarłych rodziców: + Leonarda (k) w 40 rocz. śmierci, + Aleksander, Krystyna, Jolanta, 
          Waldemar, Grażyna, Jerzy.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Stanisława (k) Łokaj .
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 16.04.2018 r. 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 15).
18.00 1) + Piotr Król w 22 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
 2) + Edward Doroszka w 22 rocz. śmierci, za zmarłych rodziców: + Wiktoria, Wincenty; 
              + Ks. Stanisław Ignatowicz.
Wtorek 17.04.2018 r. 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 16).
17.00 Dąbrowa
18.00 1) + Stanisław Wojciechowski w 9 rocz. śmierci, + Anna, Dariusz Wojciechowscy, + Leszek 
              Bańkowski.
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 2) +Benon w 15 rocz. śmierci, + Henryk w 30 rocz. śmierci , za zmarłych z rodz. 
      Przybyszewskich, Tygielskich, Juszczyków, Śmigielskich, + siostra Inocencja, 
               + Kazimiera (k) Przybyszewska.

Środa 18.04.2018 r. 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 17)
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) + Waldemar Rompel w 7 rocz. śmierci, + Jadwiga Ługowska w 1 rocz. śmierci.
 2) + Piotr Pokrzykowski w 12 rocz. śmierci. 
 3) + Józefa (k) Złotorowicz, + Antoni Złotorowicz.
 
Czwartek 19.04.2018 r. 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 18)
17.00 Karsk
18.00 W intencji Teresy i Ryszarda z prośbą o dary Ducha Św., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej 
          na dalsze lata życia.

Piątek 20.04.2018 r. 
07.00  + siostra Euzebia i za zmarłe siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej.
18.00 1) + Anna Fedak ( greg. 19)
 2) + Jan Trojanowski w 29 rocz. śmierci.

Sobota 21.04.2018 r. 
09.00 1) + Anna Fedak ( greg. 20)
 2) + Stefania Podawacz w 8 rocz. śmierci, Stanisław, Józefa (K) i za zmarłych z rodziny; 
    + Alojzy i Maria Pietruszewscy.
18.00 W intencji Dominiki z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie dla niej, brata i rodziców.

Niedziela 18.03.2018 r. IV Niedziela Wielkanocna
07.00 + Anna Fedak ( greg. 21)
09.30 + Tadeusz Ziółkowski w 37 rocz. śmierci i za zmarłych rodziców.
11.00 Z okazji 45 rocznicy ślubu Bożeny i Jerzego Piechnik.
12.30 + Tomasz Kucharski w 21 rocz. śmierci, + Wiktoria Kucharska w 19 rocz. śmierci 
          i za zmarłych z rodziny.
18.00 + Zofia i Tadeusz Michalikowie i za zmarłych z rodziny.
 Karsk (godz. 9.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00)
 Olchowo (godz. 11.00) za zmarłych z rodziny Zielińskich i Wielgus.
 Wojcieszyn (godz. 12.15)


