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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Marka:
„Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 

w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia 
sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś 
plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy 
się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i sta-
je się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się  
w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć.  
A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.”.  
(Mk 4, 26-34)

ROZWAŻANIA 
„Gdy przychodzimy po całym tygodniu pracy w niedzielę na Mszę świętą, Bóg chciałby 

ten czas wykorzystać, dając nam jak najwięcej. To właśnie tutaj On, Siewca, będzie chciał siać 
swoje słowo w naszych sercach. On wie, że niektórzy z nas są jak gleba żyzna, niektórzy jak 
gleba piaszczysta, a inni to po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca się nie męczy, sieje swo-
je ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się przed Nim najlepszą gle-
bą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło w nas przynosić jak najbo-
gatsze plony.”

ks. Adam Rybicki

Z życia naszej wspólnoty
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Zapraszamy do końca czerwca na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabo-
żeństwa odbywają się w niedzielę i dni powszednie po mszy Świętej wieczornej około 18.30  
a w sobotę po Mszy Świętej o godz. 09.00.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY

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

SPOTKANIE BIERZMOWANYCH Z KLAS 7 SP
Planowane spotkanie młodzieży klas 7 szkoły podstawowej, przygotowującej się do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania 17.06 o godz. 17.00 nie odbędzie się.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 19.00 – 20.00.
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MSZA DZIĘKCZYNNA ZA KOŃCZĄCY SIĘ ROK NAUKI
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i pracowników administra-
cyjnych 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.

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauki przed chrztem w najbliższych tygodniach będę się od-
bywać 23 i 30 czerwca 2018 roku o godz. 18.45 w biurze parafialnym. Osoby zainteresowane 
serdecznie zapraszamy.

USZANOWANIE RELIKWII ŚW. OJCA PIO  
I ŚW. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Podczas Mszy Św. o godzinie 18.00 będziemy zanosić modlitwy za wstawiennictwem  
św. o. Pio i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych:
-  św. Ks. Jerzego Popiełuszki 19 czerwca,   -  św. O. Pio 23 czerwca.

ODWIEDZINY CHORYCH W LIPCU I SIERPNIU
Pragniemy poinformować, że na czas wakacji ( miesiące lipiec i sierpień) ks. Andrzej Zaniew-
ski i ks. Waldemar Piątek zawieszają odwiedziny chorych z posługą w ich domach. 

ZMIANA ODPRAWIANIA MSZY ŚWIĘTYCH NA WAKACJE
Pragniemy poinformować, że od 18 czerwca do końca sierpnia zawieszamy odprawianie 
Mszy św. w dni powszednie w miejscowościach Karsk, Dąbrowa Nowogardzka i Olchowo.
Natomiast od 1 lipca 2018 roku zmieniają się godziny odprawiania Mszy św. w naszej parafii:
- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane będą o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 20.00; w 
Karsku o godz. 9.00, w Dąbrowie o godz. 10.00, w Olchowie o 11.00 a w Wojcieszynie o 
godz.12.15; 
- w Nowogardzie w dni powszedni o godz. 8.00 i 19.00.

ZBIÓRKA CARITAS NA KOLONIE DLA DZIECI
W niedzielę 17 i 24 czerwca po każdej Mszy św. odbędą się zbiórki do puszek organizowane 
przez Caritas parafialny na rzecz wsparcia organizowanych przez Caritas Polska, kolonii waka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i biednych. 

SZCZECIŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
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.

Rekolekcje przed Przyjęciem Szkaplerza NMP z Góry Karmel
Pragniemy poinformować, że w dniach 13 – 16 lipca 2018 roku w naszej parafii odbędą 
się nauki rekolekcyjne dla wszystkich chętnych osób, które będą chciały przyjąć Szkaplerz 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Sama uroczystość przyjęcia Szkaplerza odbędzie się 
16 lipca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w dzień wspomnienia NMP z Góry Karmel. Chętne 
osoby zapraszamy już dziś.
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TRUDNE TEMATY
Rozstanie 

Jak przeżyć ten trudny czas?
Daj sobie czas i nie bój się swoich emocji, nawet tych najbardziej 

gwałtownych. Wykrzycz swoje rozczarowanie, stracone plany i ma-
rzenia, i wypłacz to, co jest do wypłakania.

Pozwól sobie na emocje
Nie każdy związek prowadzi przed ołtarz. Rozstania są zawsze bardzo trud-

ne i towarzyszy im cała gama emocji: od wściekłości, przez rozczarowanie, 
ból, smutek, bezsilność, po uczucie ulgi czy nawet chęć zemsty.

