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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Jana:
„Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego 

uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy 
zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu 
przybyłeś?” W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście 
chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który 
trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pie-
częcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli  do Niego: „Cóż mamy czy-
nić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: 
„Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”. Rze-
kli do Niego: „Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwie-
rzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał 
im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje 
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z 
nieba zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam 
zawsze ten chleb!” Odpowiedział im Jezus: „Ja jestem chlebem życia. Kto do 
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie”. (J 6, 24-35)

ROZWAŻANIA 
„Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam praw-

dziwy chleb z nieba. (...) Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i ży-
cie daje światu”. Ten Chleb, jak dawna manna, jest chlebem życia, ale też zara-
zem chlebem próby. Czy mamy odwagę uwierzyć, że ten prosty opłatek ukry-
wa boską obecność samego Chrystusa? To jest pokarm, którego moc przekra-
cza wszystko inne. Chleb, który daje życie i w którym ukryte jest bezkresne 
tchnienie Boga. To wiara pozwala nam przyjąć moc tego chleba. Czy mamy 
odwagę porzucić dawnego człowieka, aby szukać naszego Mistrza tam, gdzie 
On naprawdę przebywa?

O. Michał Mrozek OP
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Z życia naszej wspólnoty

ODPUST PARAFIALNY
Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz gości na coroczny od-
pust parafialny z okazji uroczystości Wniebowzięcie NMP w dniach 14-
15. 08. 2018 r.

Porządek uroczystości:
14.08.2018r. 
o godz. 19:00 uroczysta Msza św. z wigilii WNMP - Mszy przewodniczy ks. 
Krzysztof Kopala - proboszcz z Żabowa. Zapraszamy na tę mszę św. poczty 
sztandarowe.  Po Mszy św. biesiada i wspólny śpiew pieśni patriotycznych.

15.08.2018r. 
Msze św. o godz. 8:00 , 10:00, 12:00 , 15:00 i 19:00 Na mszy o godz. 10:00 
występ orkiestry dętej z Płot, po mszy o 12:00 procesja z Najświętszym Sa-
kramentem. 

Tradycyjnie na Mszy św. o godz. 15:00 obrzęd namaszczenia chorych. Od 8:00 
rano  do godz. 14:30 trwał będzie festyn na placu przy kościele. Zapraszamy 
na domowe wypieki, chleb pieczony tradycyjną metodą, zabawę fantową i 
inne atrakcje. Dochód  z festynu przeznaczony jest na pokrycie kosztów zwią-
zanych z remontem ściany kościoła.  W tym dniu po każdej mszy św. święcimy 
bukiety ziół i kwiatów - bukiety można będzie nabyć przed mszą św. 

Msze św. w kościołach filialnych 8:00 Karsk, 9:00 Dąbrowa, 11:00 Olchowo.

SIERPIEŃ MIESIĄCEM  
DOBROWOLNEJ ABSTYNENCJI

Drodzy parafianie jak co roku od 1 sierpnia rozpoczynamy miesiąc dobrowolnej abs-
tynencji od napojów alkoholowych. Podjęcie tej abstynencji ma charakter pokutny, 
który możemy ofiarować w konkretnej intencji. 
Od 4 sierpnia do 11 listopada 2018 można podjąć dobrowolną abstynencje  
w intencji naszej Ojczyzny z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski – 
osoby chętne prosimy o zapisanie się w zakrystii w księdze wieczystej.
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W NASZEJ PARAFII POWSTAŁA RODZINA 
SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO

 W dniu 16 lipca 2018 roku podczas Mszy św. we wspomnienie NMP z Góry 
Karmel w naszej wspólnocie 12 osób przyjęło szkaplerz NMP z Góry Karmel (tzw. Kar-
melitański). Tym samym zawiązaliśmy wspólnotę Rodziny Szkaplerza Świętego. Mogą 
do tej wspólnoty należeć wszystkie osoby, które już w swoim życiu przyjęły takowy 
Szkaplerz karmelitański.
Pierwsze spotkanie tej wspólnoty odbędzie się w 20 października 2018 roku na Mszy św.  
o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie i przynosimy kawałek ciasta na 
wspólne spotkanie po Mszy św. na plebanii. Opiekunem grupy jest ks. Waldemar Pią-
tek.

SPRAWOZDANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU 
CARITAS

 Parafialny Zespół Caritas informuje, że zakończył się tegoroczny program pomo-
cy dla osób biednych organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Spo-
łecznej. Pomocą objęliśmy 222 rodziny (612 osób) z gminy Nowogard. Dziękujemy 
firmą, które nam pomagały przy rozładunku 32 ton żywności:  firmie Pro-Bud Janusz 
Sienkiewicz i Jacek Cyboroń, firmie Demgrad Adam i Maria Dembińscy, firmie kamie-
niarskiej Ryszarda Śmigla oraz firmie Dro Most Sławomir Serafin. 
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NASI PARAFIANIE NA 34 SZCZECIŃSKIEJ PIESZEJ 
PIELGRZYMCE NA JASNĄ GÓRĘ

Kochani parafianie z wielką radością miło nam was poinformować że w tegorocznej 
Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę bierze udział 10 osób z naszej parafii. 
Biorą one udział w sposób stały lub dojeżdżając na poszczególne etapy-tak jak im 
pozwala na to czas. Może na przyszły rok ruszy większa ilość osób na ten szczególny 
pątniczy szlak. 

Przy tej okazji miło nam również ogłosić że na czas pielgrzymki w naszej wspólno-
cie zawiązała się Grupa Duchowego Wsparcia Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Ja-
sną Górę. Przystąpiło do tej grupy 31osób, które od 25 lipca do 13 sierpnia codziennie 
odmawiając dziesiątkę Różańca Świętego wspierają naszych pielgrzymów.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY

W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 
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NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
 Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w poniedziałek 13 sierp-

nia po Mszy św. o godz. 19.00.

ZAPROSZENIE NA MYŚLIBORSKĄ PIESZĄ 
PIELGRZYMKĘ 23 -25.08.2018

Zapraszamy do udziału w XXVI Pieszej Pielgrzymce ze Szczecina do Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Myśliborzu, która odbędzie się w dniach od 23 do 25 sierpnia br. 
Tegoroczna pielgrzymka wyruszy pod hasłem: „GŁOS MIŁOSIERDZIA - REKOLEKCJE W 
DRODZE NA 130. ROCZNICĘ URODZIN ORĘDOWNIKA MIŁOSIERDZIA – BŁ. MICHAŁA 
SOPOĆKI”. Uroczysta inauguracja pielgrzymki nastąpi podczas Mszy Świętej o godz. 
7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie. Zapisów 
można dokonać́ za pomocą́ strony internetowej www.mysliborska.pl lub osobi-
ście w dniach 21 i 22 sierpnia br. w biurze Fundacji Małych Stópek przy kościele pw. 
św. Jana Ewangelisty na ul. Świętego Ducha 9 w Szczecinie. Szczegółowe informacje 
znajdują́ się na stronie internetowej. 

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne, w lipcu i sierpniu, będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 19.30.

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauki przed chrztem w miesiącu sierpniu odbędzie się: 
11 i 25 sierpnia 2018 roku o godz. 19.30 w biurze parafialnym. Osoby zainteresowane 
serdecznie zapraszamy.

USZANOWANIE RELIKWI ŚW. JANA PAWŁA II, ŚW. OJCA PIO  
I ŚW. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
Podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy za wstawiennictwem  
św. we wrześniu Jana Pawła II, św. o. Pio i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można 
uszanować relikwie tych świętych:
- św. Jana Pawła II – 02 sierpnia o godz. 19.00,
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 sierpnia o godz. 20.00,,
-  św. ojca Pio - 23 sierpnia o godz. 19.00,
- Św. Jana Pawła II – 02 września o godz. 18.00.

