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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Marka:
„Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy że-

brak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Na-
zaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! „Wielu nastawa-
ło na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade 
mną!” Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc 
mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na 
nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” 
Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”. (Mk 10, 46b-52) 

ROZWAŻANIE
Nie wiemy, jak długo niewidomy żebrak Bartymeusz siedział przy drodze, pro-

sząc o  jałmużnę. W pewnym sensie siedział tam całe życie i  czekał na tego jedy-
nego Przechodnia, gdyż dopiero spotkanie z  Jezusem odmieniło jego los. Dopie-
ro Ten, który przywrócił mu wzrok i obdarował go światłem, nadał jego życiu nowy 
wymiar. Chrystus nieustannie przechodzi także przez nasze życie, nieustannie pro-
si nas o wiarę.

O. Tomasz Zamorski OP

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

Sprzedaż biletów: w zakrystii naszego Kościoła, cena 70 zł

100-lecie Niepodległości

Koncert 
muzyki 
sakralnej 10 listpada 2018, godz. 19.00 

Kościół pw. WNMP NOWOGARD

SPONSORZY PATRONAT

Sprzedaż biletów: Agencja Artystyczna i Koncertowa Beata Krzyżanowska tel. 508-285-211
Zakrystia Para� Kościoła pw. WNMP, ul Kościelna, Nowogard

Starostwo 
Goleniów

Dominika Zamara - sopran
Frantisek Vanicek - organy
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Z życia naszej wspólnoty
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

W terminie 1-8 lutego 2019 roku wraz z parafią św. Wojciecha ze Świnoujścia organi-
zujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Koszt 1090 dolarów plus 180 zł – transfer na lot-
nisko. Zapisy do 20 listopada. Bliższe informacje i zapisy u ks. Waldemara Piątka; plan 
pielgrzymki można pobrać z zakrystii kościoła. 

OSTATNIE DNI MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Do końca października zapraszamy na  modlitwę różańcową:
    - dorosłych i młodzież od niedzieli do piątku na godz. 17.30 a w sobotę o godz. 8.30;
    - dzieci od poniedziałku do czwartku na godz. 16.30.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH DLA DZIECI
31 października (środa) ostatni różaniec dla dzieci o godz. 16.30. Zapraszamy dzieci, 
by przybyły na to spotkanie w przebraniu za świętych. Bezpośrednio po modlitwie w 

kościele odbędzie się przejazd do świetlicy przy parafii Św. Rafała Kalinowskiego, gdzie 
odbędzie się Bal Wszystkich Świętych.

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 28 października podczas Mszy św. 
o godz. 18.00 i spotkanie po Mszy św. 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W dniu 1 listopada na naszym cmentarzu Msz św. zostaną odprawione o godz.: 9.00, 

10.00, 11.00. W naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. O godz. 12.00 i po niej 
(około 12.30) wyruszy procesja na cmentarz. Po przybyciu(około 13.00) nastąpi modli-
twa za zmarłych. Po zakończonej procesji zostanie odprawiona Msza św. Zapraszamy 
do udziału.

W Dzień Zaduszny (02.11.2018) odbędą się Mszę św. na filiach: w Karsku i Olchowie 
o godz. 17.00 a w Dąbrowie o godz. 18.00 

WYPOMINKI W NASZEJ PARAFII
Zapraszamy do wspólnej modlitwy wypominkowej w naszej parafii od niedzieli do 

piątku o godz. 17.30 a w soboty o godz. 08.30. Modlitwę Wypomnikową rozpoczyna-
my od 02 listopada.

