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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Marka:
„Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczę-

li po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, czemu oni czy-
nią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, 
co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? 
Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokład-
ne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To 
szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Czło-
wieczy jest Panem także szabatu”. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, któ-
ry miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On 
zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: 
„Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?” 
Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powo-
du zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka 
jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się 
naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”. 

(Mk 2, 23 – 3, 6)
ROZWAŻANIA 
„Jak Chrystus jest człowiekiem z Abrahama, tak jest także w ten sam sposób Bo-

giem przed owym Abrahamem. I w jaki sposób jako człowiek jest Synem Dawida, w 
ten sam sposób został ogłoszony jako Bóg Panem Dawida. W jaki sposób jako czło-
wiek został poddany Prawu, tak też jako Bóg został ogłoszony Panem szabatu”.   

Nowacjan, „O Trójcy Świętej”
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Od 1 czerwca rozpoczynamy 

Nabożeństwa do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Nabożeństwa odbywać się 

będą w niedzielę i dni powszednie po 
mszy Świętej wieczornej około 18.30 a w 

sobotę po Mszy Świętej o godz. 09.00.

Do czwartku (7.06.2018) trwa Oktawa 
Bożego Ciała. Codziennie po wieczornej 
Mszy św. będzie procesja wokół kościoła. 

Zapraszamy dziewczynki do sypania 
kwiatków a chłopców do niesienia 
feletronów i poduszek. W czwartek 

na zakończenie Oktawy zostaną 
poświęcone wianki i zioła  

oraz wręczona niespodzianka dla dzieci.

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  
10.06 oraz 17.06 o godz. 17.00.

Nauki przed Chrztem św.   
9 czerwca 2018 roku w kancelarii 

parafialne o godz. 18.40.

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

W imieniu Dyrektora Szczecińskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 

zapraszamy do udziału  
i zapisu w tej pielgrzymce. 

Wyrusza ona 25 lipca. Bliższe informacje 
na stronie www.szczecinska.pl. 

Osoby zainteresowane zachęcamy 
do zarezerwowania sobie czasu na 

pielgrzymi szlak.

Już dziś zapraszamy dzieci, młodzież, 
rodziców, nauczycieli, katechetów i 

pracowników administracyjnych szkół 
znajdujących się na terenie naszej parafii 

na Mszę Św. dziękczynną  
za kończący się rok nauki we czwartek 
21 czerwca 2018 roku o godz. 18.00.

Jest do nabycia  
Biuletyn Duszpasterski.  
Życzymy miłej lektury. 

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
FESTYN CARITAS Z OKAZJI  

DNIA MATKI I DNIA DZIECKA
 W niedzielę 27 maja 2018 roku odbył się na pl. Szarych Szeregów Festyn z okazji Dnia 

Matki i Dnia Dziecka zorganizowany przez zespół Caritas parafii Wniebowzięcia NMP wraz 
z przyjaciółmi. Bogu dziękować dopisała nam pogoda i przychylność uczestników. Święto-
wanie rozpoczęło się 

od meczu ministranci kontra Radni miasta Nowogard. Niestety ministranci przegra-
li choć walka pomiędzy „dojrzałymi a dojrzewającymi” był zażarta. Podczas festynu moż-
na było skorzystać z dmuchanych zamków, grilla, punktu malowania twarzy, stoiska z watą 
oraz z innych atrakcji. 

Parafialny zespół Caritas dziękuje wszystkim biorącym udział za tak liczne przybycie. 
Składamy też serdeczne podziękowania wszystkim przyjaciołom i sponsorom wydarzenia:
Starostwo Powiatowe;
Gmina Nowogard;
Firma PUWIS Nowogard;
Firma ASPROD;
Firma LODOS Państwo Sachryń; 
Firma PRO-BUD Janusz Sienkiewicz i Ja-

cek Cyboroń;
Dariusz Szulejko;

Adam Fedeńczak; 
Marcin Fedeńczak; 
Artur Kawicki;
Sebastian Furmańczyk; 
Pizzeria Fantazja Bożena i Włodzimierz 

Nowak;
Restauracja Kamena Michał Krata i Grze-

gorz Kozłowski.
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IMIENINY SIOSTRY ANTONETTY
We środę 13 maja 2018 roku podczas Mszy Św. o godz. 18.00 będziemy się modlić 

w intencji siostry Antonetty z okazji jej imienin. Serdecznie zapraszamy do włącze-
nia się we wspólną modlitwę za siostrę.

MODLITWA FATIMSKA
13 czerwca 2018 roku przypada kolejna rocznica Objawień Fatimskich. Zaprasza-

my wszystkich czcicieli Matki Bożej fatimskiej na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 
a po Mszy św. na wspólną modlitwę różańcową.

ODWIEDZINY CHORYCH W CZERWCU
Pragniemy poinformować że ks. Andrzej Zaniewski i ks. Waldemar Piątek w miesiącu 

czerwcu odwiedzą swoich chorych z posługą od godz. 10.00 w dniu 9 czerwca 2018 roku.

