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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Jana:
„Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie 

swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są 
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je po-
rywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu 
na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam 
także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słu-
chać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie 
Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, 
lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. 
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. (J 10, 11-18)

ROZWAŻANIA 
„Słowo „duszpasterz” ma swój ewangeliczny rodowód. Oparte jest na wypo-

wiedziach Jezusa o dobrym pasterzu. Kapłan ma być dobrym pasterzem dusz. 
Parafia czy inna wspólnota religijna może żyć duchem Ewangelii tylko wówczas, 
gdy jest zgromadzona wokół duszpasterza. Zawsze tym pierwszym Dobrym Pa-
sterzem jest sam zmartwychwstały Chrystus, ale zostawił On na ziemi duszpa-
sterzy jako swoich widzialnych zastępców.

Co decyduje o ewangelicznym wypełnieniu trudnej misji duszpasterza? Jezus 
określa kilka zasadniczych warunków. Pierwszym z nich jest dobra znajomość 
owiec przez duszpasterza. „Znam moje owce” — powiada Chrystus. W tym po-
znaniu chodzi o możliwie dokładną i pełną informację o warunkach życia wier-
nych, o ich zdrowiu, pracy, kłopotach i radościach. Chodzi również o ich słabo-
ści, zagrożenia i nałogi, o wpływy środowiska...

Wiedza ta jest potrzebna, by duszpasterz mógł swoje owce kochać, innymi sło-
wy, by mógł skutecznie troszczyć się o ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne 
jak i wieczne.

Drugim warunkiem dobrze spełnionej misji przez duszpasterza jest miłość, 
jaką go darzą wierni. To właśnie ma na uwadze Chrystus, gdy podkreśla, że nie 
tylko On zna swoje owce, ale i „one Go znają”. Wierni winni znać swego duszpa-
sterza, winni uczestniczyć w jego pasterskich troskach i radościach. Taka wza-
jemna troska o siebie umożliwia realizację przykazania „wzajemnej miłości”.

Trzeci warunek to troska duszpasterza o odpowiedni pokarm dla wiernych. Je-
zus, zlecając Piotrowi odpowiedzialność za całą owczarnię, trzykrotnie go wzy-
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wa, by pasł owce Jego. Pasterz musi ciągle zabiegać o odpowiednie pastwiska, 
o zdrową wodę. Owce winny mieć pod dostatkiem dobrego pokarmu. Duszpa-
sterz jest odpowiedzialny za ciągłe ubogacanie wiernych czystym ewangelicz-
nym chlebem. Słowo Boże i Eucharystia oto pokarm dla wiernych. Odpowie-
dzialność za owce łączy się z troską o każdą, która pobłądziła w życiu i odłączyła 
się od owczarni. Przepiękny jest obraz dobrego Pasterza przedstawiony przez Je-
zusa, a zanotowany w Ewangelii św. Łukasza. Jest w nim mowa o poszukiwaniu 
zagubionej owcy. Duszpasterz, jeśli nie może osobiście dotrzeć do zagubionych, 
czyni to swoją modlitwą. Wzywa Chrystusa, by sam przyprowadził do owczarni 
tych, co zaginęli. Żaden parafianin nie jest obojętny duszpasterzowi, nawet ten, 
kto domaga się adnotacji w Księdze Chrztu, że występuje z Kościoła. Prawnie 
odchodzi, ale w sercu jego dobrego pasterza adnotacja ta jest tylko wezwaniem 
do jeszcze bardziej intensywnej modlitwy za niego.

Najtrudniejszym jednak zadaniem dobrego duszpasterza jest obrona wier-
nych przed atakami zła. Owce nie umieją się bronić. To stworzenie jest bezbron-
ne i przez to bardzo łatwo może się stać łupem złodzieja lub wilka. Do obowiąz-
ków dobrego pasterza należy obrona owiec.

Każda wspólnota religijna ma wielu wrogów. Jedni atakują od zewnątrz, inni 
pojawiają się jak wilki w owczej skórze i niszczą wspólnotę od wewnątrz. Dusz-
pasterz musi dobrze znać potęgę tych przeciwników i metody, jakie stosują. Bez-
pieczeństwo wiernych jest tym większe, im więcej mądrości i odwagi mieszka 
w sercu ich duszpasterza.