ODWIEDZINY CHORYCH WE WRZEŚNIU
Pragniemy poinformować, że po wakacyjnej przerwie ks. Andrzej Zaniewski i ks. Wal-
demar Piątek odwiedzą swoich chorych, w ich domach, we wrześniu w dniu  01 wrze-
śnia od godz. 10.00. 
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POWRÓT DO WŚRÓD ROCZNEGO 
HARMONOGRAMU ODPRAWIANIA MSZY  

ŚW. OD 01. 09.2018
Pragniemy poinformować, że od 1września 2018 roku powracamy do wśród roczne-
go systemu odprawiania Mszy Św. w naszej parafii:
- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane będą o godz. 07.00, 9.30, 11.00, 

12.30, 18.00; 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. 07.00 i 18.00 a w soboty o godz. 09.00 i 
18.00; w Dąbrowie we wtorki o godz. 17.00, w Olchowie we środy o 17.00 i w Kar-
sku we czwartki o 17.00.
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Martyna Weronika Klimas  
- Nowogard

Rafał Rynkiewicz  - Nowogard

Anna Mazur - Nowogard
Jarosław Janiak - Wyszomierz 

Justyna Płaczek  - Nowogard
Bartłomiej Drążewski  - Nowogard

Daria Pabian  - Stargard
Józef Dawid Gurgól  - Nowogard

Weronika Patrycja Kwiatkowska 
- Nowogard

Krzysztof Sebastian Dobras 
- Nowogard

Dagmara Suska  - Nowograd
Tobiasz Antkowiak  - Nowogard

Magdalena Anna Pawłowska 
- Szczecin

Jacek Roman Janowczyk  - Szczecin

Monika Olechnowicz  - Grzęzno 
Łukasz Olechnowicz  - Bienice

Paulina Szpilska  - Nowogard
Arkadiusz Patyk  - Nowogard

Freda Halina Zielińska  - Olchowo 
Jan Zieliński  - Olchowo 

 Katarzyna Socha  - Nowogard
Kamil Andrzej Zachowiasik 

- Nowogard

 Małgorzata Augustynek  - Nowogard
Rafał Mariusz Znamierowski 

- Świdwin 

Małgorzata Paulina Pietruszewska 
- Nowogard

Krzysztof Sokołowski  - Nowogard

 Mirosława Andżelika Janik 
- Nowogard

Piotr Podgórski  - Nowogard

Małżeństwo podlegające prawu Kościoła Rzymskokatolickiego pragną zawrzeć:

Zapowiedzi przedślubne:

  Osoby, które znają powody lub przeszkody, które spowodowały by niemożność za-
warcia małżeństwa katolickiego przez wyżej wymienione osoby są zobowiązane, w jak 
najszybszym czasie, poinformować proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie o takowych przeszkodach.
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TRUDNE TEMATY
Może masz powołanie do kapłaństwa lub zakonu? 

Poradnik dla rozeznających.
(ks. Artur Stopka)

Jaki jest pierwszy wskaźnik powołania? 
„Chyba pójdę do zakonu”. „Może powinienem zostać księdzem?”. Takie myśli po-

jawiają się w niejednej głowie. To może być głos powołania, ale też może to być tyl-
ko chęć ucieczki od problemów codzienności.

Do Jezusa przychodziły wielotysięczne rzesze ludzi, aby Go słuchać, patrzeć na 
znaki, które czynił, pod Jego wpływem zmieniać swoje życie. Ale tylko niektórzy 
usłyszeli od Niego bezpośrednio do nich skierowane słowa „Pójdź za Mną”. Chrystus 
w ten sposób powoływał do „zadań specjalnych” we wspólnocie jego wyznawców. I 
robi to nadal. Jak usłyszeć i rozpoznać Jego głos? Odkryć, że to właśnie do mnie? Co 
zrobić, aby go nie przeoczyć? Na co, krok po kroku, zwrócić uwagę?

1. Nie ma jednego schematu powołania
Internet pełen jest poradników dla kandydatów na księży i osoby konsekrowa-

ne. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „jak rozeznać powołanie”. Gdy się je uważnie 
przejrzy, łatwo dostrzec, że nie ma w tej sferze schematu ani szablonu. Jednak, jak za-
uważył niedawno pewien ksiądz, Jezus nie ogłaszał naboru, lecz każdego traktował 
indywidualnie, wzywał po imieniu, zapraszał do podjęcia konkretnej misji.