Karty wspominkowe na określony dzień modlitwy, jak też i na wypominki roczne, 
można pobrać z kaplicy św. Jana Pawła II przy wejściu głównym w kościele. Prosimy o 
wypełnianie wyraźne wypominek oraz umieszczanie imion podawanych w mianowniku 
bez odmieniania. Wypełnione wypominki można składać na tacę lub w zakrystii.
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CZUWANIE MŁODZIEŻY
W nocy z 19 na 20 października młodzież naszej parafii wraz z ks. Waldemarem Piątek 

i s. Danielą uczestniczyli w nocnym czuwaniu młodzieży naszej Archidiecezji w Arcybi-
skupim Wyższym Seminarium Duchownym, przeżywanym pod hasłem „Młodzi Wia-
ra Powołanie”. W czasie czuwania, obok modlitwy, młodzież wysłuchała relacji z prze-
żywanego w Kościele Synodu Młodych relacjonowanego przez ks. Marcina Szczodre-
go oraz wysłuchała konferencji s. Damiany  ze zgromadzenia Sióstr Uczennic Krzyża. 
W przerwie modlitewnej można było obejrzeć musical przygotowany przez młodzież ze 
szkół katolickich pod przewodnictwem ks. Wojciecha Koladyńskiego. Następne spotka-
nie młodych 14 grudnia. Bliższe informacje i zapisy u ks. Waldka. Zapraszamy.

SPOTKANIE MISYJNE DZIECI
20 X 2018 r. w  Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie spotkały się 

dzieci skupione w ogniskach misyjnych z terenu całej archidiecezji. Wydarzenie to przy-
gotowywało dzieci do przeżywania Tygodnia Misyjnego. Gościem spotkania był pocho-
dzący z Ugandy misjonarz – kombonianin, ks. Deo Gratias. Z naszej parafii uczestniczy-
ły w spotkaniu dzieci z Koła misyjnego wraz z s. Melanią i s. Danielą. 

Spotkanie zaczęło się od zawiązania wspólnoty i przedstawienia pt. „Karol z Wado-
wic”. Tegoroczne spotkanie świętowaliśmy w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową. Postać św. Jana Pawła II przybliżyła też prezentacja. 

Wiele radości sprawiło nam spotkanie z misjonarzami: ks. Deo Gratias i siostrą z Ke-
nii. 
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Na misyjne świętowanie złożył się też Konkurs na wykonany dowolną techniką ró-
żaniec. Cieszymy się, że nasz różaniec otrzymał wyróżnienie. Z Sanktuarium popłynę-
ła do nieba modlitwa różańcowa za cały świat, wypowiadana przez najmłodszych w róż-
nych językach.

Ukoronowaniem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ks. Paweł Płaczek. 
W czasie kazania ks. Deo Gratias zachęcał dzieci, by zawsze troszczyły się o swoją wia-

rę oraz pomagały innym dobrym słowem, konkretnym czynem i modlitwą. 
Po Mszy św. czekał na nas jeszcze słodki poczęstunek i miłe upominki. Wracając do 

domu, nieśliśmy radość w sercach i odkrywaliśmy ją też w pięknie jesiennej przyrody.
Zapraszamy na spotkania KOŁA MISYJNEGO w każdy piątek o godz. 15.30 w salce 

domu parafialnego.

PIERWSZY PIĄTEK I SOBOTA MIESIĄCA
    - I piątek spowiedź św. od godz. 17.00. Msza Św. o godz. 18.00 będzie odprawiona 

za zmarłych, którzy odeszli do wieczności w okresie 01 listopad 2017 do 31 październi-
ka 2018 roku. Po Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakramentu i nabożeństwo pierwszopiąt-
kowe.

   - I sobota o godz. 8.30 nabożeństwo I sobotnie. Od godz. 10.00 ks. Waldemar i ks. 
Andrzej odwiedzą chorych posługą sakramentalną.
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MSZA ŚW. W INTENCJI ZMARŁYCH NAUCZYCIELI
Zapraszamy na Mszę św. odprawianą w intencji zmarłych nauczycieli naszego miasta  

w niedzielę 4 listopada na godz. 11.00.

MSZA ŚW. W INTENCJI SYBIRAKÓW
Zapraszamy na Mszę św. odprawianą w intencji zmarłych Sybiraków w niedzielę 4 li-

stopada na godz. 09.00.

SPOTKANIE SCHOLI MŁODZIEŻOWEJ I DZIECIĘCEJ
Spotkanie chętnych osób do śpiewu w scholii młodzieżowej w 2,3 i 4 piątek miesiąca 

o godz. 16.30 na parafii a spotkanie scholii dziecięcej w 2,3 i 4 sobotę miesiąca o godz. 
11.30 na plebanii.

