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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Marka:
„U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jero-

zolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to zna-
czy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się trady-
cji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z 
rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, któ-
re przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń mie-
dzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie 
nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowie-
dział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: 
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie 
na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzy-
macie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: 
„Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 
co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni czło-
wieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nie-
rząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzda-
nie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowie-
ka nieczystym”. (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

ROZWAŻANIA 
„Na czym polega prawdziwa religijność? Czy wystarczy przychodzić do kościoła, 

przyjmować sakramenty, znać podstawowe prawdy wiary? Św. Jakub daje nam dziś 
dwa kryteria: miłosierdzie wobec potrzebujących i nieuleganie wpływom środowi-
ska. Kto z nas jednak potrafi tak żyć, opierając się tylko na własnych siłach? Widząc 
swoją ludzką słabość, szczerze módlmy się do Boga, aby On sam umacniał w nas to, 
co dobre, i troskliwie strzegł tego, co umocnił.”

Mira Majdan

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kościelna 2A • Nowogard • Tel: 91 39 26 370  • ks. Proboszcz  506 081 328

Biuletyn redaguje ks. Waldemar Piątek 507 085 640
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
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Z życia naszej wspólnoty
WITAMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE 

SIOSTRĘ GABRIELĘ
Witamy w naszej wspólnocie S. Gabrielę. Siostra 

jest już na emeryturze, w miarę sił 
i możliwości będzie wspierała naszą parafię w 

Biurze Parafialnym. Ciesząc się obecnością Siostry 
i zapewniając o modlitwie życzymy sił. Niech Boża 
Opatrzność czuwa nad Siostrą, a Matka Boża pa-
tronka naszej parafii wstawia się u Boga.

PODZIĘKOWANIA Z POMOC PRZY ORGANIZACJI 
ODPUSTU

Wobec całej wspólnoty naszej parafii pragniemy podziękować każdemu, kto przy-
czynił się do uświetnienia tegorocznego odpustu parafialnego, a zwłaszcza niezastą-
pionym sponsorom:

- PUWIS Nowogard
- PRD Nowogard
- PZC Caritas przy parafii WNMP Nowogard
- Adam I Marcin Fedeńczak - Usługi Transportowe 
- Dariusz Szulejko i Jarosław Koladyński - Firmy Elektryczne 
- Jacek Cyboroń Janusz Sienkiewicz - Firma Budowlana 
- Wydawnictwo Dom Judy
- Jan Bąk i Leszek Cedro Hurtownie Budowlane 
- Piekarnie Żelek, Pędziszczak, Saturn i Marysieńka 
- Koła Łowieckie Lis Błotno i Jeleń Kamień Pomorski 
- Agencja Reklamowa Dorado 
- TMD Firma Budowlana 
- Patronat Medialny Dziennik Nowogardzki 
Szczególne podziękowania dla Kwiaciarni Marysieńka Marii Woźniak za przepięk-

ne bukiety ziół i kwiatów.
Ks. Waldek pragnie w sposób szczególny podziękować każdej osobie, która w dniu 
14 sierpnia zatrzymała się przy wspólnym ognisku na śpiewanki parafialne – było 

przecudownie  tej wspólnocie.
Informujemy, że zebraliśmy z festynu 9000 tys. Złotych. Środki te pomogą pokryć 

koszty związane z remontem elewacji świątyni.



4 www.wnmp.nowogard.eu

MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych, rodziców, nauczycieli oraz personel administracyjny na Msze Św. z okazji 
rozpoczęcia roku szkolnego 2018 / 2019 w dniu 03 września o godz. 18.00 w koście-
le Wniebowzięcia NMP. 

Od godz. 17.15 będzie możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej. Za-
praszamy.

POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW I PRZYBORÓW 
SZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1, 2 i 3 szkół podstawowych oraz ich rodziców 
na uroczystość poświęcenia tornistrów oraz przyborów szkolnych, która odbędzie 

się w niedzielę 16 września podczas Mszy św. o godz. 12.30.