Bywają sytuacje, które przewiduje Chrystus w  Ewangelii, gdy duszpasterz 
musi w obronie owiec oddać swoje życie. To dowód jego miłości i dobroci. Sam 
Jezus jako Dobry Pasterz oddał życie za swoje owce i dał tym samym przykład 
ewangelicznej postawy wszystkim duszpasterzom, których zaangażował do pra-
cy w swojej owczarni.

Ktokolwiek w oparciu o tekst Ewangelii głębiej przemyśli postawę duszpaste-
rza i dostrzeże, jak bardzo to zadanie przerasta ludzkie siły, nie będzie swego ka-
płana krytykował ani obmawiał, lecz uczyni wszystko, na co go stać, by z nim 
współpracować dla dobra całej parafii.” 

(Ks. Edward Staniek)

INTENCJA NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ
„ Maryjo, prosimy za ludzi sprawujących władzę państwową 

i samorządową w Polsce, także za odpowiedzialnych za sprawy 
Kościoła, aby ich służba i decyzje wzmacniały miłość do Boga  

i ludzi oraz o sprawiedliwość i pokój we wspólnocie”.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Od 1 maja rozpoczynamy modlitwę za 
wstawiennictwem Maryi Matki Bożej 

zwaną Majówkami. Nabożeństwa majowe 
zwyczajem lat ubiegłych po mszy św. o godz. 

18 a w sobotę po Mszy św. o godz.9.00.

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 
26.04  o godz. 19.00. 

Sakramentu Bierzmowania udzieli w naszej 
parafii ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga 

w dniu 27 kwietnia o godz. 18.00.

W dniu 4 maja przypada I piątek spowiedź 
św. od godz. 17.00. Msza Św. o godz. 

18.00 będzie odprawiona za zmarłych, 
którzy odeszli do wieczności w miesiącu 

wrześniu. Po Mszy Św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo 

pierwszopiątkowe.  
Ks. Waldemar od godz. 10.00 odwiedzi 

chorych w Karsku.

W dniu 5 maja przypada I sobota o godz. 
8.30 nabożeństwo pierwszosobotnie. 

Od godz. 10.00 ks. Waldemar i ks. Andrzej 
odwiedzą chorych posługą sakramentalną.

Nauki przed Chrztem św. 28 kwietnia 2018 
roku w kancelarii parafialne o godz. 18.40.

W poniedziałek 23 kwietnia podczas 
Mszy św. wieczornej możliwość oddania 
czci i modlitwy za wstawiennictwem Św. 

Ojca Pio. We środę 2 maja podczas Mszy 
św. wieczornej możliwość oddania czci i 
modlitwy za wstawiennictwem Św. Jana 

Pawła II.

We czwartek 4 maja wspominamy św. 
Floriana – patrona Strażaków. Pamiętajmy 
w tym dniu o tych dzielnych mężczyznach i 
kobietach ratujących nasze życie i dobytek.

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, które spowo-
dowały by niemożność zawarcia małżeństwa katolickiego 
przez wyżej wymienione osoby są zobowiązane, w jak naj-
szybszym czasie, poinformować proboszcza parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie o takowych przeszkodach.

Zapowiedzi  
przedślubne:
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Z życia naszej wspólnoty

I KOMUNIA ŚW.  
W NASZEJ PARAFII

Pragniemy poinformować o terminach  uroczystości I Komunii św. w naszej wspól-
nocie: 

- 3  maja o godz. 12:30
- 6  maja o godz. 11:00

Pragniemy również zwrócić się z uprzejmą prośbą do parafian, aby w tych dniach brali 
udział we Mszach Św. w innych godzinach niż odbywające się uroczystości Komunii Św. 
Prośba nasza wynika z ograniczonej liczby miejsc siedzących w kościele, które chcemy 
zarezerwować dla rodzin i gości dzieci.

Uroczystości I Komunii Świętej w kościołach filialnych:
- Dąbrowa Nowogardzka - 06.05.2018 o godz. 9.30;
- Karsk – 06.05.2018 o godz. 13.00.

PODSUMOWANIE  
FESTYNU CARITAS

Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim zaangażowanym w festyn Caritasu, 
dziękujemy tym rodziną naszej wspólnoty które ofiarowały ciasta domowej roboty. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Paulinę, oraz dzieła prowadzone przez Cari-
tas Archidiecezji i nasz Parafialny Zespół. Pragniemy poinformować iż przekazali-
śmy Paulinie 5.000 zł które pomogą Paulinie w dalszej rehabilitacji.