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

cej Pomocy. 

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne w tygodniu 29 października do 04 listopada 2018 będzie czynna 

tylko  we wtorek od godz. 19.00 – 20.00. W tygodniu od 05 – 11 listopada 2018 będzie 
czynne we wtorek i czwartek od 19.00-20.00.

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauki przed chrztem w miesiącu sierpniu odbędzie się: 
27 października, 3 listopada i 10 listopada 2018 roku o godz. 18.45 w biurze parafial-

nym. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

USZANOWANIE RELIKWI  
ŚW. JANA PAWŁA II,  

ŚW. OJCA PIO  
I ŚW. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

W listopadzie 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 listopada o godz. 18.00. 
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 listopada o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 listopada o godz. 18.00
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Odpusty – co to właściwie jest?
Dar odpustu
Nawiedzając z modlitwą kościół lub ka-

plicę w uroczystość Wszystkich Świę-
tych  oraz w Dniu Zadusznym, możemy 
pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust 
zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla 
dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wy-
pełniając określone warunki, możemy 
uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopa-
da za pobożne (czyli modlitewne) nawie-
dzenie cmentarza. Odpust zupełny może-
my uzyskać raz dziennie. Warunki uzyska-
nia odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiego-

kolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólno-

tą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze 
nasz”,  “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w 
intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Rozróżnia się odpust: zupełny i 
cząstkowy.

Odpust zupełny –    uwalnia od kary 
doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary 
doczesnej należnej za grzechy w części, 
jest oznaczany bez określania dni lub lat. 
Kryterium miary tego odpustu stanowi 
wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje 
dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

Co to jest?
Grzech – odwrócenie się od Boga w 

stronę stworzenia; świadome i dobrowol-

ne  wykroczenie przeciw prawu Bożemu; 
wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.

Kara – w Biblii zawsze ma wymiar na-
prawczy: ma doprowadzić grzesznika 
do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć po-
pełniony błąd, naprawić zło. Jest konse-
kwencją  grzechu, odrzucenia świętości 
Boga. Kara jest tamą postawioną grzecho-
wi.

Wina – odpowiedzialność człowieka, 
którą jako istota rozumna i wolna ponosi 
za popełnione przez siebie zło, ewentual-
nie obojętność na nie.

Rozgrzeszenie – sakramentalne odpusz-
czenie win, zanurzenie grzesznika w Bo-
żym miłosierdziu. 

Aby mogło się dokonać, konieczne jest 
spełnienie 5 warunków: dobry  rachunek 
sumienia, żal za popełnione zło, szcze-
re wyznanie win, postanowienie poprawy 
zakładające wyzbycie się przywiązania do 
grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.

Niebo – stan zbawienia, eschatologicz-
nej radości. Miejsce, w którym Bóg gro-
madzi zbawionych. Niekończące się szczę-
ście płynące z faktu przebywania w blisko-
ści Ojca.

Piekło – utrwalona na wieki konsekwen-
cja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się 

ku stworzeniu, własnego egoizmu, któ-
ry zamknął człowieka wyłącznie w kręgu 
jego  własnych spraw; źródłem cierpienia 
w piekle jest brak Boga, świadomość nie-
wykorzystanej szansy, brak miłości. Pie-
kłem jest brak nadziei.

Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego do-

TRUDNE TEMATY
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świadczają ci, którzy umarli w stanie przy-
jaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dosta-
tecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby 
doświadczyć radości zbawienia.

***
Jak pomóc zmarłym?
1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy 

św. i Komunii św.
2. Przebaczenie zmarłemu wszyst-

kiego, czym wobec nas zawinił.
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpu-

sty.
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypo-

minek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o 
zmarłych, powinniśmy zanurzać w odku-
pieńczej ofierze Chrystusa, 

bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza 
modlitwa i ofiara będą  dla nich pomoc-
ne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o gro-
by. One ocalają pamięć,  przypominają o 
celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przy-
pominają wspólne dziedzictwo. To jednak 
za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się 
nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas 
Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych ob-
cowanie” stwarza jedyną w swoim rodza-
ju okazję, by pomóc naszym zmarłym w 
osiągnięciu  pełni zbawienia. Materia ma 
tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze 

są dary duchowe, które możemy im ofia-
rować, pokuta, dzięki której nie tylko zo-
stanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, 
ale też dokona się nasze nawrócenie.