WYSTAWY W NASZYM KOŚCIELE
Od 2.09.2018 r. w naszym parafialnym kościele będą wystawione dwie wystawy 

historyczne: Sierpień 88 w Szczecinie i mieszkańcy Szczecina uczestnicy Powstania 
Warszawskiego. Wystawę sprowadził redaktor Polskiego Radia Szczecin Kamil Nie-
radka.

SPOTKANIE Z GRZEGORZEM WOŹNIAKIEM
W niedzielę 2.09.2018 r. po mszy św. o godz. 11:00 w domu parafialnym spotka-

nie z panem Grzegorzem Woźniakiem - jednym z organizatorów strajku 88 w porcie 
szczecińskim 

i organizatorem akcji Pomocy Rodakom na Wschodzie. Serdecznie zapraszamy.

ZAPISY 7 KLASISTÓW DO GRUPY PRZYGOTOWANIA 
PRZED BIERZMOWANIEM

Od 1.09. do 23.09. będzie można zgłosić młodzież z klas 7 szkół podstawowych na 
2-letni okres przygotowania w naszej parafii do przyjęcia Sakramentu Bierzmowa-
nia. Od 1 września będzie można pobrać z zakrystii odpowiednie formularze zapisu.

SPOTKANIE 8 KLASISTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ 
DO BIERZMOWANIA

Ks. Waldek zaprasza uczniów 8 klas przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania na spotkanie po wakacyjne w niedzielę 16 września podczas Mszy św. 
o godz. 18.00 i spotkanie po Mszy św.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną na Nowennę do Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy. 
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NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie we czwartek13 września po 

Mszy św. o godz. 18.00.

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

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauki przed chrztem w miesiącu sierpniu odbędzie 

się: 08 i 22 września 2018 roku o godz. 18.45 w biurze parafialnym. Osoby zaintereso-
wane serdecznie zapraszamy.

USZANOWANIE RELIKWI  
ŚW. JANA PAWŁA II,  

ŚW. OJCA PIO I ŚW. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
We wrześniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy za wstawiennictwem 
św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można uszano-

wać relikwie tych świętych:
- św. Jana Pawła II – 02 września o godz. 18.00,
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 września o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 września o godz. 18.00.

ODWIEDZINY CHORYCH WE WRZEŚNIU
 Pragniemy poinformować, że po wakacyjnej przerwie ks. Andrzej Zaniewski 

i ks. Waldemar Piątek odwiedzą swoich chorych, w ich domach, we wrześniu w dniu  
01 września od godz. 10.00. 

POWRÓT DO WŚRÓD ROCZNEGO HARMONOGRAMU 
ODPRAWIANIA MSZY ŚW. OD 01. 09.2018

Pragniemy poinformować, że od 01września 2018 roku powracamy do wśród 
rocznego 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 Karsku we 
Czwartki o 17.00.
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INTENCJA NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ OD 15.08 – 
07.10.2018

„Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i ewangelii, 
o odwagę w Duchu Świętym dla naszego pokolenia w mądrym przeżywaniu niepod-
ległości Ojczyzny 

oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.”

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Małżeństwo podlegające prawu Kościoła Rzymskokatolickiego pragną za-
wrzeć:

 
Emilia Tomkalska - Nowogard
Filip Oniszczenko- Nowogard

 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 No-
wogardzie o takowych przeszkodach.

Zapowiedzi przedślubne:

TRUDNE TEMATY
SZCZĘŚCIE JAK JE OSIĄGNĄĆ WEDŁUG BIBLII.

Oto proste i konkretne wskazówki, jak uczynić życie szczęśliwszym, zaczerpnięte 
z najbardziej niezawodnego „poradnika” świata – Biblii.
Chcemy dobrego, pięknego i szczęśliwego życia, i nie ma w tym pragnieniu nicze-

go niewłaściwego. Co więcej, śmiało można powiedzieć, że ta tęsknota i dążenie do 
jej zaspokojenia zostały włożone w nasze serca przez samego Stwórcę.

