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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Marka:
„Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z 

nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie cho-
dzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud 
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest prze-
ciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należy-
cie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się 
stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej było-
by kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest 
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do ży-
cia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli two-
ja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym 
wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 

Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jed-
nookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”. (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

ROZWAŻANIE
Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem zgorszenia, ale 

przede wszystkim, żeby pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo 
wysoką cenę; gdy cięcia muszą być aż tak radykalne i bolesne, że mocne Chrystuso-
we porównanie do odcięcia ręki czy wyłupienia oka okazuje się bardzo trafne. Wy-
bór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jed-
nak daje nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością przylgnąć do Niego 
i zanurzyć się w Jego miłości.

Anna Lutostańska

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
ZAPROSZENIE NA ODPUSTU  

W DĄBROWIE NOWOGARDZIEJ
Wspólnota mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej i duszpasterze naszej parafii za-

praszają wszystkich chętnych na obchody święta patronalnego tejże wspólnot w dniu 30 
września 2018 roku (niedziela). Obchody św. Michał Archanioła rozpoczynamy Mszą 
św. odpustową o godz. 14.00. 

Po Mszy św. zapraszamy na koncert i mały poczęstunek. Bus dla chętnych osób spod 
kościoła w Nowogardzie, odjedzie o godz. 13.35 i w odwiezie osoby po uroczystościach.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej na Nabożeństwo 

Fatimskie, które odbędzie się 13 października 2018 po Mszy św. o godz. 18.00.

SPOTKANIE RODZINY SZKAPLERZA NMP  
Z GÓRY KARMEL

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli NMP z Góry Karmel, którzy posiadają 
Szkaplerz Karmelitański na pierwsze spotkanie Rodziny Karmelitańskiej w naszej para-
fii, które odbędzie się w 20 października 2018 roku na Mszy św. o godz. 9.00.  Po Mszy 
św. odbędzie się konferencja i wspólne spotkanie przy stole. Serdecznie zapraszamy na 
to spotkanie, a każdą osobę prosimy o  przyniesienie  kawałek ciasta na wspólne spotka-
nie po Mszy św. na plebanii. Opiekunem grupy jest ks. Waldemar Piątek.

WYJAZD MŁODZIEŻY NA CZUWANIE CAŁONOCNE  
DO SZCZECINA

Ks. Waldemar organizuje wyjazd młodzieżowy na całonocne czuwanie w Archidiece-
zjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie w terminie 19/20 październi-
ka 2018 roku. Wyjazd w piątek 19 października o godz. 19.15 spod kościoła, powrót w 
sobotę 20 października około godz. 5.00/6.00. Koszt 20 zł. Pozwolenia i bliższe informa-
cje w zakrystii lub u ks. Waldemara.

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

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 niepodległo-
ści Ojczyzny oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.”
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MODLITWA W INTENCJI POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH  
I ZAKONNYCH

Serdecznie zapraszamy każdego naszego parafianina do podjęcia postu i modlitwy 
w intencji powołań kapłańskich. Nasza parafia będzie czuwała z 3 na 4 października. 
Wszyscy jesteśmy zaproszeni by to modlitewne czuwanie współtworzyć. 3 październi-
ka po Mszy wieczornej nastąpi wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja całonocna do 
Mszy porannej 4 października do godz. 7.00. O północy zapraszamy na Msze Św. w in-
tencji nowych powołań. Przy ambonie jest wyłożona lista z godzinami czuwań. Prosimy 
o zapisy, tak by zawsze były osoby w kościele podejmujące czuwanie modlitewne. 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W PAŹDZIERNIKU
Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzieci 

zapraszamy od poniedziałku do czwartku na godz. 16.30. Dorosłych i młodzież od nie-
dzieli do piątku na godz. 17.30 a w soboty o godz. 08.30.

Poświęcenie różańców dla dzieci komunijnych odbędzie się w niedzielę 07 październi-
ka 2018 podczas Mszy św. o godz. 12.30.

ZAPISY 7 KLASISTÓW DO GRUPY PRZYGOTOWANIA 
PRZED BIERZMOWANIEM

Ks. Waldek zaprasza uczniów 7 klas przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania na spotkanie w niedzielę 7 października podczas Mszy św. o godz. 18.00 
i spotkanie po Mszy św.

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 30 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 Nieustają-

cej Pomocy. 

USZANOWANIE RELIKWI ŚW. JANA PAWŁA II, ŚW. OJCA PIO 
I ŚW. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

We wrześniu i październiku  podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy 
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-

dzie można uszanować relikwie tych świętych:
- św. Jana Pawła II – 02 października o godz. 18.00. 
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 października o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 pażdziernika o godz. 18.00.
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NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauki przed chrztem w miesiącu sierpniu odbędzie się: 

13 i 27 października 2018 roku o godz. 18.45 w biurze parafialnym. Osoby zainteresowa-
ne serdecznie zapraszamy.

