
Biuletyn
Duszpasterski

Nr 590   (07/2014)    30. marca  2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Biuletyn
Duszpasterski

Nr 590   (07/2014)    30. marca  2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Nr 8 (685/2018)    6 maja 2018 r.

Trwajcie w miłości mojej



2 www.wnmp.nowogard.eu

Ewangelia na niedzielę

Z Ewangelii św. Jana:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będzie-
cie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,  
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To 
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 
pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czyni-
cie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, 
co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem 
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili,  
i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło-
wali”. (J 15, 9-17)

ROZWAŻANIA 
„Po raz kolejny usłyszymy dziś najważniejsze wezwanie Ewangelii, aby-
śmy się wzajemnie miłowali. To po tym wszyscy poznają, że jesteśmy 
uczniami Chrystusa. W tym świetle staje się zrozumiałe, dlaczego Chry-
stus nigdy nie posyłał uczniów pojedynczo, dlaczego tak ważna w gło-
szeniu słowa Bożego jest wspólnota. Nie możemy również oczekiwać 
owoców głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do 
których idziemy. Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez 
miłość przekazujemy Go innym”. 

(O. Marek Rojszyk OP)
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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 7 szkoły 
podstawowej, przygotowującej 

się do przyjęcia Sakramentu       
Bierzmowania odbędzie się 13.05  

o godz. 17.00.

8 maja obchodzić będziemy 
uroczystość Św. Stanisława 

biskupa i męczennika  
– głównego patrona Polski.

W niedzielę 13 maja obchodzić 
będziemy 101 rocznicę Objawień 

Matki Bożej w Fatimie  
i 37 rocznicę zamachu na św. Jana 
Pawła II. Zapraszamy w tym dniu na 

Msze Św. o godz. 18.00,  
po której wyruszy procesja z figurą 

Matki Bożej fatimskiej ulicami 
naszego miasta.

We środę 16 maja obchodzić 
będziemy święto Św. Andrzeja 

Boboli – prezbitera i męczennika.  

W tym dniu swoje imieniny 
obchodzić będzie ksiądz 

Arcybiskup Andrzej Dzięga. 
Polecajmy księdza Arcybiskupa w 

modlitwie dobremu Bogu.

W sobotę 19 maja podczas 
Mszy św. wieczornej możliwość 

oddania czci i modlitwy  
za wstawiennictwem Bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. 

Nauki przed Chrztem św. 12 maja 
i 26 maja 2018 roku w kancelarii 

parafialne o godz. 18.40.

 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.
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Z życia naszej wspólnoty

I KOMUNIA ŚW. W NASZEJ PARAFII
Pragniemy poinformować o terminach   uroczystości I Komunii św. w naszej 

wspólnocie: 
- 6 maja o godz. 11:00
- 20 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 Ko-
munii 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.

SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIE

Dla Proboszcza 
Ks. Grzegorza Legutko 
i Parafialnego Zespołu 

Caritas 
za zorganizowanie 

w niedzielę festynu. 
Wszystkim Paniom 

za pyszne wypieki domowe. 

Parafianom za bardzo duże 
zaangażowanie i  wsparcie, 
które pomoże mi wyjechać 
na rehabilitację i leczenie.

Wdzięczna 
Paulina Skrzyniarz 

z Rodzicami
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BIERZMOWANIE 2018
W dniu 27 kwietnia 2018 w naszej wspólnocie odbyła się uroczystość przyję-

ci Sakramentu Bierzmowanie przez 104 młode osoby. Szafarzem tego sakramentu  
był ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga. Serdeczne podziękowania za pomoc przy przy-
gotowaniu tej młodzieży i samej uroczystości składamy s. Melani, s. Danieli, pani 
Gabrieli Bartos, ks. Waldemarowi Piątek oraz panu Zenonowi Bartkowiak.

Ogarnijmy tych młodych ludzi modlitwą całej wspólnoty, aby wytrwali przy Bogu 
i nie dali się skusić powabom świata.