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

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

REKOLEKCJE PRZED PRZYJĘCIEM SZKAPLERZA 
NMP Z GÓRY KARMEL

Pragniemy poinformować, że w dniach 13 – 16 lipca 2018 roku w naszej para-
fii odbędą się nauki rekolekcyjne dla wszystkich chętnych osób, które będą chciały 
przyjąć Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Sama uroczystość przy-
jęcia Szkaplerza odbędzie się 16 lipca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w dzień wspo-
mnienia NMP z Góry Karmel. Chętne osoby zapraszamy już dziś.
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TRUDNE TEMATY
KU PRZYPOMNIENIU!!!

Kościelny dresscode,  
czyli jak latem ubrać się  na Mszę świętą?

Lato na dobre. Wraz z nim na ulicach naszych miastć plażowa moda (szczególnie w wy-
daniu kobiecym): prześwitujące bluzki, skąpe sukienki, obcisłe szorty, głębokie dekolty, tuby 
bez ramiączek, topy odsłaniające brzuch czy plecy… Kobiety odsłaniają coraz więcej swego 
ciała nie tylko przy okazji korzystania z kąpieli wodnych czy słonecznych – to fakt, któremu 
wielu przyklaskuje („wszak miło jest podziwiać kobiece wdzięki”), dla wielu staje się jednak 
nie lada problemem, bo oto z nachalną nagością obcych sobie osób możemy spotkać się w 
zupełnie nieoczekiwanym miejscu i okolicznościach. Odwracamy więc wzrok, z niedowie-
rzaniem kręcimy głową – ale cóż, jakie czasy, takie obyczaje.

Niestety plażowa moda wdziera się rów-
nież w kościelne mury. Dla proboszcza nie-
jednej parafii, szczególnie wielkomiejskiej, jest 
to prawdziwy kłopot. O jego istnieniu może-
my się zorientować między innymi z plaka-
tów, które wiszą latem na drzwiach kościołów, 
i które sugerują, by na wizytę w świątyni przy-
wdziać strój „godny”, a nie „swobodny”, oraz 
wyjaśniają, że „spódniczki mini, obcisłe leg-
ginsy, klapki, szorty, odsłonięte ramiona” to 
nie są elementy właściwego stroju na spotka-
nie z Panem Bogiem. Sami też niejednokrot-
nie zderzamy się z tym problemem, gdy na 
niedzielnej Eucharystii stanie obok nas skąpo 
ubrana parafianka, której nagie ramiona, uda 
czy plecy rażą w tych okolicznościach szcze-
gólnie mocno. Jak zorientować się, czy strój, 
który wybraliśmy/wybrałyśmy na niedziel-
ną Mszę świętą, nie przekracza norm niepi-
sanego, kościelnego dresscodu? Skąd wiedzieć, 
że nasz ubiór może być niestosowny? Dawniej 
normy obyczajowe były tak sztywne i powszechnie znane, że ludziom rzadko zdarzało się po-
pełnienie faux pas w tej dziedzinie. Dziś matki i ojcowie zwyczajnie nie wiedzą, jakich zasad 
doboru stroju do kościoła uczyć swoje dzieci. Polegamy głównie na własnym wyczuciu i do-
świadczeniu wyniesionym z domu rodzinnego. Niektórzy –wzorem przodków- będą się sta-
rali ubrać w swoje najbardziej eleganckie części garderoby; dla kobiet często ważne jest, by 
wyglądać szczególnie atrakcyjnie; innym wydaje się, że wystarczy, by ubiór był po prostu czy-
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sty. Jeśli jednak traktujemy niedzielną Eucharystię jako dodatek do spaceru czy jeden z kilku 
punktów towarzyskiego lub rekreacyjnego programu na niedzielę – i gdy na dodatek jest go-
rąco! – może być nam trudno wybrać adekwatny strój.

Zachęcam więc gorąco: poznajmy zasady kościelnego dresscodu, by w najbliższą niedzie-
lę nie popełnić ubraniowego faux pas! (Na marginesie dodam, że poniżej przytoczone zasa-
dy nie przedstawiają widzimisię autorki, lecz stanowią część ogólnie przyjętych, niepisanych 
norm etykiety. Zainteresowanych tematem zachęcam do poznania zawartości bloga Stanisła-
wa Krajskiego, autora kilku książek z dziedziny savoir vivre, m.in. „Savoir vivre w Kościele. 
Podręcznik dla świeckich”. Adres strony: http://www.savoir-vivre.com.pl

 OPCJA „ZERO SEKSU” (UBIÓR KOBIET)
Kobieta powinna przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy jej strój nie działa prowokują-

co, czy nie powoduje skupienia na sobie uwagi innych osób poprzez nadmierne odsłonięcie 
pewnych części ciała. Szczególnie rażą w tym miejscu i okolicznościach: odsłonięte ramiona 
i pachy, nagie plecy, odsłonięte uda, zbyt głęboko wycięty dekolt. Jeśli kobieta zakładając strój 
wie, że wygląda w nim powabnie, atrakcyjnie (a wręcz seksownie) – to dla niej wskazówka, że 
prawdopodobnie ten ubiór nie jest odpowiedni do kościoła. Warto spojrzeć krytycznie w lu-
stro i zapytać samej siebie, czy wyglądam niewyzywająco, czy jakiś fragment mego ciała (wy-
mieniony wyżej) nie jest zbyt podkreślony. W razie wątpliwości warto zapytać przyjaciółkę, 
męża, narzeczonego lub inną zaufaną osobę, czy wybranym strojem nie uwypuklamy naszej 
kobiecości nadmiernie – w przeciwnym razie możemy niechcący stać się kłopotliwym źró-
dłem rozproszenia dla stojących blisko nas parafian. 