Przygotuj się na sinusoidę! Naprawdę każdy tak to przeżywa. Dzisiaj mo-
żesz planować misterny plan zemszczenia się na byłej ukochanej/byłym ko-
chanym, śmiejąc się ze znajomi do rozpuku, z jak beznadziejną osobą się spo-
tykałeś/aś, a jutro możesz mieć ochotę upić się na smutno i całą winę za nie-
powodzenie związku skupić na sobie.

Wiele osób będzie Cię pocieszać. Niektórzy podkreślając, że rozstanie było 
dobrym wyborem, inni bolejąc nad Twoją stratą. Daj sobie czas i nie bój się 
swoich emocji, nawet tych najbardziej gwałtownych. Wykrzycz swoje roz-
czarowanie, stracone plany i marzenia, i wypłacz to, co jest do wypłakania. 
Czujesz, że spotkała Cię niesprawiedliwość? Masz prawo czuć się fatalnie i to 
nie minie z dnia na dzień.

Bądź dla siebie dobry. Bądź dla siebie dobra
W całej emocjonalnej spirali, która towarzyszy rozstaniu, jest duże niebez-

pieczeństwo popadnięcia w skrajności: albo skumulowanie wszystkich nega-
tywnych uczuć na osobie, z którą się rozstałeś/aś czy która zakończyła zwią-
zek, albo wzięcie całej winy na siebie i w rezultacie stracenie poczucia wła-
snej wartości.

„Widocznie nie byłem wystarczająco atrakcyjny”, „kto chciałby być z kimś 
tak beznadziejnym, jak ja”, a gdy dowiadujemy się, że nasz były chłopak/
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dziewczyna weszli w nowy związek i już wrzucają na portale społecznościo-
we uśmiechnięte selfie, bardzo szybko pojawiają się myśli: „Jestem komplet-
nym zerem”, „do niczego się nie nadaję, umrę w samotności”.

Jest to destrukcyjny mechanizm autoagresji i nadmiernego obarczania się 
winą. Targają Tobą sprzeczne emocje, ale najważniejsze, byś o siebie w tym 
czasie zadbał/a. Bądź dla siebie dobry. Bądź dla siebie dobra. Nie pozwól 
najczarniejszym myślom opanować Twojego umysłu. Czujesz się porzucony-
/a, ale to, że pewna bardzo ważna relacja w Twoim życiu właśnie się skoń-
czyła, nie rzutuje na Twoją wartość.

Wsłuchaj się w swoje potrzeby, zastanów się, co przyniosłoby Ci ulgę. Może 
potrzebujesz przegadać całą noc z przyjacielem? Albo wręcz odwrotnie, po-
trzebujesz wyłączyć telefon na cały weekend i odpocząć?

Nie uciekaj w samotność
Czas leczy rany, ale zanim to nastąpi, każdy ma ochotę zamknąć się w swo-

jej samotni i przeczekać najgorszy czas. Nie ma w tym nic złego i może oka-
zać się dużo bardziej pomocne, niż chodzenie na siłę na spotkania towarzy-
skie, opowiadanie wszystkim „jak to się stało” i udawanie, że wszystko jest w 
porządku.

Jednak nie odcinaj się wtedy od wszystkich, pozwól najbliższemu przyjacielowi  
być przy Tobie i przeżywać ten kryzys z Tobą. Zaznacz, jeśli nie potrzebujesz rad  
i natychmiastowych metod jak wyjść z „dołka”, ale nie bój się pokazać swo-
jej słabości.

Z czasem będziesz gotowy, by mówić o tym, co i dlaczego Cię boli. To waż-
ne, by mieć się komu wygadać. Nazwanie swoich emocji, „wyrzucenie” z sie-
bie tego, co w środku przeżywamy, analizujemy, dusimy i bycie wysłuchanym, 
to początek uzdrowienia.

Być może wiele razy usłyszysz, że jeśli tak się stało, to widocznie nie byli-
ście dla siebie stworzeni. Brzmi banalnie i niezbyt pomaga w czasie po roz-
staniu, ale jest w tym pewna prawda. Wiadomo, że im większe było Twoje za-
angażowanie w relację z drugim człowiekiem, tym ciężej znieść rozczarowa-
nie i pogodzić się z rozstaniem. Ale z czasem zobaczysz, że lepiej skończyć 
związek na tym etapie, niż trwać w relacji bez uczuć i przyszłości, bo byłoby 
to toksyczne.
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
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) + Michał, Wanda Piórko.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 18.06.2018 r. 
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 19).
18.00 1) + Marianna Kądziela w 6 rocz. śmierci.
              2) Msza Św. dziękczynna w intencji Janiny z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, 
               opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

Wtorek 19.06.2018 r. – wspomnienie św. Romualda
07.00 W intencji Ryszarda z okazji urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i dar zdrowia  
          dla niego i bliskich.
18.00 + Edward Gałęski ( greg. 20).