W poniżej znajdziesz 15 cennych i bardzo konkretnych sposobów na odnajdowa-
nie szczęścia w codzienności, a właściwie lepiej byłoby powiedzieć: na „sprawianie” 
szczęścia w codzienności. Bo naprawdę wiele zależy tu od ciebie!  Te biblijne porady 
możesz zastosować „hurtowo”, albo wybrać i skupić się na jednej rzeczy, której naj-
bardziej ci teraz brakuje.

BĄDŹ  CZŁOWIEKIEM POKOJU – W sercu knujących zło – podstęp, u dora-
dzających pokój – radość (Księga Przysłów 12,20).

NIE BĄDŹ WYNIOSŁY - Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, 
nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego 
obficie udziela do używania ( 1 List do Tymoteusza 6,17)
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POSTĘPUJ SŁUSZNIE - Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy ła-
ską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. (Psalm 84, 12)

Wielbij Boga - A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i czyńcie, 
co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać sprawiedliwość i [da-
wać] jałmużnę i niech pamiętają o Bogu, i wielbią Imię Jego w każdej chwili, w praw-
dzie i z całej siły. (Księga Tobiasza 14,9)

BĄDŹ RADOSNY - Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie!  W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem 
was. ( 1 List do Tesaloniczan 5, 16-18)

BĄDŹ  CIERPLIWY - Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modli-
twie - wytrwali! (List do Rzymian 12, 12)

BĄDŹ HOJNY - Ponieważ ci, którzy właściwie postępują, doznają powodzenia 
we wszystkich swych czynach. A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, da-

waj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jał-
mużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze 
Boga. (Księga Tobiasza 4, 6-7)

AKCEPTUJ PRÓBY - Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem 
zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia. (List św. Jakuba 1, 12)

PIELĘGNUJ WIARĘ - Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, 
choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i peł-
ną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. (1 List św. Pio-
tra 1, 8-9)

PRZYJMUJ POCIESZENIE - Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje po-
ciechy mnie orzeźwiają. (Psalm 94, 12)

BĄDŹ EMPATYCZNY - Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, 
którzy płaczą. (List do Rzymian 12, 15)

BĄDŹ PRAWY - Raduje się ojciec prawego, kto zrodził mądrego, się cieszy. (Księ-
ga Przysłów 23, 24)

AKCEPTUJ NIEUNIKNIONE CIERPIENIE - Chlubimy się także z ucisków, 
wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypró-
bowana cnota zaś - nadzieję. (List do rzymian 5, 3-4)

CIESZ SIĘ KAŻDĄ CHWILĄ - Gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wie-
dzie ci się źle, wtedy to rozważ: zarówno jedno jak i drugie sprawia Bóg, ponieważ 
człowiek nie może dociec niczego zgoła, co będzie potem. (Księga Koheleta 7, 14)

UFAJ OPATRZNOŚCI - Raduj się w Panu,  a On spełni pragnienia twego ser-
ca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał. (Psalm 37, 4-5)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
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 1) + Konstanty i za zmarłych rodziców i rodzeństwo.
 2) + marian Wysocki w 8 rocz. śmierci

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) 

Poniedziałek 03.09.2018 r. – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego
7.00  + Wiktor, Stefania, Tadeusz Janiszek; + Stefania, Wacław, Jerzy, Tadeusz, Sylwia, 
 Zbigniew Gliwka.
18.00  O bł. Boże, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii.

Wtorek 04.09.2018 r. 
7.00 + Edmund Iwan w miesiąc po śmierci.
17.00 DĄBROWA
18.00 + Maria, Andrzej, Ryszard, Henryk i za zmarłych z rodz. Rybickich.

Środa 05.09.2018 r. – wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty
7.00 O Boże błogosławieństwo dla tutejszej wspólnoty sióstr.
17.00 OLCHOWO
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Antoni Świątek w 10 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodz. Świątków.
 - O uzdrowienie wewnętrzne dla Zofii.
 - + Ks. Bronisław Pisarek, Władysław, Bronisława (K) i za zmarłych z rodziny.
 - + Marianna, Zygmunt Pawlaczyk, + Maria, Andrzej Kabaczyńscy 
    i za zmarłych z rodzin.
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Czwartek 06.09.2018 r. 
7.00 + Stefania i Stanisław Palak; + Gertruda i Zygmunt Orłowscy w rocz. śmierci; 
 + Józef Szymczak w 10 rocz. śmierci.
17.00 KARSK
18.00 + Bogdan Dynarski w 1 rocz. śmierci.