***

Warunki uzyskania odpustu zupeł-
nego:

1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do 
jakiegokolwiek grzechu, nawet  powsze-
dniego (dyspozycja).

2. Wykonać czynności obdarzone odpu-
stem.

3. Wypełnić trzy warunki:
– Spowiedź sakramentalna lub bycie w 

stanie łaski uświęcającej;
– Przyjęcie Komunii Świętej (po jed-

nej Komunii Świętej możemy uzyskać tyl-
ko jeden odpust zupełny);

– Odmówienie modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę 
w intencji samego Papieża, ale w wyzna-
czanych przez Ojca Świętego).

Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wy-
kluczenia przywiązania do jakiegokol-
wiek  grzechu, odpust będzie tylko cząst-
kowy.

***
Odpusty zupełne możliwe do uzy-

skania każdego dnia:
1. Za adorację Najświętszego Sakramen-

tu przez pół godziny. Za samo tylko  na-
wiedzenie Najświętszego Sakramentu od-
pust cząstkowy.

2. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 
5 dziesiątków) w kościele, w publicznej ka-
plicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, 
w stowarzyszeniu publicznym.

Warunki:
1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez 

przerwy;
– Do modlitwy ustnej trzeba dodać roz-

myślanie tajemnic różańcowych;
– Przy publicznym rozważaniu Różań-

ca trzeba zapowiadać odmawiane tajem-
nice według przyjętego zwyczaju.

3. Za nawiedzenie kościoła parafialnego 
w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierp-
nia (Matki Bożej Anielskiej).

4. Za nawiedzenie kościoła, w którym 
odbywa się synod diecezjalny.

5. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub 
ołtarza w dniu jego konsekracji.
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6. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub 
kaplicy zakonnej w dniu święta założycie-
la zakonu.

7. Jeżeli nie ma kapłana, który udzie-
liłby umierającemu sakramentów i od-
pustu zupełnego, to Kościół mu je udzie-
li w momencie śmierci, jeżeli jest odpo-
wiednio  dysponowany i za życia miał 
zwyczaj odmawiania jakichkolwiek mo-
dlitw. Do  uzyskania tego odpustu chwa-
lebną jest rzeczą posługiwać się krucyfik-
sem lub krzyżem. Taką odpowiednią dys-
pozycją w godzinie śmierci jest stan ła-
ski  uświęcającej i wolność do przywiąza-
nia do jakiegokolwiek grzechu, nawet lek-
kiego.

***

Odpusty cząstkowe możliwe do uzy-
skania wielokrotnie każdego dnia

Są trzy ogólne warunki uzyskania 
odpustu cząstkowego:

1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowe-
go, jeśli w czasie spełniania swoich obo-
wiązków i w trudach życia wznosi myśli 
do Boga z pokorą i ufnością, dodając w 
myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami”

2. Jeśli wierny powodowany motywem 
wiary przyjdzie z pomocą potrzebują-
cym współbraciom, pomagając im osobi-
ście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, 
uzyskuje odpust cząstkowy

3. Gdy wierny w intencji umartwia-
nia się, odmówi sobie czegoś godziwe-
go, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje od-
pust cząstkowy. Warunek ten ma zachę-
cić wiernych do praktykowania dobrowol-
nych umartwień

Odpust cząstkowy jest związany z od-
mówieniem wielu znanych modlitw i 

można go uzyskać wielokrotnie w cią-
gu dnia. Niektóre z modlitw związanych 
z odpustem cząstkowym to: Anioł Pań-
ski (lub Regina Caeli w Okresie Wielka-
nocnym);  Duszo Chrystusowa;  Wierzę 
w Boga; Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 
51 (Zmiłuj się…); odmówienie Jutrz-
ni lub Nieszporów za zmarłych;  Panie, 
Boże wszechmogący  (modlitwa z Litur-
gii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II ty-
godnia psałterza); modlitwa św. Bernar-
da (Pomnij, o Najświętsza Panno Mary-
jo);  Wieczny odpoczynek;  Witaj, Królo-
wo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją obro-
nę; Magnificat; odmówienie jednej z sze-
ściu litanii zatwierdzonych dla całego Ko-
ścioła (do Najświętszego Imienia Jezus, do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Naj-
droższej Krwi Chrystusa Pana, Loretań-
skiej do NMP, do świętego Józefa lub do 
Wszystkich Świętych); pobożne uczynie-
nie znaku Krzyża świętego.