3 MAJA -  
UROCZYSTOŚCI  

PATRYIOTYCZNO-RELIGIJNE
Uroczystości patriotyczno-religijne związanie  z rocznicą Konstytucji 3 Maja odbędą 

się w parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
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GOLGOTA NASZEJ PARAFII
Przy krzyżu misyjnym został usypany symboliczny kamienny kopiec. Zwyczaj ten po-

chodzi drogi pielgrzymiej do Santiago de Compostela. Pragniemy zachęcić naszych pa-
rafian, aby każdy z nas przyniósł i zostawił swój kamień, który będzie symbolizował  pro-
blem albo grzech, który nas trawi. Zapraszamy też przy tej okazji do kościoła na modli-
twę, zapalenie świecy i skorzystania  z sakramentu pokuty oraz przyjęcia Komunii Św.

CORAZ PIĘKNIEJ  
PRZY NASZYM KOŚCIELE

Serdecznie pragniemy wobec całej wspólnoty podziękować pani Teresie i Panu Janowi  
za dbanie o piękno otoczenia kościelnego oraz kwiaciarni „ Marysieńka” za ofiarowane 
kwiaty. Wszyscy możemy podziwiać piękno kompozycji przed naszym kościołem. Niech 
radują te kwiaty nasze oczy i serce.

NOWE OKNA  
W WOJCIESZYNIE

Pragniemy poinformować całą wspólnotę parafialną, że w nowo budowanym kościele  
w Wojcieszynie do końca kwietnia zostanie zakończony montaż trzech okien. Dziękuje-
my wspólnocie za modlitewne i finansowe wsparcie tego dzieła.

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 Częstochowa – 
Wiedeń – Rzym - Monte Casino. Bliższe informacje dla zainteresowanych u ks. probosz-
cza.

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

Dziecko w Kościele!!!!?
Poradnik dla zestresowanych rodziców i dla ludzi we wspólnocie, którzy chcą 

im pomóc się też modlić i nie być zestresowanymi.
Maluch krzyczy na cały kościół? Dziecko wpełza pod ołtarz? 
Nie martw się. Trochę planowania i zmiana podejścia pomogą Wam prze-

trwać niedzielną mszę.

Z dzieckiem do kościoła
Zestresowana i zawstydzona matka goni za swoim przedszkolakiem, który na-

gle postanowił pobawić się w berka. Jak już go złapie, zdyszana wychodzi przed 
kościół, gdzie stoi grupka podobnych rodziców, którzy bezskutecznie próbowa-
li uciszyć rozwrzeszczane dzieci, a teraz zrezygnowani przeczekują w nadziei, że 
za kilka lat los się odmieni. Głowa do góry, może być lepiej!

Nie oszukujmy się – wyjście z dziećmi do kościoła to wyprawa, do której 
trzeba się porządnie przygotować.

Poszukaj mszy dla dzieci. Podczas nich dzieci królują i nie trzeba się przejmo-
wać, że komuś może to przeszkadzać. W Polsce są już niemal w każdej parafii, 
problemem może być tylko ich jakość. Jak zwracają uwagę krytycy tego rozwią-
zania, nazywający je mszami świętymi infantylnymi, niebezpieczne jest to, że 
msze dla dzieci mogą się zamienić w show dla małych idoli wyrywających się do 
mikrofonu i nie każdy ksiądz umie sobie z tym poradzić.

Dlatego rodzice w wielu polskich miastach chodzą z dziećmi od kościoła do 
kościoła, poszukując godnych następców ks. Józefa Tischnera, na którego msze 
dla dzieci do niewielkiego kościoła św. Marka przychodził cały rodzicielski 
Kraków.