Niektórzy z powołanych wcześniej się Nim zainteresowali (jak np. dwaj ucznio-
wie Jana Chrzciciela). Inni, jak np. Mateusz celnik, raczej mieli inne sprawy na gło-
wie. Byli i tacy powołani do szczególnych misji, których do Chrystusa przyprowa-
dzili inni – np. Szymon Piotr.

Dzisiaj jest podobnie. Głos powołania mogą usłyszeć pobożni katolicy, mocno za-
angażowani w życie Kościoła, ale także ci, którzy raczej widzieli się dotąd na jego 
obrzeżach. Bywa, że ktoś z rodziny lub znajomych, a czasem obcy człowiek, rzuca 
jakieś zdanie, które zawiera w sobie Chrystusowe „Pójdź za Mną”.

Wszystkich tych, którzy za Jezusem poszli, odpowiadając na Jego wezwanie, łą-
czyło to samo:

2. Jesteś otwarty i gotowy do zmiany swego życia?
Ewangelia wielokrotnie opisuje sytuacje, w których usłyszawszy wezwanie Jezu-

sa jego adresaci reagują natychmiast. Wyraźnym znakiem jest z ich strony pozosta-
wienie swoich dotychczasowych zajęć, a przede wszystkim zmiana trybu życia, spo-
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wodowana nakierowaniem go na nowy cel, wskazany przez Jezusa. Spotkanie z Nim 
okazuje się dla nich punktem zwrotnym, na który mniej lub bardziej świadomie cze-
kali, do którego się przygotowywali. Chcą zmienić swoje życie, ale nie ze względu 
na siebie.

Jeśli tej gotowości do radykalnej zmiany w życiu nie ma, jeśli trwa przywiązanie do 
różnych spraw związanych z dotychczasowym życiem, jeśli pojawiają się próby sta-
wiania warunków, wtedy wezwani przez Chrystusa najczęściej nie są w stanie pod-
jąć pozytywnej decyzji. Odchodzą smutni, jak bogaty młodzieniec, mimo tego, że są 
– przynajmniej we własnym mniemaniu – pełni dobrych zamiarów. 

3. Poszukaj ciszy oraz rozmowy z już powołanym
W hałasie, jaki nie tylko dzisiaj wypełnia życie człowieka, można nie dosłyszeć 

wezwania Jezusa, ale można też się pomylić i uznać za Jego głos coś, co nim nie 
jest. Dlatego z jednej strony potrzebna jest cisza, która pozwoli upewnić się, że to 
Chrystus woła. Potrzeba dużo modlitwy, bezpośredniego spotkania z Jezusem, bez 
zakłóceń.

Często doradza się wyjazd, np. na rekolekcje zamknięte, ale też np. w góry, na wy-
prawę w miejsca wypełnione ciszą, bo jak zauważył Adam Mickiewicz „Głośniej niź-
li w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, / I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy”.

Rozmowa jednak też jest potrzebna. Warto pogadać z kimś, kto usłyszał głos po-
wołania i już na niego odpowiedział, z księdzem, z siostrą zakonną, członkiem jakie-
goś zgromadzenia zakonnego, osobą konsekrowaną. Warto pytać, szukać, dowiady-
wać się, jak wygląda ich życie.

4. Koniecznie: modlitwa i Pismo Święte
Przede wszystkim konieczna jest rozmowa z Bogiem. To On daje powołanie, Jego 

więc trzeba prosić o pomoc w rozpoznaniu właściwej drogi. Warto poświęcić na mo-
dlitwę więcej czasu, z nastawieniem nie tylko na mówienie, zasypywanie Boga proś-
bami i pytaniami, ale przede wszystkim na słuchanie.

Chodzi o to, aby odkryć i zrozumieć, jaka jest wola Boża wobec mnie, a nie o to,  
aby przekonać Boga do własnej wizji przyszłości.

Nasłuchując głosu Bożego, trzeba sięgać po Pismo Święte, bo w nim są zawarte 
odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości dotyczących powołania. Warto skupić się 
na historiach poszczególnych ludzi, których Bóg wybierał. Prześledzenie losów np. 
Apostołów nie tylko daje wiele do myślenia, ale pokazuje też, w jaki sposób dokonu-
je się samo powoływanie przez Jezusa i co potem następuje.