Piątek 07.09.2018 r. – pierwszy piątek miesiąca
7.00 
15.00 Msza św. ślubna. 
18.00 Msza Św. w intencji zmarłych parafian w miesiącu sierpniu:
 - + Jadwiga Kujawa
 - + Henryk Szczepkowski
 - + Zofia Pokorska
 - + Marek Eugeniusz Pokorski
 - + Edmund Iwan
 - + Zygmunt Sadowski
 - + Józef Paweł Łokaj
 - + Tomasz Waldemar Jabłoński
 - + Roman Michalski
 - + Mirosław Laskowski
 - + Antoni Berezowski
 - + Irena Karwowska
 - + Jan Głąbecki
 - + Czesław Wąsik

Sobota 08.09.2018 r. – święto Narodzenia NMP
9.00 + Kazimierz, Weronika, Antoni Szałkiewicz; + Bronisław Bystroń.
15.00 Msza św. ślubna.
16.00 Msza św. ślubna.
17.00 Msza św. ślubna.
18.00 W intencji Haliny i Henryka z okazji 50 rocznicy ślubu z prośbą o bł. Boże i łaskę zdrowia 
na dalsze lata życia.

Niedziela 09.09.2018 r. – XXIII Niedziela Zwykła
7.00 + Regina i Jan Starzak.
9.30 + Marianna i Wacław Wąsik i za zmarłych z rodziny. 
11.00  Pro populo
12.30 + Nikodem, Henryk, Aniela Rodziewicz oraz za zmarłych z ich rodzin, za zmarłych przy-
jaciół, darczyńców oraz spotkanych w pielgrzymce ich życia.
18.00 + Jan Woźniak w 1 rocz. śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla wnuczka Oktawiusza
 oraz dziękczynna z okazji rocznicy ślubu Gabrieli i Daniela Bartos.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Kornel w 14 rocz. śmierci, + Grażynka
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław Jurek, + Krystyna Garcarz, + Czesław Jaszcz 
 i za zmarłych z rodzin.
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Poniedziałek 10.09.2018 r. 
7.00 
18.00 +  Stanisław Król w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 11.09.2018 r. 
7.00
17.00 DĄBROWA 
19.00 + Eugeniusz Woroniecki w 2 rocz. śmierci i za zmarłych rodziców: Bogumiła (K)  
i Aleksander, + Mieczysław.

Środa 12.09.2018 r. – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
7.00 
17.00 OLCHOWO
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - O uzdrowienie wewnętrzne dla Zofii.
 - + Barbara Fedak; + Natalia i Józef Nowakowscy; 
    + Kazimiera i Stanisław Miedźwieccy.
 - W intencji zmarłych z rodzin: Pokorskich i Kubiaków.
  
Czwartek 13.09.2018 r. – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, nabożeństwo fatimskie
7.00 
17.00 KARSK
18.00 + Bronisława (K), Emilia, Stefan, Bronisław z rodz. Radel.

Piątek 14.09.2018 r. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 + Józef, Paweł, Józefa (K), Janina Wychowaniec
18.00 W intencji Małgorzaty i Mariana z okazji 35 rocznicy ślubu z prośbą o bł. Boże i potrzeb-
ne łaski na dalsze lata życia małżeńskiego.
  
Sobota 15.09.2018 r – wspomnienie NMP Bolesnej
9.00 
18.00 + Franciszek Wolanin w 9 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Niedziela 16.09.2018 r. – XXIV Niedziela Zwykła
7.00 
9.30 + Kornelia, Henryk, Zdzisław Ciesielscy w 8 rocz. śmierci.
11.00 + Krystyna Ścibor w 2 rocz. śmierci.
12.30 W intencji Grażyny z okazji urodzin prosząc o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski na 
dalsze lata życia.
18.00 W intencji zmarłych z rodz. Pisarek, Jaworskich i Malinowskich. 
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15)