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 Częstocho-
wa – Wiedeń – Rzym - Monte Casino. Bliższe informacje dla zainteresowanych u ks. 
proboszcza.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 Informujemy, że od 4 – 7 czerwca 2018 roku (poniedziałek – czwartku) o 

godz. 19.00, w naszej parafii rozpocznie się Kurs Przedmałżeński. Osoby zaintereso-
wane prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w tym terminie.
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TRUDNE TEMATY
Katolik idzie do wróżki 

Niewinna zabawa czy poważny problem?
Jeśli wierzę w kochającego mnie Boga, który w swojej miłującej Opatrzności 

czuwa nad moim życiem, to po co miałbym próbować dowiadywać się czegoś o 
tym życiu „na zapas” i „na własną rękę”?

Kościół naucza, że korzystania z wróżbiarstwa nie da się pogodzić z wiarą. 
Dlaczego? Poniżej przedstawiamy pięć konkretnych powodów.

Grzech potępiony w Biblii
Uprawianie wróżbiarstwa i korzystanie z usług osób parających się tym fa-

chem Biblia wyraźnie nazywa grzechem i jako taki potępia oraz nakazuje suro-
wo karać. I to w wielu miejscach.

Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiają się już w Torze, czyli Pięcioksię-
gu wśród przykazań i przepisów danych przez Boga Ludowi Wybranemu. Czy-
tamy tam na przykład: „Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani 
do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich” 
(Kpł 19,31). 

Grzech wróżbiarstwa pojawia się następnie w wielu innych księgach. Zawsze 
wymieniany jest w katalogu głównych przewinień Izraela, które ściągają nań ko-
lejne nieszczęścia i klęski. 

I tak jest właściwie aż do końca Pisma Świętego. Jego ostatnia księga, czy-
li Apokalipsa mówi o „uprawiających gusła” (termin obejmujący szerokie spek-
trum praktyk o charakterze magicznym) jako o tych, którzy znajdą się poza No-
wym Jeruzalem w jeziorze siarki i ognia.

W co tak naprawdę wierzę?
Człowiek z oczywistych powodów pragnie poznać, przynajmniej w ogólnym 

zarysie, czekającą go przyszłość. Dlaczego więc na przestrzeni całego tekstu Bi-
blijnego jego autorzy tak gwałtownie piętnują grzech, do którego skłonność wy-
daje się dość naturalna?

Chodzi o sprawę wręcz fundamentalną w życiu duchowym, a mianowicie o 
to, w co tak naprawdę wierzymy: w Boga, który jest Panem naszej historii (także 
tej najbardziej osobistej), czy też w to, co starożytni Grecy nazywali Fatum, czy-
li Losem rozumianym jako samoistna, niezależna od niczego i nikogo (nawet od 
bogów), nieubłagana siła?

Jeśli wierzę w kochającego mnie Boga, który w swojej miłującej Opatrzności 
czuwa nad moim życiem, to po co miałbym próbować dowiadywać się czegoś o 
tym życiu „na zapas” i „na własną rękę”?
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Trudny dar wolności
Wiara w Fatum (jakkolwiek rozumiane) oprócz pewnej dozy tragizmu (zasadni-

czy brak wpływu na swój los) ma pewne „zalety”, których jednak nie sposób pogo-
dzić z biblijną koncepcją człowieczeństwa. Jakie? Przede wszystkim uwolnienie od 
ciężaru odpowiedzialności za swoje życie, decyzje i ich konsekwencje. Bo skoro coś 
i tak „jest mi pisane”, to pośrednio wynika z tego, że cokolwiek się wydarzy, nie ja 
jestem temu winien. To słynne i nagminnie powtarzane „tak miało być” – nijak nie 
idzie tego pożenić z wizją człowieka wyposażonego w trudny, ale stanowiący o jego 
szczególnej godności dar wolnej woli wspomaganej przez rozum. Tymczasem to do 
niej odwołuje się Bóg, zapraszając człowieka do przyjaźni z sobą.

Jestem odpowiedzialny za swoje decyzje, czyny, działania. Zostałem uzdolniony 
do przewidywania ich konsekwencji i dźwignięcia ich ciężaru. Inaczej byłbym bez-
wolną marionetką. Marionetki zaś mogą być bardzo sympatyczne i bardzo sprawnie 
się poruszać, ale nie są w stanie kochać (bo miłość to decyzja podjęta w wolności). A 
tak się składa, że Bogu chodzi właśnie i „tylko” o miłość.