5. Bądź odważny i gotowy na niespodzianki
Rozpoznawanie powołania wymaga odwagi. Może się okazać, że aby odpowie-
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dzieć na głos Chrystusa, trzeba jak św. Stanisław Kostka przeciwstawić się najbliż-
szym ludziom, których się kocha.

Czasami bywa tak, że ktoś jest głęboko przekonany, że powinien iść do zakonu, jak 
św. Brygida Szwedzka, która od dzieciństwa miała taki zamiar. A jednak jej powoła-
nie okazało się inne. 

Co prawda założyła zgromadzenie, ale sama nigdy ślubów zakonnych nie złoży-
ła. Przez wiele lat była żoną, urodziła ośmioro dzieci i… wywarła ogromny wpływ 
na życie Kościoła.

Zdarza się, że ktoś, kto przez wiele lat formowany jest (np. w parafii lub w konkret-
nej wspólnocie) w określonym typie duchowości i gdy słyszy głos powołania, za na-
turalne uznaje pójście dalej w tym kierunku. Innym razem niespodziewanie odkry-
wa, że Bóg posyła ją lub jego w zupełnie innym kierunku. Np. komuś ukształtowane-
mu przez redemptorystów daje powołanie do salezjanów albo do jezuitów.

6. Pierwszy wskaźnik powołania: radość
Odpowiadając na pytanie, jak można w dzisiejszym świecie odkryć swoje powo-

łanie, papież Franciszek stwierdził, że pierwszym wskaźnikiem jest radość spotka-
nia z Jezusem.

Małżeństwo, życie konsekrowane, kapłaństwo – każde powołanie zaczyna się od spo-
tkania z Jezusem, który daje nam radość i nową nadzieję; i prowadzi nas, także po-
przez próby i trudności do coraz pełniejszego spotkania z Nim i do pełni radości – tłu-
maczył.

Powołanie jest darem, nie można na nie zasłużyć. Jest darem nie tylko dla same-
go powołanego, ale przede wszystkim dla Kościoła. Dlatego, jak wskazał Franciszek, 
powołany „nie jest panem swojego powołania, ale zarządcą daru, jaki powierzył mu 
Bóg dla dobra całego ludu, a wręcz wszystkich ludzi”.

Powołanie dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty, rodzi się i wzrasta w Ko-
ściele, jest przez Kościół rozpoznawane i wspierane. Odpowiedzią Kościoła na od-
krycie przez któregoś z jego członków powołania jest formacja. Chodzi o to, by było 
ono owocne.

Ktoś, kto wstępuje do seminarium lub przekracza próg zgromadzenia zakonnego, 
nie podejmuje w tym momencie decyzji na całe życie. Zanim złoży śluby wieczyste 
lub przyjmie święcenia, Kościół, jako wspólnota wierzących, pomoże jej lub jemu 
dobrze rozpoznać powołanie i przygotuje do życia zgodnie z nim.

(źródło https://pl.aleteia.org/2018/08/01/moze-masz-powolanie-do-kaplanstwa-
lub-zakonu-poradnik-dla-rozeznajacych/)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Środa 1.08.2018 r. 
8.00 1) + Ryszard Długosz w 2 rocz. śmierci i za zmarłych rodziców z obu stron.
 2) O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia oraz uzdrowienie na ciele i na duszy  
               dla Zdzisława Gęglawy.
19.00 Msza św. Zbiorowa:
 - O uzdrowienie wewnętrzne dla Zofii.
 - + Bronisława Rutkowska w 4 rocz. śmierci, + Stefan i Stanisława(K) Keck.

Czwartek 2.08.2018 r. – pierwszy czwartek miesiąca
9.00 + Jerzy Stolf i Jan Koc.
19.00 W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o Bł. Boże i łaskę zdrowia.