***

Ponadto dla Polski zostały zatwier-
dzone także dwa dodatkowe odpusty 
zupełne:

– Uczestnictwo w nabożeństwie  Gorz-
kich Żalów jeden raz w Wielkim Poście w 
jakimkolwiek kościele na terenie Polski;

– Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniej-
szej w następujące dni:

* w uroczystość świętych Apostołów 
Piotra i Pawła (29 czerwca)

* w święto tytułu
* w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunku-

li”)
* jeden raz w ciągu roku w dniu określo-

nym według uznania
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
Niedziela 28.10.2018 r. – XXX Niedziela Zwykła
7.00 + Maria Buriak (greg. 28).
9.30 + Tadeusz Kozina.
11.00 Pro populo
12.30 W intencji zmarłych z rodziny Markowskich i Łazarz.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Zofia, Ludwik Ławniczek w 11 rocz. śmierci, + Karolina Ławniczak, + Izabela Krzak, 
          + Danuta Mańka.
 Karsk (godz. 09.00) + Kazimierz Owczarek w 1 rocz. śmierci, + Marianna, 
                                         Edward, Henryk i za zmarłych z rodziny.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Szczepan Żabecki w 30 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 29.10.2018 r.
7.00  + Maria Buriak (greg. 29).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 + Mieczysław Kosmala w 48 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 30.10.2018 r. 
7.00 + Maria Buriak (greg. 30).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych
18.00 + Zygmunt Kosmala w 24 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Środa 31.10.2018 r. 
7.00 + Jadwiga Kołodziejczyk; + Zdzisław Kołodziejczyk.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych i Nowenna
18.00 Msza św. zbiorowa:
 - + Jadwiga Kołodziejczyk.
 - + Leokadia, Edward, Witold.

Czwartek 01.11.2018 r. – uroczystość Wszystkich Świętych
7.00 + Edward Więckowski, + Władysława (K) i Franciszek Więckowski, + Piotr i Aniela Bąk, 
          + Stanisław Bąk.
9.30 + Stanisław Wasicki w 1 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Wasickich.
11.00 Pro populo
12.30 + Józef w 3 rocz. śmierci.
18.00 + Katarzyna, Edward, Krzysztof, Karol, Katarzyna Patet; + Władysława (K), Władysław 
           i za zmarłych z rodziny.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 
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Piątek 02.11.2018 r. – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny),       
                                     Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 + Józefa, Janina, Józef, Paweł Wychowaniec; + Józef, Maria, Helen Łagisz.
17.00 Karsk
17.00 Olchowo
18.00 Dąbrowa
17.30 Wypominki
18.00 1) Msza św. za wszystkich zmarłych z naszej parafii w okresie 01 listopad 2017 
            – 31 października 2018. 
 2) W intencji zmarłych członkiń Żywego różańca i zmarłych z rodziny.

Sobota 03.11.2018 r.- Pierwsza Sobota Miesiąca
8.15 nabożeństwo Pierwszosobotnie 
9.00 W intencji zmarłych księży i sióstr zakonnych oraz za osoby zmarłe, 
 które poświęciły swoje życie Panu Bogu.
17.30 Wypominki
18.00 + Kazimierz, Irena, Kazimierz, Irena, Wacław, Antonina, Antoni, Natek Gołombowscy; 
          + Stanisława (K) Jakowlew oraz za zmarłych z ich rodzin i bliskich.