Oczywiście, zdarzało i zdarza się nieraz, że Pan Bóg odsłania ludziom nieco z ta-
jemnic przyszłości. Zawsze jednak jako pewien „możliwy scenariusz”, którego reali-
zacja zależy od tego, jak człowiek wykorzysta swoją wolność. Często w formie we-
zwania do nawrócenia za pomocą uprzytomnienia nam, do czego prowadzi nasze złe 
postępowanie. Nigdy jako nieunikniony „wyrok”. 

Wejście w kompetencje Boga, czyli pycha
W Katechizmie (patrz. KKK 2116) głównym argumentem przeciwko wróżbiar-

stwu jest zarzut pychy. Sięganie po wróżby jest tu postrzegane jako mniej lub bar-
dziej zawoalowane pragnienie panowania nad czasem, historią i ludźmi.

To zaś są kompetencje Boga, a nie człowieka. Stwórcy, a nie stworzenia. Pragnie-
nie zdobycia „szybkiej i łatwej” wiedzy o przyszłości jest zatem kolejną odsłoną pró-
by „bycia jak Bóg”, czyli pokusy, którą Szatan uwiódł pierwszych ludzi.

Pomoc złych duchów: otwieranie się na nie
Ostatni argument dotyczy naszego duchowego bezpieczeństwa. Różni wróżbici, 

wieszcze i przepowiadacze przyszłości mogą obwiesić ściany swoich „gabinetów” 
świętymi obrazami i raz po raz odwoływać się do religii i wiary, czy też twierdzić, że 
ich mniej lub bardziej autentyczne zdolności są „darem Bożym”.

Kryje się w tym jednak zasadniczy fałsz. Skoro Pan Bóg nie działa w ten sposób, to 
umiejętności, jakimi dysponują nie mogą pochodzić od Niego. Od kogo więc pocho-
dzą (o ile nie są jedną wielką blagą i wykorzystywaniem ludzkiej naiwności)?

Odpowiedzi nie trzeba długo szukać. Komu miałoby zależeć na odwodzeniu czło-
wieka od ufnej relacji z kochającym go Bogiem i od tego, kim jest w Jego zamyśle, 
jeśli nie Księciu Kłamstwa, czyli Złemu? Zaś korzystanie z jego usług rzadko kiedy 
bywa bezpieczne, a prawdziwego pożytku i dobra nie przynosi nigdy”.

(https://pl.aleteia.org/2018/04/30/katolik-idzie-do-wrozki-niewinna-zabawa-czy-powazny-problem/)



8 www.wnmp.nowogard.eu

Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
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 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 09.30) I Komunia Święta
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) O zdrowie, Boże bł. dla Juli Ubych 
 z okazji pierwszych urodzin.
 Karsk (godz. 13.00) I Komunia Święta

Poniedziałek 07.05.2018 r. – wspomnienie NMP Matki Łaski Bożej
07.00 
18.00 1) + Eugenia Gałęzka ( greg. 7).
 2) + Antonina, Feliks Gała; + Zofia , + Stanisław Chojnowscy i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 08.05.2018 r. – uroczystość Św. Stanisława Biskupa i męczennika
07.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 8). 
17.00 Dąbrowa
18.00 1) + Stanisława (K), Antoni Kwinto; + Franciszka (K), Ambroży Kononiuk i za zmarłych  
              z rodziny.
 2) + Elżbieta Saja w 2 rocz. śmierci, + Robert Saja w 2 rocz. śmierci.

Środa 09.05.2018 r. 
07.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 9)
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) + Marian Czerkowski w 2 rocz. śmierci.
 2) + Regina Kowalewicz w 12 rocz. śmierci, + Michał Kowalewicz w 19 rocz. śmierci.
 3) + Leokadia Balejko w 5 rocz. śmierci, i za zmarłych z rodz. Balejko.
 4) + Stanisław Paterek i za zmarłych z rodz. Gawrońskich.
 5) + Józef Bąk w 35 rocz. śmierci; + Józefa (K), Józef, Stefan, Czesław, Leonard Kępniak.
 6) + Stanisław Zieliński, + Franciszka Zielińska i za zmarłych z rodziny.

Czwartek 10.05.2018 r. 
07.00 + Zofia Skotnicka w 28 rocz. śmierci z okazji imienin, + Klemens.
17.00 Karsk
18.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 10)
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Piątek 11.05.2018 r. 
07.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 11).
18.00  1) + Stefan Kądziela w 29 rocz. śmierci.
 2) + Henryka (K) Żebrowska w 6 rocz. śmierci.
 