A może niedzielne mini przedszkola?
Na Zachodzie popularne są przykościelne, działające w niedzielę mini przed-

szkola. W Kanadzie w polskiej parafii katolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbe w 
Mississaudze z tyłu kościoła jest specjalny pokój dla matek z dziećmi. Mogą one 
słuchać mszy przez głośniki i jednocześnie mieć oko na bawiące się ze sobą ma-
luchy bez obaw, że będą przeszkadzać innym wiernym.
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W Holandii w niedzielę przeważnie jest tylko jedna msza św., więc takie mini 
przedszkole jest otwarte około półtorej godziny, uwzględniając czas na przy-
niesienie i odebranie najmłodszych dzieci.  Rodzice przychodzą z dziećmi 
na plebanię, zostawiają dzieci pod opieką wolontariuszy i odbierają je po 
mszy. Starsze dzieci, 5 lub 6-letnie, idą z rodzicami, ale przed kazaniem wycho-
dzą razem z katechetką do innego pokoju na plebanii i tam rysują, robią lampio-
ny lub palmy, wracają przed komunią i chwalą się przy ołtarzu tym, co zrobiły i 
czego się nauczyły.

Kilka „przykazań” rodzica
Bez względu na to, czy uda Ci się znaleźć w pobliżu dobrze prowadzoną mszę 

dla dzieci, czy wolisz – albo nie masz wyboru – chodzić z całą rodziną na mszę 
dla wszystkich w swojej parafii, warto pamiętać o najprostszych „przykaza-
niach”:

Sprawdź, gdzie jest toaleta. Maluchy mają prawo do potrzeb fizjologicznych 
w najmniej dogodnej dla nas chwili. Lepiej jednak przewidywać niż gorączko-
wo szukać toalety. Przed wyjściem obowiązkowo posadź malucha na nocniku, 
nawet jeśli deklaruje, że nie potrzebuje. Jeśli nie jest w pełni samodzielny, mo-
żesz założyć dziecku pampersa. Sprawdź zawczasu w zakrystii, czy można gdzieś 
przewinąć malucha lub skorzystać z toalety.

Napój i nakarm. Głodne dziecko = marudzące dziecko. Przed wyjściem zjedz-
cie posiłek. Warto też zabrać małe przekąski, takie „na raz”: przygotowane za-
wczasu i schowane w hermetycznym pojemniku małe cząstki jabłek na patycz-
ku od lodów lub drobne herbatniki. Jeśli dziecko będzie gryźć kilka razy, może 
nakruszyć, więc jeśli ciastka są za duże, przed wyjściem pokrój je lub połam. Z 
napojów najlepsza jest woda w butelce lub kubku z przykrywką – nawet jeśli się 
wyleje, nic nie szkodzi, bo to woda, a nie klejący sok.

Zajmij małe rączki. Weź ze sobą 3 lub 4 zabawki i książeczki. Gdy znudzi się 
jedną, zaproponujesz drugą. Oczywiście lepiej, żeby nie było to auto na resorach 
czy pozytywka 

lub zabawkowe instrumenty muzyczne. Niektóre mamy zabierają kredki i 
kartki – tylko gdzie znaleźć stolik do rysowania? Mojemu dziecku zawsze do-
brze robiło zabranie do kościoła jakiegoś drobiazgu, maskotki, którą dostało od 
bliskiej, lubianej osoby, nawet jeśli był to mały, plastikowy robal – ale przypomi-
nał ukochaną ciocię.

Zabierz „zestaw podręczny”: chusteczki higieniczne oraz wilgotne chustecz-
ki do wytarcia twarzy, rączek i pupy.

 Wytrzymaj albo daj na luz
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W zależności od tego jak podchodzisz do mszy św., masz dwa wyjścia. Ma-
luch krzyczy 

na cały kościół? Dziecko wpełza pod ołtarz? Nie martw się. Trochę planowa-
nia i zmiana podejścia pomogą Wam przetrwać niedzielną mszę. Może teraz jest 
ciężko, ale za kilka lat wychowasz spokojne i pobożne dziecko. Jeśli msza św. jest 
dla Ciebie żywym spotkaniem z Jezusem, to włącz na luz. Poniżej parę przemy-
śleń, które mogą Ci w tym pomóc.

Jezus uwielbia dzieci takie, jakimi są – wesołe, płaczące, siedzące cicho w 
wózeczku 

lub biegające przy ołtarzu. Jezus kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Chcesz 
prawdziwie naśladować Jezusa? Ciesz się, kiedy maluszek wspina się pod ołtarz. 
Pozwól mu święcić imię Jego tak, jak potrafi najlepiej – całym sobą.

Inni ludzie też są tutaj, by wielbić Jezusa – głęboko rozmodleni, będą się cie-
szyć razem 

z Tobą, Twoim dzieckiem i Jezusem. Ksiądz patrzy na Ciebie krzywo, kiedy 
Twój maluch szarpie jego sutannę? Może nie jest tak źle. Być może kapłan jest 
tak rozmodlony, że nie zauważa takich rzeczy. A może nawet, jak Jan Paweł II, 
pozwoli mu na to?