Niedziela 04.11.2018 r. – XXXI Niedziela Zwykła
7.00 + Karol, Katarzyna, Katarzyna, Edward, Władysław, Władysława (K), Krzysztof.
9.30 W intencji zmarłych sybiraków. 
11.00 W intencji zmarłych nauczycieli szkół nowogardzkich.
12.30 + Marianna Sułkowska w 2 rocz. śmierci, + Aleksander Sułkowski w 5 rocz. śmierci, 
          + Jan Kazimierczak w 24 rocz. śmierci.
17.30 Wypominki
18.00 + Antoni Wawryczuk,+ Irena i Jan Marczyńscy, + Antonina i Ignacy Kwaśniewscy, + Maria 
          i Aleksander Wawryczuk.
 Karsk (godz. 09.00) + Anna Szado w 29 rocz. śmierci; 
 + Bronisława Bzdyra w 2 rocz. śmierci; + Jan i Marianna Bzdyra.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 05.11.2018 r. 
7.00 W intencji zmarłych sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
17.30 Wypominki
18.00 1) +Róża, Antoni, Stanisław, Kazimierz, Marek, Jan, Maria, Jacek Mroczko oraz za zmarłe 
          dzieci i zmarłych z rodziny.
 2) + Czesław Jarczewski w miesiąc po śmierci.

Wtorek 06.11.2018 r. 
7.00 W intencji zmarłych z rodzin sióstr pracujących w tutejszej parafii.
17.00 DĄBROWA 
17.30 Wypominki
18.00 1) + Nadia w 10 miesięcy po śmierci.
          2) + Janina Igras w 1 rocznicę śmierci.
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Środa 07.11.2018 r. 
7.00 + ks. Piotr Gronostaj.
17.00 OLCHOWO
17.30 Wypominki
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + ks. Bronisław Pisarek, + Władysław, + Bronisława (K) i za zmarłych z rodziny.
 - + Edmund Iwan (we wspomnienie imienin i urodzin), + Eugeniusz Wyworski 
 w 3 rocz. śmierci oraz za zmarłych rodziców z rodziny Wyborskich i Białczaków.
 
Czwartek 08.11.2018 r. 
7.00 + Czesław Napieralski.
17.00 KARSK + Konstanty Łatka ( int. od rodziny ze Świnoujścia).
17.30 Wypominki
18.00 + Waldemar, Jan, Teodozja, Tomasz z rodz. Skorupów; + Zofia, Marian, za zmarłych 
           braci oraz zmarłych z rodziny Pustelnik; w intencji zmarłych z rodz. Kucińskich, Kurzawa, 
           za zmarłych dziadków, + ks. Franciszka i ks. Grzegorza.

Piątek 09.11.2018 r. – święto  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 + Franciszka Trojanowska w 20 rocz. śmierci.
17.30 Wypominki
18.00 + Bogdan Baran i za zmarłych z rodziny.
  
Sobota 10.11.2018 r – wspomnienie św. Leona Wielkiego
8.30 Wypominki
9.00 + Klemens, Zofia Nejranowscy.
14.00 Msza św. ślubna.
18.00 + Zofia w 26 rocz. śmierci, + Franciszek w 31 rocz. śmierci, + Jan w 11 rocz. śmierci 
          z rodz. Nowak; + Maria, Jan Kościelak; + Jerzy Niedośmiałek w 18 rocz. śmierci, 
 + Jan Cielikaw 9 rocz. śmierci.

Niedziela 11.11.2018 r. – XXXII Niedziela Zwykła 
 – 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę
7.00 + Alicja Stachura w 9 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Stachura, Dębińskich, Rosińskich
9.30 + Kazimierz w 16 rocz. śmierci, + Grażyna, Zenon i za zmarłych z rodz. Jakutowicz; 
          + Zdzisław Łuczak.
11.00 Pro populo
12.30 + Danuta, Jan Mańka; + Eugeniusz Domanowski; + Zofia, Ludwik Ławniczek; + Karolina 
          Ławniczek; +Izabela Krzak i za zmarłych z rodziny.
17.30 Wypominki
18.00 + Lesław Trojanowski w 20 rocz. śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) + Józef Sobczyk i za zmarłych rodziców; + Jan, Elżbieta, Zdzisław, Jan
                                    Helena, Zbigniew i za zmarłych z rodziny.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 