Nie możemy ignorować faktu, że podkreślając naszą kobiecość ściągamy i rozpraszamy 
uwagę mężczyzn, którzy przyszli przecież do kościoła, by uczestniczyć w ofierze Chrystusa, a 
nie podziwiać kobiece wdzięki! Myśląc o innych, dajemy wyraz naszej wrażliwości.

Oto podpowiedź, czego szczególnie należy unikać:
• Sukienek i bluzek z odsłoniętymi ramionami i plecami (doskonałą opcją jest wzięcie lek-

kiego szalu, który można narzucić na ramiona);
• Spódniczek i sukienek mini (warto poradzić się kogoś, czy dana spódnica nie jest za krót-

ka do kościoła);
• Zbyt głęboko wyciętego dekoltu;
• Krótkich spodenek/szortów;
• Bluzek nie zakrywających brzucha;
• Ubrań opinających ciało np. legginsów (do wąskich spodni można założyć dłuższą, luź-

ną bluzkę, zasłaniającą biodra);
• Ubrań prześwitujących;
• Widocznej bielizny osobistej (modne ostatnio letnie bluzki zupełnie odsłaniają jedno ra-

mię, na którym kobiety bez skrępowania demonstrują ramiączko biustonosza)
• Z innych względów (uszanowanie miejsca i celu spotkania) należy unikać zakładania 

bardzo swobodnego obuwia typu klapki czy japonki.
Przed kobietami wychowującymi córki stoi duże wyzwanie, by powyższe zasady przeka-

zać dzieciom i kształtować w nich wrażliwości, która pomoże im świadomie dobierać strój 
do kościoła. Małym dziewczynkom wystarczy powiedzieć, że czegoś „nie wypada” ubrać na 
Mszę świętą. Warto mieć w szafie z dziecięcymi ubrankami przynajmniej jedną czy dwie nie-
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dzielne, odświętne sukienki – niezbyt kuse, z zasłoniętymi ramionami (zdarza się, że dziew-
czynki przychodzą w sukienczynach-szmatkach naprawdę nadających się tylko na spacer 
po plaży!) – i ubierać je córce właśnie na tę okazję. W nastoletnich dziewczętach, w których 
budzi się już kobiecość, warto pielęgnować delikatność i skromność oraz uświadamiać, że 
nieodpowiednim, niedbałym lub nieskromnym strojem mogą kogoś urazić, zszokować lub 
zgorszyć. Dziewczynki, które wyjeżdżają na obozy harcerskie i kolonie organizowane przez 
instytucje kościelne, wiedzą, że na wyjazd należy wziąć „odpowiedni strój na niedzielę”, przez 
co rozumie się na przykład odpowiedniej długości spódnicę i bluzkę zakrywającą ramiona i 
brzuch. Przychodzenie na Mszę świętą z gołym pępkiem nie wchodzi w grę.

BĄDŹ ODŚWIĘTNY W NIEDZIELĘ! (UBIÓR MĘŻCZYZN)
O ile w odniesieniu do stroju kobiet podstawowym aspektem, na który zwracamy uwa-

gę określając jego stosowność bądź niestosowność w omawianych okolicznościach, jest nad-
mierne epatowanie kobiecością poprzez odsłonięcie lub uwypuklenie określonych części cia-
ła, o tyle w odniesieniu do ubioru mężczyzn kryterium jego adekwatności będzie przede 
wszystkim jego odświętność. Nie wszystkim znane zasady savoir vivre określające, jaki powi-
nien być letni strój mężczyzny udającego się do kościoła na Mszę świętą, są precyzyjne i ja-
sne. Są one jednak bezwzględne: w świetle etykiety powinien to być garnitur, koszula – naj-
lepiej biała z krawatem oraz półbuty! Szybko można się zorientować, że wielu mężczyznom 
w średnim wieku zasady te są zupełnie nieznane bądź ignorowane. Inaczej jest w pokoleniu 
starszych mężczyzn, którzy najczęściej nie rezygnują z garnituru i przychodzą na niedzielną 
Mszę świętą „pod krawatem”. Młodsi panowie wybierają nieformalną elegancję (coraz czę-
ściej także weekendową swobodę), do której powoli przywykliśmy. I najprawdopodobniej 
tak już zostanie, choć – kto wie – może powyższa wiadomość skłoni kogoś do zmiany przy-
zwyczajeń…

Pozostaje więc wskazanie tylko tego, co jest naprawdę kompromitującym przekroczeniem 
norm letniego kościelnego dresscodu. Będzie to przyjście na niedzielną Eucharystię w:

• Krótkich spodniach
• Klapkach, japonkach…
• Koszulce (w szczególności w T-shirt’cie bez rękawów)

 WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI
Na niedzielną Mszę świętą przychodzą osoby w różnym wieku, różnych stanów i o różnej 

wrażliwości, kształtowanej przez rodzinę, media, kontakty towarzyskie i zawodowe. Są na 
niej księża, którzy odprawiają Mszę świętą, spowiadają, zbierają ofiary na tacę, udzielają ko-
munii; wśród wiernych znajdziemy siostry zakonne, osoby starsze, dorastające dziewczęta, 
ojców i matki z małymi dziećmi… Choć na Eucharystię przychodzimy wyłącznie dla Pana 
Boga i dla siebie, to wszyscy na siebie wpływamy, oddziałujemy, jesteśmy razem w napraw-
dę intymnych okolicznościach – jest to nasze wspólnotowe kontaktowanie się z Bogiem. Dla-
tego musimy szczególnie troszczyć się o to, by ten czas i przestrzeń były wolne od tego, co je 
może zakłócić lub znieważyć.

MAGDALENA MIELCAREK 
(artykuł ukazał się w miesięczniku parafialnym „Nasz Józefów” nr 6(31) czerwiec 2013)



ZMIANY W PRACY KANCELARII PARAFIALNE WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA  
ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ  

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem 25 maja 2018 roku została wprowadzona w życie Rozporządzenie Ogólne UE  
o Ochronie Danych Osobowych tzw. „RODO”. Wprowadzenie tego rozporządzenia zmienia pa-
nujące zwyczaje i postępowanie w pracy kancelarii parafialnej. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
Kontakt do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych:
ks. dr hab. Piotr Kroczek
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: kiod@episkopat.pl
www.kiod.episkopat.pl
Kontakt do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej:
Ks. mgr lic. Robert Kaszak
Ul. Papieża Pawła VI 4, 71-459 Szczecin 
tel. 91.45.42.292, fax 91.45.36.908
Email: inspektor@kuria.pl

Definicja danych osobowych
W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych za dane osobowe 
uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpo-
średnio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny (PESEL, NIP, 
REGON itp.) albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne (znamio-
na, blizny, tatuaże itp.), fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglą-
dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną  
lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu sek-
sualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych 
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być sto-
sowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
Kto jest administratorem danych osobowych w parafii?
Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przechowywanie i przetwarzanie  
jest parafia Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie Co to zmienia w informacjach zamieszczanych na 
parafialnej stronie internetowej? Czego w związku z zaostrzeniem prawa nie wolno robić np. na 
portalach społecznościowych?
Intencje mszalne:
Intencje mszalne można publikować w periodykach informacyjnych (np. gazetkach parafial-
nych) przeznaczonych do użytku wewnętrznego, lecz wówczas na gazetce winna być zamiesz-
czona informacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zaintereso-
wani nie prosili o ich nieujawnianie. Z kolei w Internecie można publikować dane osobowe tylko 
za zgodą zainteresowanych. Internet jest bowiem „miejscem publicznym”. Dotyczy to zarówno 
osób w intencji których aplikowana jest msza św. oraz zamawiających intencję. Osoby nie życzą-
ce sobie aby ich intencja mszalna była publikowana w „Biuletynie Duszpasterskim” parafii winna  
o tym poinformować podczas zamawiania intencji.



Czy dane osób zmarłych podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych oso-
bowych:
Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych 
osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane. 
Ustawę stosuje się zatem tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie 
obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdol-
ność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje 
z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach 
prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
W związku z powyższym ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie tylko do prze-
twarzania danych osobowych osób żyjących. Niemniej w przypadku wykorzystania danych 
osób zmarłych osobom bliskim przysługuje moralne prawo decydowania o przetwarzaniu da-
nych osoby zmarłej. Natomiast, gdy dobra osobiste tj. na przykład kult pamięci o osobie zmar-
łej, by zostały naruszone osobom bliskim dla osoby zmarłej przysługuje prawo wystąpienia  
z powództwem cywilnym do sądu.
Zapowiedzi przedślubne:
Wolno (bez zgody zainteresowanych) zamieszczać informacje, które wynikają z obowiązku kano-
nicznego parafii, np. zapowiedzi przedślubne, ale tylko w formie przewidzianej przez prawo kano-
niczne, czyli w przypadku zapowiedzi tylko imiona, nazwiska i parafie zamieszkania narzeczonych, 
w gablocie ogłoszeń parafialnych lub poprzez ogłoszenie ustne z ambony. Nie można zapowiedzi 
opublikować przez Internet, ani w gazetce parafialnej (chyba, że za zgodą zainteresowanych).
Sakramenty święte i sakramentalia:
Informacje o osobach nowo ochrzczonych, w tym tzw. „roczkach” oraz o osobach, które przy-
jęły I Komunię Świętą, sakrament bierzmowania, zawarły kanoniczny związek małżeński lub 
zmarły można publikować w periodykach informacyjnych (np. gazetkach parafialnych) prze-
znaczonych do użytku wewnętrznego, lecz wówczas na gazetce winna być zamieszczona in-
formacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani  
nie prosili o ich nieujawnianie. Z kolei w Internecie w wymienionych sprawach można publikować 
dane osobowe tylko za zgodą zainteresowanych.
W biurze parafialnym:
- nie można wydawać żadnych dokumentów lub udzielać informacji dotyczących zaświadczeń  