Kobieta z boku zwraca Ci uwagę? Przyciszonym głosem nabożnie jej przy-
pomnij, że Jezus sam upominał apostołów, by zawsze pozwalali dzieciom być 
blisko niego.

Wolność
Kiedyś wyjechałam na chrzest córki kuzyna do nieznanej parafii. Ponieważ 

byłam przemęczona i nie miałam siły, pozwoliłam małej biegać pod ołtarzem 
i kręcić się między rodzicami podającymi dzieci do chrztu. Nikogo oprócz ro-
dziny nie znałam, więc z niespotykanym dotąd spokojem pozwoliłam dwulatce 
na swawolenie, oczywiście nie spuszczając jej z oka z miejsca, w którym stałam.

Choć niewiele się tego dnia namodliłam, jednak wiele się nacieszyłam. Po raz 
pierwszy z przyjemnością obserwowałam, jak mała radośnie odkrywa świat 
i ceremonie kościelne, jak uśmiecha się do księdza i wywołuje uśmiech na twa-
rzach wiernych. Trochę czułam się skrępowana, zastanawiając się czy wypada, 
ale radość i miłość przepełniały mi serce i zdawałam sobie też sprawę, że o to tak 
naprawdę chodzi w ceremonii chrztu. Po obiedzie żona kuzyna powiedziała, że 
zachwyciła ją wolność, z jaką moja dwulatka buszowała po kościele.

(https://pl.aleteia.org/2018/04/15/dziecko-w-kosciele-przewodnik-dla-zestresowanych-rodzicow)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 22.04.2018 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) W intencji Niny z okazji przyjęcia 
 Sakramentu Chrztu Świętego z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej.
 Olchowo (godz. 11.00) za zmarłych z rodziny Zielińskich i Wielgus.
 Wojcieszyn (godz. 12.15)

Poniedziałek 23.04.2018 r. – uroczystość Św. Wojciecha; wspomnienie Św. Jerzego
07.00 + Anna Fedak ( greg. 22)
18.00 1) + Jerzy w dniu imienin, + Waldemar Jaruzal
 2) + Irena Rozkurt, + Stanisław Farat w 4 rocz. śmierci

Wtorek 24.04.2018 r.
07.00 + Stanisław w 36 rocz. śmierci, + Seweryna (K), Józef, Zbigniew, Marianna, Wojciech,    
          + Henryk, Helena, Jacek, Włodzimierz, Czesław. 
17.00 Dąbrowa
18.00 1) + Anna Fedak ( greg. 23)
 2) + Lidia Żetecka ( intencja zamówiona od rodziny Staszczyków z Gryfic).

Środa 25.04.2018 r. – święto Św. Marka Ewangelisty
07.00 + Anna Fedak ( greg. 24)
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
                1)  W intencji dzieci poczętych.
                2) + Stefania w 38 rocz. śmierci, + Józef w 65 rocz. śmierci oraz za zmarłe rodzeństwo  
                   i zmarłych z rodziny Lemcio.
               3) + Józef Kosakiewicz, + Tadeusz, Zofia Rzepeccy.
               4) W intencji Szymona z prośbą o pomyślne zdanie matury.
               5) + Kazimiera (K) Waracka.

Czwartek 26.04.2018 r. 
07.00 + Krzysztof Krysztofiak w 30 rocz. śmierci.
17.00 Karsk
18.00 + Anna Fedak ( greg. 25).
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Piątek 27.04.2018 r. 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 26)
18.00  1) W intencji osób Bierzmowanych
                2) W intencji Józefy(K) i Józefa z okazji 50 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane 
               łaski z prośbą o bł. Boże, zdrowie oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
                3) + Jan Marczyński w 30 rocz. śmierci, + Antoni Wawryczuk oraz za zmarłych z rodziny;  
               + Antonina i Ignacy Kwaśniewscy, + Maria i Aleksander Wawryczuk.

Sobota 28.04.2018 r
09.00 W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny oraz Radia Maryja i telewizji Trwam.
18.00 1) + Anna Fedak ( greg. 27).
 2) + Zofia, Piotr, Marian, Jan Węgrzynowie.