Środa 20.06.2018 r. 
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 21).
18.00 Msza św. Zbiorowa:
 - + Stanisława (K), Zofia, Maria, Władysław Rams; + Kazimiera, Stanisław Kowalczuk;  
              + Roman Gorlach, + Józef Pieczona.
 - + Waldemar, Jerzy Jaruzal w 11 rocz. śmierci.
 - + Janina Dynarska w 7 rocz. śmierci.
 - w intencji zmarłych z rodziny Kaczmarków i Radeckich.
 - + Stanisława(K) Moszczyńska w 1 rocz. śmierci; + Kazimierz, Mirosław oraz 
 za zmarłych z rodziny.
 - + Władysław Leyk, + Władysław Lisek.
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Czwartek 21.06.2018 r. – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
07.00 Pro populo z 17.06.2018.
18.00 1) + Edward Gałęski ( greg. 22).
2) Dziękczynna z okazji zakończenia roku nauki w szkole z prośbą o błogosławieństwo      
    Boże dla dzieci, młodzieży, Rodziców, nauczycieli i personelu administracyjnego naszych    
    szkół na czas wakacyjnego odpoczynku.
Piątek 22.06.2018 r. – wspomnienie św. Tomasza Morusa
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 23).
18.00 +Stanisław Mielczarek w 15 rocz. śmierci, + Józef, Jadwiga, Wacław, Genowefa, Helena,   
           Michał.
 
Sobota 23.06.2018 r 
09.00 + Jan w 13 rocz. śmierci, + Wioleta, Leokadia, Józef z rodz. Szwal; + Adam, Marianna, 
          Józef z rodz. Górzyńskich; `w intencji zmarłych z rodz. Baran, Bartosik, Wojtunik, 
 Niszczak,  Armanowskich, Michalec oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 Msza św. ślubna.
17.00 Msza św. ślubna.
18.00 + Edward Gałęski ( greg. 24).

Niedziela 24.06.2018 r. – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 25).
09.30 + Jan Kowalczyk.
11.00 Pro populo
12.30 + Jan, Regina Starzak.
18.00 + Leszek Lewiński w 16 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców: + Józefa i Ludwik
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Jan Kusiak, + Janina Grzelak, 
 + Jan, Eugenia, Władysław z rodz. Woźniak.
 Olchowo (godz. 11.00) + Jan, Alicja i za zmarłych z rodziny.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 25.06.2018 r. 
07.00  + Edward Gałęski ( greg. 26).
18.00  W intencji dzieci poczętych.

Wtorek 26.06.2018 r. 
07.00 W intencji Małgorzaty z okazji 40 urodzin z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski  
          dla niej, męża i dzieci.
18.00 + Edward Gałęski ( greg. 27).
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Środa 27.06.2018 r. – wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego
07.00 + Edward Gałęski ( greg. 28).
18.00 Msza św. zbiorowa:
 - W intencji Stanisławy(K) i Józefa z okazji 55 rocznicy ślubu z prośbą o bł. Boże 
             i potrzebne łaski.
 - + Salomea(K) Piórkowska w 8 rocz. śmierci; + Henryk Piórkowski w 4 rocz. śmierci. 
 - + Jan Salamoński w 23 rocz. śmierci.
 - + Józef Pawłowski w 35 rocz. śmierci, + Zofia.
Czwartek 29.06.2018 r. – wspomnienie św. Ireneusza
07.00 Msza Św. dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00 + Edward Gałęski ( greg. 29). 

Piątek 30.06.2018 r. – uroczystość św. Piotra i Pawła
07.00  + Paweł, Józefa(K), Józef, Janina.
18.00  1) W intencji Piotra i Krzysztofa z okazji imienin z prośbą o potrzebne łaski dla nich  
               i ich rodzin.
 2) + Edward Gałęski ( greg. 30).

Sobota 31.06.2018 r. – wspomnienie Świętych pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego
09.00 W intencji Ojca św. Franciszka, naszej ukochanej Ojczyzny oraz w intencji Radia Maryja  
          i telewizji Trwam.
16.00 Msz św. ślubna.
18.00 + Kazimierz, Witosław Podębski; + Elżbieta Podębska, + Marianna, Jóżef, Jan Kubiak;  
           + Helena Piaszczyńska.

Niedziela 01.07.2018 r. – XIII Niedziela Zwykła
08.00 Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Cecylii z okazji 70 rocznicy urodzin z prośbą  
          o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
09.30 + Edward Wołoszyn w 4 rocz. śmierci.
11.00 + Tadeusz Hajziuk w 22 rocz. śmierci.
18.00 + Ignacy, Jadwiga Maninkiewicz, + Michał Grejszczak.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) W intencji zmarłych z rodz. Zielińskich i Wielgus.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
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