oraz danych zawartych w księgach metrykalnych drogą email, telefonicznie lub listowanie;
- wszystkie osoby, które chcą otrzymać jakiekolwiek zaświadczenie lub metryki winny same okazy-

wać dowód osobisty, stwierdzający ich tożsamość;
- odbiór zaświadczeń dla osoby niepełnoletniej może tylko otrzymać rodzić lub prawny opiekun 

dziecka po okazaniu dowodu osobistego;
-  jakiekolwiek zaświadczeń dla osoby pełnoletniej może być wydane właściwej osobie, która sama 

stawi się w biurze parafialnym, okazując dowód osobisty. Istnieje możliwość wydania jakiegokol-
wiek zaświadczenia dla osoby pełnoletniej, które odbierze inna osoba. Jednak taka osoba winna 
posiadać pisemne upoważnienie z  zawartymi w upoważnieniu danymi personalnymi obu osób  
i zawartymi numerami dowodu osobistego każdej z osób. Ponad to do upoważnienie muszę być 
dołączone ksero dowodu osobistego osoby zainteresowanej wydaniem zaświadczenia jak i osoby 
upoważnionej;

- istnieje możliwość przesłania zaświadczeń kościelnych drogą listowną dla osób mieszkających 
poza granicami kraju po spełnieniu poniższej drogi. Osoba zaineresowana przesyła do Kurii Me-



tropolitalnej w Szczecinie prośbę o poinformowanie parafii właściwej o wydanie odpowiednie-
go zaświadczenia wraz z adresem parafii gdzie powinno takie zaświadczenie zostać przesłane  
za granicą kraju;  na prośbę kurii właściwa parafia wystawia takowe pismo i przesyła do kurii. Na-
tomiast kuria przesyła do wskazanej w podaniu parafii poza terenem kraju z jednoczesnym poin-
formowaniem osoby zainteresowanej że takowe pismo zostało do wskazanej parafii przesłane;

- wszystkie osoby, które nie chcą aby ich dane lub zamawiane intencje znalazły się w Biuletynie Pa-
rafialnym winny od razu poinformować o takiej prośbie osobę, z którą załatwiają sprawy biurowe;

- udostępnianie ksiąg metrykalnych do badań naukowych może nastąpić tylko i wyłącznie  
po uzyskaniu pisemnej zgody ordynariusza danego miejsca.

Informacje o darczyńcach i podziękowania:
Informacje o darczyńcach i podziękowania można publikować w periodykach informacyjnych (np. 
gazetkach parafialnych) przeznaczonych do użytku wewnętrznego, lecz wówczas na gazetce winna 
być zamieszczona informacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach za-
interesowani nie prosili o ich nieujawnianie. Z kolei w Internecie można publikować dane osobowe 
darczyńców i podziękowania tylko za zgodą zainteresowanych.
Plany, grafiki oraz inne zestawienia i informacje:
Plany wizyt duszpasterskich (kolędy), grafiki np. sprzątania kościoła oraz inne zestawienia wyma-
gające określenia np. grupy osób wolno sporządzać i publikować tylko z wykorzystaniem nazw ulic 
i numerów porządkowych posesji, a bez używania imion i nazwisk. Chyba, że posiada się pisemną 
zgodę osób, których danymi w tych celach zamierzamy się posłużyć.
Wykorzystując dla celów duszpasterskich nazwy ulic i numery porządkowe posesji najbezpieczniej 
jest jednak zachować ich pełną istniejącą ciągłość, aby poprzez wykluczenie jakiegoś numeru (nu-
merów) nie wskazać na np. przynależność wyznaniową – w tym przypadku inną niż Kościół rzym-
skokatolicki – ale również objętą zakazem przetwarzania jako dane wrażliwe.
Również wszelkie informacje dotyczące np. organizatora – kierownika pielgrzymek, miejsca zbiórek 
w terenie (np. na modlitwę przy krzyżu przydrożnym) itd. należy wskazywać bez publikacji danych 
osobowych, jeżeli osoba której one dotyczą nie wyrazi na to zgody. W przypadku, gdy ma zostać 
opublikowane nazwisko rodziny wszyscy jej pełnoletni członkowie zamieszkujący pod danym ad-
resem winni wyrazić zgodę. Zgoda jednej osoby lub zgody z pominięciem kogokolwiek jw. takim 
przypadku jest nieobowiązująca.
Listy i wykazy:
Bez zgód wszystkich osób zainteresowanych nie wolno publikować w intrenecie danych oso-
bowych dotyczących np. członków rady parafialnej, róż różańcowych lub innych grup duszpa-
sterskich itp.. Na tej samej zasadzie nie wolno też publikować imion i nazwisk ministrantów, 
oazowiczów, członków scholii, dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży przygotowującej się  
do sakramentu i bierzmowanej itd.
Informacje o osobach publicznych i osobach prywatnych:
Wolno w dowolnej formie (również w Internecie) zamieszczać informacje o tzw. osobach publicz-
nych, czyli pełniących funkcje publiczne, ale ujawniane o tych osobach informacje mogą dotyczyć 
jedynie zakresu ich działalności publicznej. Natomiast dane osób prywatnych niezależnie od formy 
można ujawniać tylko za ich zgodą.
Co to oznacza, że wolno ujawniać informacje mogą dotyczyć jedynie zakresu działalności publicz-
nej? Znaczy to, że w konkretnym miejscu i czasie (np. w kościele) określona osoba może występo-
wać w dwóch rolach. Dlatego tzw. osoba publiczna dopóty zachowuje swą prywatność, dopóki jej 
obecność w kościele wiąże się z wypełnianiem osobistych potrzeb religijnych. Natomiast, gdy w 