Niedziela 29.04.2018 r. V Niedziela Wielkanocna 
07.00 + Anna Fedak ( greg. 28).
09.30 + Marian Szczelbicki w 13 rocz. śmierci, + Łucja, Zbigniew.
11.00 Pro Populo.
12.30 + Krystyna w 2 rocz. śmierci, + Ferdynand w 6 rocz. śmierci Szwabowicz i za zmarłych  
          z rodziny.
18.00 W intencji Małgorzaty i Marzeny z okazji urodzin z prośbą o bł. Boże, łaskę zdrowia  
          na dalsze lata życia oraz za zmarłego Stanisława Artuszewskiego w 1 rocz. śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Michał w 21 rocz. śmierci, Stanisław i za zmarłych 
  z rodziny Kamienowskich.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Bronisław Zając w 28 rocz. śmierci, + Zenon Zając 
  w 7 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 30.04.2018 r. 
07.00 + siostra Joela i za zmarłe siostry ze Zgromadzenia Sióstr opatrzności Bożej.
18.00 + Anna Fedak ( greg. 29)

Wtorek 01.05.2018 r. – wspomnienie Św. Józefa rzemieślnika
07.00 1) + Eugenia Gałęzka ( greg. 1).
 2) + Anna Fedak ( greg. 30).
17.00 Msza Św. ślubna
18.00 + Stanisław Gnitecki, + Ludwik, Zofia, Teodora (K), + Wawrzyniec.

Środa 02.05.2018 r. – wspomnienie św. Atanazego
07.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 2)
10.00-11.00 Spowiedź św. dzieci I Komunijnych. 
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) W intencji członkiń Żywego różańca.
 2) + Zygmunt, Stanisław Gibki i za zmarłych z rodziny.
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 3) + Andrzej w 30 dzień po pogrzebie  i + Irena z rodziny Fink (intencja 
 od siostry Bogumiły z córką Moniką i wnukiem Michałem).
 4) Z okazji 60 rocznicy urodzin Stanisława Kochanowicz z prośbą o bł. Boże, 
 łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

Czwartek 03.05.2018 r. – uroczystość NMP Królowej Polski; święto Konstytucji 3 Maja.
07.00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii.
09.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 3).
11.00
12.30 Uroczystość I Komunii Św. 
18.00 + Władysław Włodek w 27 rocz. śmierci, + Marianna Włodek. 
 11.00 Olchowo
 12.30 Wojcieszyn + Zygmunt Jarząb w 18 rocz. śmierci i za zmarłych 
 z rodziny Jarząb i Łoś.
 16.00 Karsk + Marian Wdowiński w 20 rocz. śmierci, + Helena Wdowińska 
 w 9 rocz. śmierci, + Bronisława (K) i Feliks Kłosińscy w 6 rocz. śmierci.
17.00 Dąbrowa + Jan, Eleonora, Marcin Kusiak.

Piątek 04.05.2018 r. wspomnienie Św. Floriana, Pierwszy piątek miesiąca 
07.00  + Eugenia Gałęzka ( greg. 4)
18.00  1) Msza Św. za zmarłych z miesiąca kwietnia:
 - + Kazimiera Przybyszewska
 - + Teresa Pazera
 - + Józef Urbański
 - + Władysława Berezowska
 - + Halina Winczewska
 - + Jerzy Podemski
 - + Waldemar Drejas. 
 2) + Marianna i Stanisław Skibscy w rocznicę śmierci.

Sobota 05.05.2018 r. 
09.00 1) + Eugenia Gałęzka ( greg. 5).
 2) + Władysława (K), + Stanisława (K), za zmarłych z rodziny Kołakowskich, 
 Podemskich, Izmaiłowiczów.
15.00 – 17.00 Spowiedź Św. dzieci I Komunijnych.
18.00  W pewnej intencji.

Niedziela 06.05.2018 r. VI Niedziela Wielkanocna
07.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 6)
09.30 + Stanisław Wasicki i za zmarłych z rodziny Wasickich.
11.00 I Komunia Św.
12.30 + Andrzej Nowak
18.00 + Jan Delęgowski w 20 rocz. śmierci, + Teresa Pazera w 30 dniu po pogrzebie
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 09.30) - I Komunia Święta
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15)
 Karsk (godz. 13.00) I Komunia Święta