REJONOWE SPOTKANIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ  
I SCHOLII W TRZEBIATOWIE

We wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 15 września 2018 roku, grupa ministrantów 
oraz schola dziecięca wraz z Ks. Andrzejem i s. Melanią przeżywali Dzień Skupienia w 
Sanktuarium Macierzyństwa N.M.P. w Trzebiatowie.  W spotkaniu uczestniczyło blisko 
90 ministrantów, lektorów i kapłanów rejonu nadmorskiego naszej Archidiecezji. 

O godz. 10.00 przeżywaliśmy pierwszą konferencję pt. «Ministrant - pierwszy świa-
dek sacrum», którą poprowadził ks. Paweł Korupka. Po konferencji nastąpiło Wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi Św.

Przed godz. 12:00 można 
było skorzystać z przygotowa-
nego słodkiego poczęstunku w 
salce parafialnej, aby, pełni sił, 
udać się do trzebiatowskiego 
Pałacu nad Młynówką na ko-
lejne spotkanie, podczas które-
go ks. Paweł opowiadał o nad-
zwyczajnej formie rytu rzym-
skiego. Po tej konferencji nastą-
piło zwiedzanie miasta z trze-
biatowskim przewodnikiem - 
panem Franciszkiem.

O godz. 13:00 rozpoczęła się 
uroczysta Msza Św., a po jej 
zakończeniu udaliśmy się  na 
obiad do restauracji «Ratuszo-
wa» na trzebiatowskim rynku. 

Cieszymy się, że ubogace-
ni duchowo możemy rozpo-
cząć nowy rok szkolny i ka-
techetyczny. Dzień Skupie-
nia pomógł nam przez modli-
twę przylgnąć jeszcze bardziej 
do Chrystusa, któremu służy-
my na co dzień jako ministran-
ci i schola.
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TRUDNE TEMATY

Jak pomóc dziecku przygotować się 
do spowiedzi?

 I czego broń Boże nie robić?
Czy podpowiadać dziecku z czego ma się spowiadać? Czy robić z dzieckiem „listę 

grzechów”? Jeśli zależy ci na religijnym rozwoju swego dziecka, potraktuj tę sprawę 
poważnie. Oto 5 naszych porad. 

Dla wielu z nas spowiedź nie jest łatwym doświadczeniem. Mamy obawy, wątpli-
wości, stresujemy się, czasem nie widzimy w niej sensu. Twojemu dziecku może być 
tym trudniej. Jest kilka sposobów, by mu w tym pomóc. Oto pięć praktycznych po-
rad.

1. Nie musisz
Jeśli argument, którym próbujesz przekonać Twoje dziecko do spowiedzi brzmi 

„musisz”, „tak trzeba”, to spowiedź momentalnie staje się obowiązkiem – i to dość 
przykrym – w rzędzie stu tysięcy innych obowiązków. Warto zobaczyć (i pokazać) 
ją z innej perspektywy.

Nie bój się rozmawiać z dzieckiem o tym, co spowiedź daje. A co daje? Oczywiście 
wybaczenie grzechów. Ale to także moment, w którym Jezus mówi nam na nowo: Je-
steś mój! Jesteś moja! Mimo twoich upadków, wszystkich złych rzeczy, które zrobi-
łeś, Ja z ciebie nie zrezygnowałem i nie zrezygnuję. Twój grzech – nawet bardzo po-
ważny – nic nie zmienił w moim sercu. Dla mnie nadal jesteś ukochany, jedyny, bez-
cenny.

Znak krzyża, który kapłan robi nad nami przy ostatnich słowach rozgrzeszenia (i 
który my sami wtedy robimy – o czym warto dziecku przypomnieć) to powtórzenie 
tego małego znaku krzyża, jaki nakreślono nam czole w godzinie naszego chrztu – 
znaku nieodwołalnej przynależności do Boga.

W spowiedzi chodzi zarówno o odpuszczenie grzechów, jak i o przeżycie na nowo 
tej przynależności do Jezusa, któremu nigdy nie przestaje na nas zależeć.

2. Osobisty rachunek sumienia
Pod żadnym pozorem nie mów dziecku z czego ma się spowiadać, a już na pewno 

nie rób z nim „listy grzechów”. Rozmawiaj z nim natomiast o tym, czym jest grzech – 
że nie chodzi tylko o złamanie prawa, przykazania, ale o to, że grzech polega na wy-
braniu fałszywego dobra zamiast prawdziwego.
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Chodzi przecież nie o to, by mały człowiek wyuczył się prawa, ale o to, by sam roz-
wijał swoje sumienie i uczył się z niego korzystać. To są straszne momenty, kiedy w 
konfesjonale dziecko wyciąga kartkę i czyta z niej słowa, których czasem nie potrafi 
nawet dobrze wymówić, a co dopiero zrozumieć.