liturgii lub innej uroczystości kościelnej uczestniczy wypełniając swój mandat (urząd), zaś szczegól-
nie wówczas, gdy występuje publicznie (np. przemawia) wówczas dana osoba staje się tzw. osobą 
publiczną.
Te istotne różnice należy dostrzegać szczególnie wówczas, gdy parafianinem jest np. wojewoda, 
prezydent miasta, burmistrz, wójt lub sołtys. Każda z tych osób dopóty jest osobą prywatną dopóki 
nie wystąpi publicznie w związku z wypełnianą funkcją (z mianowania lub wyboru).
Może być i taka sytuacja, że jakaś osoba wypełniająca osobiste potrzeby religijne tylko przez chwilę 
stanie się tzw. osobą publiczną, a wówczas przed np. publicznym wystąpieniem oraz zaraz po nim 
jest osobą prywatną. Dlatego jest najlepiej, gdy dana osoba sama się określi czy uczestniczy np. w 
liturgii jako np. sołtys Iksiński, czy parafianin (pan) Iksiński.
Publikacja wizerunku osób na fotografiach:
Zdjęcia z publicznych wydarzeń można publikować w dowolnej formie tylko w planach ogól-
nych tzn. jako zgromadzenie, tłum czyli większy zbiór osób (powyżej 3 osób). Natomiast fotogra-
fie poszczególnych osób (np. wyodrębnianych z tłumu) można publikować tylko za ich zgodą, a 
w przypadku osób nieletnich (dzieci i młodzieży) za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Chy-
ba, że chodzi o tzw. osoby publiczne – ich wizerunki można publikować na tych samych zasadach,  
jak informacje o tychże osobach. Trzeba też pamiętać, że osoby towarzyszące tzw. osobie publicznej 
– kimkolwiek by one nie były (rodzina, znajomi itp.) zawsze zachowują status osób prywatnych. W 
sposób szczególny dotyczy to dzieci.
Zasada wykonywania fotografii: 
Zdjęcia, które mają być publikowane nie mogą być wykonane w sposób sugerujący związek fo-
tografowanej osoby lub np. pojazdu z określonym miejscem lub konkretną osobą. Dlatego  
nie wolno publikować wizerunku osób na tle np. zakładu karnego, lokalu gastronomicznego 
mającego złą reputację, agencji towarzyskiej itd. bądź w sposób zamierzony fotografowanej  
wraz z znajdująca się tuż obok przypadkową osobą mającą w środowisku złą opinię.
Fotografie pojazdów, jeżeli nie stanowią one elementu większego zbioru lub zostały z niego wyod-
rębnione publikować wolno tylko z nieczytelnymi tablicami rejestracyjnymi fotografowanych po-
jazdów. Nie wolno także publikować zdjęć prywatnych nieruchomości, gdy nie są one częścią planu 
ogólnego. W przypadku koniecznym, tak samo jak w odniesieniu do pojazdów przysłonić należy 
numer porządkowy posesji pozwalający na jej identyfikację.
Nie wolno publikować zdjęć na których w sposób celowy podkreślone są cechy fizyczne fotografo-
wanej osoby, zaś szczególnie związane z ich niepełnosprawnością lub wadami fizycznymi.
Nie należy publikować fotografii na których są osoby przypadkowe od których nie uzyskano zgody 
na publikację wizerunku, albo publikując takie zdjęcie wizerunki tychże osób należy przysłonić.
Uczynienie osoby jako nierozpoznawalnej nie polega tylko na zasłonięciu jej oczu lub twarzy. Na-
leży również zwrócić uwagę na inne charakterystyczne szczegóły np. znamiona, blizny, tatuaże lub 
elementy ubrania (np. dystynkcje na mundurze), które mogą doprowadzić do identyfikacji osoby 
pomimo tego, że jej twarz została ukryta.
Nie wolno dokonywać, a tym bardziej publikować zdjęć będących fotomontażem lub w inny 
sposób przekłamujących rzeczywistość. Nie publikuje się też w Internecie zdjęć zrobionych  
z ukrycia, a szczególnie tych, które miałby ośmieszyć osobę fotografowaną lub w jakikolwiek  
inny sposób naruszyć jej dobra osobiste.
Wykonując zdjęcia w czasie liturgii pogrzebowej z zasady i dla zachowania godności osoby 
zmarłej oraz wobec niej szacunku nie fotografuje się zwłok złożonych w trumnie i takich zdjęć  
nie zamieszcza się w Internecie, tym bardziej gdyby to miało służyć zaspokojeniu ciekawości bądź 
wzbudzić sensację. 