Sobota 12.05.2018 r
09.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 12)
17.00 Msza św. ślubna
18.00 1) + Adam Borowski w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z jego rodziny oraz z rodziny 
              Szczepaniaków, Chrebelskich i Stawowczyków.
 2) + Eugenia i Bronisław Burscy.

Niedziela 13.05.2018 r. VII Niedziela Wielk. 
 – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
07.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 13).
09.30 Msza św. dziękczynna w 2 rocz. ślubu Krystyny i Jerzego Łuka z prośbą o bł. Boże, 
 zdrowie i potrzebne łaski.
11.00 Pro Populo.
12.30 + Stanisław, Marianna Szadkowscy; + Stanisław, Albin, Jadwiga Garlińscy; 
 + Florentyna  i Piotr Komoń.
18.00 + Józef Krupski w 1 rocz. śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) + Jerzy Podemski w 30 dniu po pogrzebie.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Stanisław i Cecylia oraz za zmarłych z rodz. Paszkiewicz.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 14.05.2018 r. – święto Św. Macieja Apostoła
07.00 + Zofia Mizgiert, Jakub, Jadwiga, Jerzy.
18.00 1) + Eugenia Gałęzka ( greg. 14)
 2) + Anna Wielińska w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 15.05.2018 r. 
07.00 1) + Eugenia Gałęzka ( greg. 15).
17.00 Dąbrowa
18.00 1) + Ewa i Michał Mikłaszewicz.
 2) + Czesław w 11 rocz. śmierci, + Stanisław, Zdzisław, Domicela, Marian, Krzysztof  
               i za zmarłych z rodz. 

Środa 16.05.2018 r. - święto Św. Andrzeja Boboli
07.00 + Eugenia Gałęzka ( greg. 16)
17.00 Olchowo
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18.00 Msza św. Zbiorowa:
 1) + Stanisława (K) i Piotr Łagisz, + Danuta Tkaczenko, + Andrzej Dalamofa.
 2) + Władysława (K) Dąbrowska w 31 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz.
        Dąbrowskich, Bąków, Zublów, Jasków, Pawluczuków, Badowskich, Werner.
 3) + Zofia i Zbigniew Gaszewscy.
 4) + Maria w 1 rocz. śmierci, + Edward w 8 rocz. śmierci, 
 + Wojciech Kałnia  w 1 rocz. śmierci.

Czwartek 17.05.2018 r. – uroczystość NMP Królowej Polski; święto Konstytucji 3 Maja.
07.00 W intencji Małgorzaty z okazji 42 rocz. urodzin z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski 
 dla niej i bliskich.
17.00 Karsk
18.00 1) + Eugenia Gałęzka ( greg. 17).
 2) + Dorota Żybertowicz w 1 rocz. śmierci.

Piątek 18.05.2018 r. – wspomnienie Św. Jana I, papieża i męczennika
07.00  + Eugenia Gałęzka ( greg. 18).
17.00 Msza Św. ślubna.
18.00  + Grażyna w 5 rocz. śmierci, + Kazimierz Jakutowicz.

Sobota 19.05.2018 r. 
09.00 1) + Marian Hryń w 1 rocz. śmierci.
 2) + Wiesław Runiewicz.
10.00 – 11.00 Spowiedź Św. dzieci I Komunijnych.
16.00 Karsk Msza Św. w intencji Koła Pszczelarzy w Nowogardzie z okazji 70 lecia istnienia  
                     z prośbą o bł. boże  i wstawiennictwo patrona św. Ambrożego.
18.00  1) + Eugenia Gałęzka ( greg. 19).
 2) + Eugeniusz brzost w 30 rocz. śmierci.

Niedziela 20.05.2018 r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
07.00 + Teofil Wasilewicz
09.30 + Eugenia Gałęzka ( greg. 20).
11.00 I Komunia Św.
12.30 + Edward Więckowski w 13 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
18.00 + Tadeusz Majewski w 5 rocz. śmierci, + Marceli i Maria Majewscy.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Mieczysław Zwierzak w 11 rocz. śmierci, + Helena, 
 Józef, Irena, Bronisław, Jerzy, Wiesław, Weronika, Elżbieta.  