Albo kiedy ośmiolatek spowiada się, że nie był na niedzielnej mszy świętej. Prze-
cież nie on o tym zdecydował (!). Nie każ dziecku spowiadać się z twoich grzechów.

3. Nie bój się
Często w nas, dorosłych, jest sporo obaw o to, jak na nasze grzechy zareaguje spo-

wiednik. Dziecko może bać się tym bardziej. Warto przypominać mu o tym, że w 
spowiedzi najważniejsze jest to, że spotykamy się z kochającym nas Bogiem. Ksiądz 
jest tutaj „nieważny”.

I nawet jeśli trafisz na gbura, albo na gościa, którego od rana bolą zęby i który każ-
dego penitenta traktuje jak wroga tylko dlatego, że zjawił się w konfesjonale, to nie 
chodzi o niego, ale o Jezusa, który jest zawsze dobry. Warto to przypominać dziecku, 
bo mogą się zdarzyć różne sytuacje.

4. Idź razem z dzieckiem
To bezcenna sprawa. Jeśli tylko możesz, postaraj się „zgrać” swoje spowiedzi ze 

spowiedziami dziecka. Zupełnie inaczej będzie się czuło czekając na spowiedź w ko-
lejce, w której stoisz koło niego (i wchodzisz przed nim), niż w kolejce obcych ludzi, 
albo równie zestresowanych  i rozkojarzonych kolegów i koleżanek.

Kiedy twoje dziecko widzi, że ty pierwszy/pierwsza wchodzisz do konfesjonału, 
ma dużo większe szanse nie bać i zrozumieć, że to coś normalnego, bezpiecznego. 
Jeśli z jakichś powodów nie możesz przystępować do sakramentu pokuty i pojedna-
nia, rozmawiaj o tym z dzieckiem na tyle otwarcie, na ile to możliwe. Inaczej twoje 
ewentualne „nie, bo nie” powtórzy szybciej niż się spodziewasz.

5. Wspólna pokuta
Po spowiedzi zapytaj dziecko, jaką otrzymało pokutę. Możesz też powiedzieć o 

swojej. Pomóż mu ją wykonać. Wykonajcie pokutę wspólnie. W ten sposób pomo-
żesz mu odkryć, że pokuta i pojednanie są wspólną sprawą ludzi wierzących, że mo-
żemy sobie nawzajem pomagać w drodze do Boga.

Warto też przypominać dziecku, że pokuta to nie „dług”, który spłacamy Panu 
Bogu za nasze grzechy, ale pierwszy krok jaki stawiamy na drodze ku dobru; że za 
nim mają iść następne, które już sami będziemy odkrywać. W ten sposób pomożesz 
też dziecku uniknąć stresu przed następną spowiedzią z powodu zapomnianej po-
kuty.
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 30.09.2018 r. – XXVI Niedziela Zwykła
7.00 + Marian, Teresa, Celina Dubienieccy (intencja od synów z rodzinami).
9.30 + Anna Stasiak w 22 rocz. śmierci oraz za + Stefana, Józefa, Zuzanna i Czesław 
           Florkowscy
11.00 + Zbigniew Jabłoński w 7 rocz. śmierci.
12.30 + Stanisława (K) Markowska, + Franciszka (K), Franciszek Gramberg.
18.00 + Stanisław Steczek w 30 rocz. śmierci, + Edmunda (K) Steczek, + Swietłana Jeż.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 14.00) Msza św. odpustowa 
 w intencji mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej.

Poniedziałek 01.10.2018 r. – wspomnienie św. Teresy do Dzieciątka Jezus
7.00  + Maria Buriak (greg. 1).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00  + Mieczysław Szałaj w 7 rocz. śmierci.

Wtorek 02.10.2018 r. – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
7.00 + Mirosław Wamka w 1 rocz. śmierci
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 1) + Maria Buriak (greg. 2).
 2) W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o zdrowie i bł. Boże.