Osoby duchowne na fotografii:
Pomimo tego, że księża (w tym między innymi np.: biskupi) oraz osoby zakonne poprzez swoją po-
sługę pełnią funkcje publiczne, gdyż użyteczne społecznie zachowują status osoby prywatnej i w 
zasadzie na publikację wizerunków tychże osób należy od nich uzyskać zgodę. Natomiast prymas 
Polski, jako osoba porównywalna do prezydenta RP lub biskupi diecezjalni, których status zbliżony 
jest do wojewodów stają tzw. osobami publicznymi wówczas, gdy wypełniają swe zadania admi-
nistracyjne a nie duszpasterskie. Taka sama zasada dotyczy również księży, którzy pełnią funkcje 
administracyjne np. dziekana („wójta gminy”).
Portale społecznościowe:
Poza parafialną stroną internetową wszystkie wyżej wymienione zasady obowiązują również 
na portalach społecznościowych, gdzie nie wolno publikować danych osobowych, informacji  
i wizerunków bez zgody osób, które one dotyczą. Oznacza to, że od 25 maja br. zabrania się  
w sposób dowolny i w dowolnej formie zamieszczać np. na Facebook-u fotografii osób  
bez ich zgody, a już zamieszczone, gdy zgody się nie posiada należy z przestrzeni publicznej usunąć.
Czym jest zgody na publikację i jak powinna być sporządzona:
Zgoda na publikację danych osobowych, informacji i wizerunków winna być sporządzona  
na piśmie i może dotyczyć tylko jednej konkretnej osoby. Nie występuje pojęcie „zgody zbiorowej” 
nawet, gdy taka miałaby dotyczyć np. rodziny. O publikacji wizerunku osoby nieletniej (dziecka  
i młodzieży) decydują jej rodzice lub opiekunowie prawni , przy czym zgoda musi być podpisana 
przez obojgu rodziców lub opiekunów, a nie przez jedną osobę.
Warto wiedzieć – dotyczy to głównie rodziców chwalących się swą latoroślą – że wizerunek dziecka 
np. pierwszokomunijnego można w dowolnej formie zamieścić w Internecie jeżeli ono jest jednym 
z elementów planu ogólnego. Natomiast w przypadku, gdy fotografowane dziecko jest wyodręb-
nione, a wokół niego na zdjęciu widocznych jest kilka lub kilkoro innych dzieci w takim przypadku 
albo wizerunki pozostałych dzieci należy przysłonić, albo uzyskać pisemną zgodę na publikację ich 
wizerunków w Internecie.
Każda zgoda musi również ściśle określać: kto, kogo, dlaczego, gdzie, w jakim celu, kiedy i na jaki 
okres chce wykorzystać dane osobowe, informacje o osobie lub jej wizerunek.

Co bardzo ważne – jedynym dysponentem danych osobowych, informacji i wizerunku  
jest osoba, które one dotyczą. Tylko tej osobie przysługuje prawo decyzji, a wyrażoną przez siebie 
zgodę bez żadnego uzasadnienia ma prawo w każdej chwili ograniczyć lub całkowicie cofnąć.

Czy wolno publikować informacje lub zdjęcia dotyczące parafii  bez zgody księdza pro-
boszcza:
Nie. Bowiem parafia zgodnie z prawem kościelnym i świeckim posiada osobowość prawną  
i wszystkie dane oraz informacje o niej podlegają ochronie prawnej. Również kościół parafialny, ko-
ścioły filialne, kaplice oraz ich wnętrza jeżeli nie są dobrem ogólnonarodowym, czyli nie zostały wpi-
sane do rejestru zabytków podlegają ochronie i informacje o tych obiektach oraz ich zdjęcia mogą 
być publikowane wyłącznie za zgodą księdza proboszcza lub osoby przez niego upoważnionej.
Te same zasady dotyczą cmentarza parafialnego i innych miejsc, których właścicielem, dzierżawcą 
lub zarządcą jest parafia.  

(za http://parafiarogoznica.pl/rodo-informator/ 
oraz uzupełnienia dokonane prze ks. Waldemara Piątek)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 03.06.2018 r. – IX Niedziela zwykła
07.00 + Stanisława (K) i Wacław Markowscy.
09.30 + Tomasz Stanielun w 3 rocz. śmierci.
11.00 + Jadwiga Domanowska Intencja zamówiona od rodziny z Podlasia)
12.30 + Aneta Lukasik w 11 rocz. śmierci, za zmarłych z rodziny oraz za + Janina, Stanisław, 
          Tadeusz, Wiesław, Paulina, Władysław.
16.00 Msza Święta ślubna
18.00 + Edward Gałęzki ( greg. 4).
 Karsk (godz. 09.00) + Józef Sobczyk, za zmarłych rodziców: + Marianna i Antoni, 
 + Elżbieta, Jan,  Helena, Zbigniew
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) Intencja Różańcowa
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 04.06.2018 r. 
07.00 + Władysław Grzech w 15 rocz. śmierci.
18.00 1) + Edward Gałęski ( greg. 5).
 2) + Lech Szpon w 2 rocz. śmierci; + Tomasz Szpon w 18 rocz. śmierci.

