
Biuletyn
Duszpasterski

Nr 590   (07/2014)    30. marca  2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Biuletyn
Duszpasterski

Nr 590   (07/2014)    30. marca  2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Nr 19 (696/2018)    11 listopada 2018 r.

Te Deum Laudamus



2 www.wnmp.nowogard.eu

Ewangelia na niedzielę

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

Z Ewangelii św. Marka:
„Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. 

Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na ryn-
ku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy 
wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. 

Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał 
się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wie-
le. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wte-
dy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta ubo-
ga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bo-
wiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszyst-
ko, co miała, całe swe utrzymanie”. (Mk 12,38-44)

ROZWAŻANIE
Trudno jest zrezygnować ze swoich praw i oddać coś, co uważamy za swoją wła-

sność, nawet gdy skłania nas ku temu sumienie. Słowo Boże głosi dziś pochwałę 
dwóch ubogich wdów, hojnie obdarowujących Boga i  ludzi tym, co posiadały. Ta-
kiej postawy uczy nas również sam Jezus, który ofiarował samego siebie dla zgładze-
nia naszych grzechów. Obyśmy przyjmując Go w Eucharystii, nie rezygnowali z Jego 
aprobaty, pokoju, bliskości dla drobiazgów niewartych więcej niż garść mąki, kropla 
oliwy czy dwa drobne pieniążki.

Mira Majdan
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Z życia naszej wspólnoty
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Bal Wszystkich Świętych już po raz kolejny odbywał się we środę (31 października) 
na świetlicy środowiskowej działającej przy parafii św. Rafała Kalinowskiego. Inicja-

tywa kierowana do dzieci, a realizowana przez uczestników modlitwy różańcowej, była 
okazją do poznawania życiorysów świętych Kościoła katolickiego poprzez wspólną za-
bawę, a także odpowiednio przygotowane stroje. Grono uczestników radosnej zabawy 
chciało pokazać, że ten dzień nie jest smutny, ale radosny i kierujący nas ku Niebu. Z 
roku na rok grono „Świętych” jest coraz liczniejsze. Tym razem uczestników balu było 
niemal siedemdziesięciu uczestników.

We środowe popołudnie dzieci spotkały się na ostatniej październikowej modlitwie 
różańcowej w naszym parafialnym kościele, a po niej przejechaliśmy do parafii „brat-
niej”, aby wspólnie z dziećmi z tamtejszej parafii obchodzić Bal Wszystkich Świętych. 
Wielu z kandydatów do Raju mogło przedstawić się i powiedzieć kilka słów o swoim ży-
ciu na ziemi. Później w części katechetycznej odbywały się liczne zabawy i konkursy z 
iście anielską muzyką w tle. Nie zabrakło także okazji do tańca, gdyż zgodnie z zalece-
niem św. Augustyna: „Istoto ludzka! Ucz się tańca. Bo inaczej, cóż poczną z Tobą anio-
łowie w niebie...» każdy miał okazję na zaprezentowanie swoich umiejętności na parkie-
cie. Po takim zmęczeniu fizycznym należało zregenerować swoje siły podczas wspólne-
go poczęstunku. Dzieci otrzymały też prezenty przygotowane przez siostry Opatrzności 
Bożej  oraz miały okazję poznać hymn balu i życiorysy wielu świętych. 
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OBCHODY  100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  
W NASZYM KOŚCIELE

11.11.2018 r o godz. 11:00 uroczysta msza św. z okazji -lecia odzyskania niepodległo-
ści. Msza św. w intencji Ojczyzny zapraszamy przedstawicieli władz, stowarzyszeń, pocz-
ty sztandarowe szkół o organizacji. Na dziękczynienie zaśpiewamy  uroczyste Te Deum.

Po mszy św. o godz. 12:00 na placu kościelnym będziemy śpiewać hymn Polski włącza-
jąc się w obchody krajowe; „ Śpiewamy dla Niepodległej”. Następnie wyruszy IV Marsz 
Niepodległości pod pomnik Niepodległości na ul. 3-go maja.