Środa 03.10.2018 r. 
7.00 + Maria Buriak (greg. 3).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Tadeusz Nowak w 40 rocz. śmierci i za zmarłe rodzeństwo i rodziców.
 - + Anna siedlecka w 1 rocz. śmierci.
 - W intencji Marii i Stefana z okazji 55 rocznicy ślubu.
 - + Antoni Sikorski w 21 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
 - + W intencji zmarłych z rodziny Galińskich, Suchodolskich; + Rajner.
24.00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Czwartek 04.10.2018 r. – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, I czwartek miesiąca
07.00 + Franciszka(K) i Ambroży Kononiuk, + Stanisława i Antoni Kwinto oraz za zmarłych z 
rodziny.
16.30 Różaniec dla dzieci
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17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 1) + Franciszek, Weronika, Agnieszka, Jan Szwajka.
 2) + Maria Buriak (greg. 4).

Piątek 05.10.2018 r. – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, I piątek miesiąca
7.00 1) + Piotr Balejko w 35 rocz. śmierci, + Stanisława i Kazimierz Nikratowicz 
 oraz za zmarłych  z rodziny Balejko.
 2) + Maria Buriak (greg. 5).
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 Msza święta w intencji zmarłych w miesiącu wrzesień 2018:
 - + Janina Szałaj.
 - + Jadwiga Kołodziejczyk.
 - + Helena Ceranka.
 - + Marcin Ławniczak 

Sobota 06.10.2018 r. – wspomnienie św. Brunona, I sobota miesiąca
8.15 Różaniec
9.00 1) + Zbigniew Antczak w 4 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodz. Antczaków i Dębińskich.
 2) + Maria Buriak (greg. 6).
16.00 Msza św. ślubna.
18.00 1) + Janina, Sławomir Putkowscy oraz za zmarłych z rodziny Putkowskich i Michałowskich.

Niedziela 07.10.2018 r. – XXVII Niedziela Zwykła
7.00 + Maria Buriak (greg. 7)..
9.30 + Julia i Kazimierz Kowalewscy. 
11.00 +  Mirosława Gazińska w 5 rocz. śmierci i jej ojciec Józef.
12.30 + Elżbieta Chmielewska w 5 rocz. śmierci.
17.30 Różaniec
18.00 + Wacław. Leokadia, Marianna, Jan i za zmarłych z ich rodzin..
 Karsk (godz. 09.00).
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Aniela, Franciszek, Stanisława(K) 
 z rodz. Wrzeszcz.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 08.10.2018 r. 
7.00 + Maria Buriak (greg. 8).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 + Stanisław Kędzierski w 7 rocz. śmierci, + Marek w 33 rocz. śmierci, + Józefa (K)  
          w 52 rocz. śmierci, + Karol w 60 rocz. śmierci i Karolina w 61 rocz. śmierci.

Wtorek 09.10.2018 r. wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka
7.00 + Maria Buriak (greg. 9).
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 DĄBROWA 
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17.30 Różaniec dla dorosłych
19.00 W intencji zmarłych z rodz. Chańko, Koc, Kubiak, Stolf.

Środa 10.10.2018 r. – wspomnienie św. Dionizego
7.00 + Maria Buriak (greg. 10).
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 OLCHOWO
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Marylka Ceranka w 71 rocz. śmierci, + Zdzisław Ceranka w 8 rocz. śmierci.
 - + Stanisław, Helena, Józef.
 - + Romualda(K), Teresa, Bronisław.
  
Czwartek 11.10.2018 r. – wspomnienie św. Jana XXIII
7.00 + Maria Buriak (greg.11).
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 KARSK
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 + Franciszek Florkowski w 30 rocz. śmierci, + Czesław Florkowski i za zmarłych z rodziny.

Piątek 12. 10.2018 r. – wspomnienie bł. Jana Beyzyma
07.00 + Maria Buriak (greg.12).
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Aleksandry z okazji 18 urodzin. 
  
Sobota 13.10.2018 r – bł. Honorata Koźmińskiego, Nabożeństwo Fatimskie
8.30 Różaniec
9.00 O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej pomocy dla Marii.
16.00 Msz św. ślubna.
18.00 1) + Helena Łukaszewicz w 16 rocz. śmierci, + Helena Pięknik i za zmarłych z ich rodzin.
 2) + Maria Buriak ( greg. 13).
Niedziela 14.10.2018 r. – XXVIII Niedziela Zwykła
7.00 1) + Zofia Zubek w 1 rocz. śmierci i za jej rodziców i rodzeństwo.
 2) + Maria Buriak (greg. 14).
9.30 + Kazimiera (K), Piotr, Jerzy i za zmarłych z rodziny.
11.00 Pro populo
12.30 + Jadwiga Skobyranda w 6 rocz. śmierci, + Jerzy Skobyranda.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Jan Wawreńczuk w 17 rocz. śmierci, + Marian, Stefan oraz za zmarłych teściów: 
 + Helena i Ludwik Kowal.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) Za zmarłych z rodz. Wielgus i Zielińscy.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 