Wtorek 05.06.2018 r. – wspomnienie Św. Bonifacego
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 6).
17.00 Dąbrowa
18.00 + Zygmunt Jaworski w 9 rocz. śmierci oraz za zmarłe rodzeństwo i rodziców.

Środa 06.06.2018 r. – wspomnienie św. Norberta
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 7).
17.00 Olchowo
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - + Józefa (k) Purol, + Maria  i Stanisław Purol, + Marek Oleksiak w 5 rocz. śmierci.
 - + Józefa (K) i Edward Runiewicz oraz za zmarłe dzieci: + Janusz i Zbyszek, 
 + Wiesław Runiewicz.
 - + Remigiusz Lewandowski w 1 rocz. śmierci, + Kazimierz Lewandowski 
 i za zmarłych z rodziny Gawrońskich: + Teodor, Pelagia, Zenon.
  
Czwartek 07.06.2018 r. 
07.00 O Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii.
17.00 Karsk
18.00 + Edward Gałęski ( greg. 8).
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Piątek 08.06.2018 r. – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 9).
18.00  + Józef Stasiak w 12 rocz. śmierci, + Anna, + Stefan, + Zuzanna i + Czesław Florkowscy.
 
Sobota 09.06.2018 r wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
09.00 + Edward Gałęski ( greg. 10).
16.00 Msza św. ślubna.
18.00 + Weronika w 24 rocz. śmierci, + Kazimierz, + Maria, + Henryk, + Wojciech, + Weronika  
          z rodz. Szymańskich; + Franciszka(k), + Tomasz, + Aniela, + Domicela, + Czesław,  
          + Edward, + Tadeusz.

Niedziela 10.06.2018 r. - X Niedziela Zwykła
07.00 W intencji zmarłych z rodz. Krzywańskich: + Anastazja, + Edmund, + Czesław, + Stefania,  
          + Kazimierz Żmudzki oraz za zmarłych z rodz. Dudków: + Józef, + Anna, + Edmund,  
          + Danuta, + Wojciech, + Katarzyna.
09.30 Msza Św. za rodzinę Mirosławy i Piotra z prośbą o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski  
           na dalsze lata życia.
11.00 Pro populo
12.30 + Janina Urbańska, + Władysław Urbański, + Władysław Dobrowolski. 
18.00 + Edward Gałęski ( greg. 11).
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek, Jan, Stanisława.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 11.06.2018 r. – wspomnienie św. Barnaby
07.00  + Marianna Witosowska w 25 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo.
18.00 + Edward Gałęski ( greg.12).

Wtorek 12.06.2018 r. – wspomnienie bł. Antoniego Nowowiejskiego i Towarzyszy
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 13).
17.00 Dąbrowa
18.00 + Anna Szopa w 1 rocz. śmierci.

Środa 13.06.2018 r. – wspomnienie św. Antoniego z Padwy
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 14).
17.00 Olchowo
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18.00 Msza św. zbiorowa:
 - W intencji siostry Antonetty z okazji imienin.
 - + Antoni Świątek.
 - W intencji zmarłych z rodzin: Górka i Mirosz.
 - + Tomasz w 27 rocz. śmierci, + Maria i za zmarłych z rodz. Kłosowskich.
 
Czwartek 14.06.2018 r. – wspomnienie bł. Michała Kozala
07.00 W intencji zmarłej siostry Nikodemy i za zmarłe siostry ze Zgromadzenia  
             Opatrzności Bożej.
17.00 Karsk
18.00+ Edward Gałęski ( greg. 15). 

Piątek 15.06.2018 r. – wspomnienie bł. Jolanty
07.00  W intencji Jolanty z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.
18.00  1) + Kazimierz Kuczowolski.
 2) + Edward Gałęski ( greg. 16).

Sobota 16.06.2018 r. 
09.00 1) + Edward Gałęski ( greg. 17).
 2) + Piotr Karpiński w 35 rocz. śmierci, za zmarłych rodziców: Joanna i Stanisław,  
              + syn Karol.
17.00 Msz św. ślubna.
18.00 + Anna Wojciechowska w 8 rocz. śmierci, + Stanisław, + Dariusz Wojciechowscy,  
          + Leszek Bańkowski.

Niedziela 17.06.2018 r. – XI Niedziela Zwykła
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 18).
09.30 + Adam Troczyński w 13 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
11.00 + Helena Kubicka w 16 rocz. śmierci, za zmarłych rodziców oraz za zmarłych teściów.
12.30 + Elżbieta Grad.
18.00 + Jan Sulwiński w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny oraz za zmarłych z rodziny   
          Michalskich.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
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