KONCERT Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości pragniemy serdecznie 
zaprosić parafian i wszystkich zainteresowanych na sobotę 10 listopada o godz. 19.00 
na koncert muzyki sakralnej do naszego kościoła. Wystąpią światowej sławy artyści: Pani 
Dominika Zamara – sopran i Pan Frantisek Vanicek – organy. Bilety i bliższa informacja 
u Pani Beaty Krzyżanowskiej (tel. 508285211).

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. 
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KONCERT – ZADUSZKI LITERACKO – MUZYCZNE
Już po raz drugi w naszej parafii będzie miało miejsce spotkanie pt.” Zaduszki literac-

ko - muzyczne” w  wykonaniu księży i przyjaciół. Do wspólnej modlitwy muzycznej za-
praszają: Magdalena Szelągiewicz, Karolina Szczerbik, Adam Grudziński, ks. Michał Ba-
rański, Ks. Tomasz Gruszto, Ks. Karol Łabęda, Ks. Waldemar Piątek.

Zapraszamy do przeżycia z nami tego spotkania we środę 14 listopada 2018 roku o 
godz. 19.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.

SPOTKANIE 7 KLASISTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ 
DO BIERZMOWANIA

Ks. Waldek zaprasza uczniów 7 klas przygotowujących się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania na spotkanie w niedzielę 25 listopada 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 w niedzielę 02 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 i spo-
tkanie po Mszy św. 
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ZAPROSZENIE NA ODPUST DO PARAFII ŚW. RAFAŁA 
KALINOWSKIEGO

W dniu 20 listopada w 100-lecie odzyskana Niepodległości przypada Liturgiczne wspo-
mnienie św. Rafała Kalinowskiego, patrona Naszej Parafii oraz Patrona Sybiraków, koleja-
rzy i kresowiaków. W tym dniu nasza Parafia obchodzi Uroczystość Odpustową.

Uroczystą Mszę Świętą Odpustową odprawi o godz. 17.00 Ks. Biskup Henry Wejman. 
Na tę Uroczystość w Sanktuarium św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie serdecznie 
zapraszam.

FILMOTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA
Informujemy o zmianie spotkania młodzieżowego i serdecznie zapraszamy młodzież  

na wspólne oglądanie filmu w sobotę 01 grudnia o godz. 18.30 na plebanii. Ksiądz Wal-
dek zapewnia film i dużą ilość popcornu a oranżadę młodzież przynosi sama. Zapraszamy

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

ku o godz. 17.30 a w soboty o godz. 08.30. Modlitwę Wypomnikową rozpoczynamy od 02 
listopada.

Karty wspominkowe na określony dzień modlitwy, jak też i na wypominki roczne, moż-
na pobrać z kaplicy św. Jana Pawła II przy wejściu głównym w kościele. Prosimy o wypeł-
nianie wyraźne wypominek oraz umieszczanie imion podawanych w mianowniku bez od-
mieniania. Wypełnione wypominki można składać na tacę lub w zakrystii.

SPOTKANIE SCHOLI MŁODZIEŻOWEJ I DZIECIĘCEJ
Spotkanie chętnych osób do śpiewu w scholii młodzieżowej w piątek o godz. 16.30 na 

parafii a spotkanie scholii dziecięcej w 2, 3 i 4 sobotę miesiąca o godz. 11.30 na plebanii.
KATECHEZA PARAFIALNA DLA DZIECI 

PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO I KOMNII ŚW.
Katecheza parafialna dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. z księdzem pro-

boszczem odbędzie się we wtorek 13 listopada lub we środę 14 listopada o godz. 18.30 w 
domu parafialnym.

PRZYMIARKA ALB PRZE I KOMUNIĄ ŚW.
Wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy na przymiarkę alb 

przed I Komunią Św. na plebanii w sobotę 24 listopada 2018r.:
- chłopców zapraszamy do przymiarki na godz. 10.00;
- dziewczynki zapraszamy do przymiarki na godz. 10.40.