Piątek 3.08.2018 r. - pierwszy piątek miesiąca
8.00 Intencja wynagradzająca za grzechy dziewcząt i kobiet moralnie zagubionych.
19.00 Msza Św. w intencji zmarłych w miesiącu lipcu:
 - śp. Bronisław Skowyra;
 - śp. Jan Rydlicki;
 - śp. Stanisław Kuczak;
 - śp. Teofila Misiak;
 - śp. Leszek Berg;
 - śp. Stanisław Wysokiński;
 - śp. Irena Jadwiga Dziedziela;
 - śp. Krystyna Porosińska;
 - śp. Ludwika Chałupniczak;
 - śp. Czesław Wąsik

Sobota 4.08.2018 r 
8.15 Nabożeństwo pierwszosobotnie 
9.00 + Wiesław Kloc w 1 rocz. śmierci.
17.00 Msza św. ślubna.
19.00 + Jan Delęgowski w 20 rocz. śmierci, + Teresa Pazera.

Niedziela 5.08.2018 r. – XVIII Niedziela Zwykła
08.00 + Jan, Wiktoria, Franciszek Jankowscy; + Ryszard, Elżbieta, Leon Ruccy; + Józef Perek.
09.30 + Janina Szawłowska, + Helena Mączyńska.
11.00 + Janina, Władysław, Jan Czyżak, zmarli z rodziny Nurek, Osuch, Mikosińskich, Kaczma-
rek, Ślipek.
20.00 Pro populo.
 Karsk (godz. 9.00) + Eugeniusz Wdowczyk w 1 rocz. śmierci, 
 + Grzegorz Wdowczyk, + Jacek Wdowczyk
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) Msza św. dziękczynno-błagalna 
 z prośbą o bł. Boże dla rolników. (intencja od Róży Różańcowej).
 Olchowo (godz. 11.00) rez. Rodziny Zielińskich.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
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Poniedziałek 6.08.2018 r. – Przemienienie Pańskie - święto
8.00  W intencji Przemysława, Magdaleny, Aleksandry z prośbą o Bł. Boże, dary Ducha Św.  
           i opiekę Matki Bożej.
19.00  O Bł. Boże i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii.

Wtorek 07.08.2018 r. 
8.00 W intencji Huberta z okazji 4 rocz. urodzin z prośbą o Bł. Boże, zdrowie, uśmiech 
 i radość  dzieciństwa. 
19.00 W intencji Mariusza z okazji imienin i urodzin prosząc o potrzebne łaski dla niego 
 i rodziny..

Środa 8.08.2018 r. – wspomnienie św. Dominika
8.00 Dziękczynno-Błagalna z okazji 80 rocz. urodzin Jana Zmitrowicz z prośbą o bł. Boże, 
          zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
19.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Elżbieta w 5 rocz. śmierci, + Ryszard Kukuła, + Małgorzata w 6 rocz. śmierci,  
             + Kazimierz Ryś, + Henryk Mika, + Florianna. 
 - O uzdrowienie wewnętrzne dla Zofii.
Czwartek 9.08.2018 r. – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża 
8.00 
19.00 + Katarzyna i Jan Adamczyk.

Piątek 10.08.2018 r. – święto św. Wawrzyńca
8.00  + Krystyna Tamborowska w 1 rocz. śmierci, + Stanisław Tamborowski w 4 rocz. śmierci;  
           + Andrzej, Jadwiga, Marian, Zbigniew, Remigiusz Jastrzębscy.
17.00 Msza Św. ślubna
19.00 + Antoni Czausz w 3 rocz. śmierci, + Piotr Czausz w 2 rocz. śmierci, + Jacek 
              Lewandowski w 5 rocz. śmierci i za zmarłych rodziców z rodzin czausz i Sporzyńskich.

Sobota 11.08.2018 r. wspomnienie św. Klary z Asyżu
9.00 + z rodziny Uszkuł: + Halina w 1 rocz. śmierci, + Marian, Zbigniew, Tadeusz, Krystyna, Józef.
14.00 Msza św. ślubna.
16.00 Msza św. ślubna.
19.00 + Roman Cieplak w 8 rocz. śmierci, + Eugeniusz i Andrzej Cieplak, + Jan i Katarzyna 
          Kuźmińscy.

Niedziela 12.08.2018 r. – XIX Niedziela Zwykła
8.00 + Agata Sowul w 22 rocz. śmierci, Janina, Józef, Ryszard Żurwscy, + Joanna, Zdzisław 
          Dębscy.
9.30 + Stefania Krul w 9 rocz. śmierci.
11.00  O Bł. Boże, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia i potrzebne Laski na dalszą drogę życia  
          dla Haliny i Zbigniewa z okazji 50 rocz. ślubu.
20.00 Pro populo.
 Karsk (godz. 9.00) + Jan Buszta w 27 rocz. śmierci, + Krystyna w 22 rocz. śmierci 
 i za zmarłych z rodziny.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Karolina Gabrysiak w 3 rocz. śmierci, 
 + Wincenty Gabrysiak w 20 rocz. śmierci, + Ryszard Gabrysiak w 1 rocz. śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) + Zofia Dobruchowska w 2 rocz. śmierci, + Jadwiga.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
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Poniedziałek 13.08.2018 r. – nabożeństwo fatimskie
8.00 + danuta Makowska w 1 rocz. śmierci.
19.00 W intencji zmarłych z rodz. Białowicz: + Maksymilian w 6 rocz. śmierci, Leokadia, 
          Władysław, Henryk, Marianna, Jacek, Magdalena, Wojciech oraz za zmarłych 
          z rodz. Kiżewskich: + Irena, Renata, Kazimierz.

Wtorek 14.08.2018 r. – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego
8.00 + Aniela Sikorska w 22 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
19.00 + Bernard Adrych w 11 rocz. śmierci, + Mirosław Adrych w 31 rocz. śmierci, + Konrad 
          Prośniak w 6 miesiącu po śmierci oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo. 

Środa 15.08.2018 r. – uroczystość Wniebowzięcia NMP – odpust parafialny
8.00 + Bolesława(K) Kowalska w 25 rocz. śmierci.
10.00 + Marianna Mosiniak i za zmarłych z rodz. Mosiniaków.
12.00 Suma odpustowa.
15.00 + Stanisław Gnitecki oraz za zmarłych rodziców: Ludwik, Zofia, Teodora i Wawrzyniec.
19.00 + Edyta Kaliszewska w 2 rocz. śmierci, za zmarłych dziadków: Adama, Apolonię, Mariannę  
          i Jana.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 08.00) 
 Karsk (godz. 09.00) + Marianna, Piotr, Wanda Holaczuk; + Anna, Danuta Szopa.
 Olchowo (godz. 17.00) 

Czwartek 16.08.2018 r. 
8.00 Msza św. dziękczynna w intencji Anny i Edwarda Antczak z okazji 65 rocz. ślubu.
19.00 + Stefan Nurek w 1 rocz. śmierci.

Piątek 17.08.2018 r. – wspomnienie św. Jacka Odrowąża
8.00 
19.00 +Irena, Jan Marczyńscy, + Antoni Wawryczuk, + Antonina, Ignacy Kwaśniewscy.

 Sobota 18.08.2018 r 
9.00 Msza św. dziękczynna w intencji Zdzisława i Haliny Frąckowiak z okazji 45 rocz. ślubu.
16.00 Masz św. ślubna.
17.00 Masz św. ślubna.
19.00 + Cecylia Drapikowska w 10 rocz. śmierci, + Franciszek, Jadwiga.
Niedziela 19.08.2018 r. – XX Niedziela Zwykła
08.00 Z okazji 40 rocznicy urodzin Katarzyny z prośbą o Bł. Boże i potrzebne łaski na dalsze 
 lata życia.
9.30 + Helena w 1 rocz. śmierci.
11.00 + Marianna w 18 rocz. śmierci, za zmarłych z rodz. Pawłowskich, + Jan Kowalczyk.
20.00 Pro populo.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 20.08.2018 r. – wspomnienie św. Bernarda
8.00 
19.00 + Janina, Czesław, Roman Kolanek i za zmarłych z rodziny.
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Wtorek 21.08.2018 r. – wspomnienie św. Piusa X papieża
8.00 
19.00 + Kazimiera w 1 rocz. śmierci, + Michał w 13 rocz. śmierci Orłowscy; + Włodzimierz, 
          Sławomir, Tadeusz.

Środa 22.08.2018 r. – wspomnienie NMP Królowej
8.00 
19.00 Msza św. Zbiorowa: 
 - O uzdrowienie wewnętrzne dla Zofii.
 - + Edward Staniul w 26 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo; 
    + Aniela Chwajewska w 8 rocz. śmierci za zmarłych rodziców; 
    + Ryszard Kolasiński w 29 rocz.   śmierci.

Czwartek 23.08.2018 r. 
8.00 
19.00 + Tadeusz Pietrasiuk w 5 rocz. śmierci, + Jan Pietrasiuk, + Dorota i Antoni Żybertowicz.

Piątek 24.08.2018 r. – święto św. Bartłomieja Apostoła  
8.00 
19.00 + Edward Wleklak w 12 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Sobota 25.08.2018 r 
9.00 W intencji Ojca Świętego Franciszka, Ojczyzny, radia Maryja, telewizji Trwam i za podjęte 
          dzieła.
16.00 Msza św. ślubna.
19.00 W intencji dzieci poczętych.

Niedziela 26.08.2018 r. – XXI Niedziela Zwykła, uroczystość NMP Częstochowskiej
8.00 
9.30 + Marianna Włodarczyk w 34 rocz. śmierci, + Stanisław, Wanda, Roman w 24 rocz. śmierci, 
          + Jadwiga i Jarosław Politowscy.
11.00 Pro populo.
20.00 + Maria Kokoszka i za zmarłych z rodziny.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 27.08.2018 r. – wspomnienie św. Moniki
8.00 
19.00 W intencji zmarłych rodziców: + Stanisław i Stefania, za zmarłe siostry i braci  
            z rodz. Sadłowskich, za zmarłych teściów: + Szczepan i Franciszka oraz za zmarłe siostry  
            i braci z rodz. Gabryszak.

Wtorek 28.08.2018 r. – wspomnienie św. Augustyna
8.00 + Ryszard Górniak w 12 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Górniaków i Ściborów.
19.00 + Adam Firke w 13 rocz. śmierci i za zmarłych jego dziadków: Zofia i Józef Szewczyk.
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Środa 29.08.2018 r. – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
8.00 
19.00 Msza św. Zbiorowa: 
 - + Marianna Wierzchowska w 2 rocz. śmierci, + Władysław Wierzchowski  
 w 13 rocz.  śmierci.
 - O uzdrowienie wewnętrzne dla Zofii.
  
Czwartek 30.08.2018 r. 
8.00 + Roman Izmaiłowicz w 10 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodz. Izmajłowiczów, 
          Kołakowskich i Podemskich.
19.00 + Marianna, Aleksander, Aleksander, Krystyna, Władysława(K), Józef Śmigiel;  
          + Jan Słomka, Zofia, Andrzej.

Piątek 31.08.2018 r.  
8.00 
17.00 Masz św. ślubna.
19.00 + Stanisław Berezowski w 4 rocz. śmierci.
 
Sobota 01.09.2018 r – wspomnienie Bł. Bronisławy
8.15 Nabożeństwo Pierwszosobotnie 
9.00 + Stanisław Kraszewski i za zmarłych rodziców; + Bronisława, Krystyna, Czesław z rodz. 
Kozów, + Leokadia Domańska, + Benedykt Kwiatkowski.
15.00 Msza św. ślubna.
16.00 Msza św. ślubna.
17.00 Msza św. ślubna.
18.00 + Konstanty i za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

Niedziela 02.09.2018 r. – XXII Niedziela Zwykła
7.00  W intencji zmarłych z rodz. Więcławskich: + Józef w 40 rocz. śmierci, + Janusz w 33 rocz. 
           śmierci, + Czesława (K) w 6 rocz. śmierci, + Józef w 3 rocz. śmierci.
9.30 + Stefania, Józef i za zmarłe rodzeństwo.
11.00 + Józef Krzywania, + Mirosława Gazińska (córka) w 5 rocz. śmierci.
12.30 + Stanisław Kasprzykowski 
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o Bł. Boże i Laskę zdrowia.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 