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

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauka przed chrztem odbędzie się 24 listopada 2018 roku 

o godz. 18.45 w biurze parafialnym. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.
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TRUDNE TEMATY

Kilka rad kard. Krajewskiego, 
jak być gotowym na śmierć

Pewnego dnia kard. Krajewski zapytał Franciszka: „Ojcze Święty, jak bronisz się przed 
tymi wszystkimi pokusami?”. Odpowiedział: „Konradzie, ja mam wodę święconą koło łóż-
ka. Kiedy się budzę, robię znak krzyża, kiedy idę spać, robię znak krzyża. Kiedy wychodzę 
z apartamentu, robię znak krzyża. Jak wiele litrów wody święconej potrzeba papieżowi!”.

Jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski 24 października objął swój rzymski ko-
ściół tytularny pw. Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. W polskich mediach uka-
zały się zaledwie krótkie wzmianki z tej uroczystości. Warto u początku listopada wrócić 
do jego homilii, którą wtedy wygłosił. W niej bowiem podzielił się swoimi kilkoma pro-
stymi i cennymi radami duchowymi, co jemu pomaga codziennie być gotowym na spo-
tkanie Pana. Wyraził tym też słowa pociechy i umocnienia dla rodziców zmarłego zaled-
wie dwa dni wcześniej Ignasia, który przebywał w Rzymie na specjalistycznym leczeniu.

Śmierć jak złodziej
Piękny spokojny wieczór tworzył niepowtarzalny rodzinny, przyjacielski klimat. „Ksiądz 

INFORMACJE DOTYCZĄCE  
WYDAWANIA ŻYWNOŚCI PRZEZ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas informuje o rozpoczęciu kolejnego roku wydawania żywności 
z programu operacyjnego UE. Zapraszamy wszystkich we wtorek i środę którzy dostarczy-
li skierowania, a osoby zainteresowane programem informujemy że kryterium do otrzy-
mania pomocy to 1402,00 zł dla osoby samotnej i 1056,00 dla osoby w rodzinie. Wydawa-
nie żywności odbywa się w tymczasowym magazynie na ul. Kościelnej 2

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

Pomocy. 

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

W listopadzie i grudniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy za wstawiennic-
twem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można uszano-
wać relikwie tych świętych:

-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 listopada o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 listopada o godz. 18.00. 
- św. Jana Pawła II – 02 grudnia o godz. 18.00. 
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Konrad”, jakim nadal pozostał dla osób przychodzących do niego codziennie rano na 
mszę św. do bazyliki św. Piotra, zgodnie ze swoim zwyczajem homilię całkowicie poświę-
cił Ewangelii z dnia, a była to przypowieść z Ewangelii wg św. Łukasza o słudze oczekują-
cym Pana.

„Tego wieczoru spróbujmy pokontemplować dzisiejszą Ewangelię. Co pragnie powie-
dzieć nam Pan właśnie dziś wieczór – zwrócił się do zebranych. – On prosi nas, byśmy 
byli gotowi, bo śmierć przychodzi jak złodziej. Nikt nie wie kiedy, gdzie i jak. Jedyną rze-
czą pewną jest to, że przyjdzie. Dziś wieczór dobrze o tym wie dwoje młodych rodziców, 
którzy są z nami, których syn zmarł dwa dni temu. Śmierć przyszła jak złodziej. Są to ro-
dzice Ignacego”.

„Co mamy zrobić, żeby czuwać?” – zapytał zebranych kard. Krajewski i dał im trzy wska-
zówki:

1. Codzienna lektura czytań z dnia
„Pierwszym mistrzem, który nauczył mnie naprawdę wiele, jak być gotowym wobec 

Pana, był jeden kardynał. Kardynał Deskur, wielki przyjaciel Jana Pawła II. Nie wiem, czy 
pamiętacie – zaraz po wyborze Jan Paweł II udał się do Gemelli, by odwiedzić swojego 
przyjaciela, który miał wylew. Ten kardynał wzywał mnie każdego wieczoru do siebie. Już 
był leżący. Wiecie po co? By mu przeczytać Ewangelię z następnego dnia.

Mówił mi: Konradzie, z czym położę się spać, z tym się obudzę. Jeśli pójdę spać ze słowem 
Bożym, wstanę ze słowem Bożym. Jeśli położę się pijany, obudzę się z bólem głowy.

Kiedy byłem kapelanem Polikliniki Umberto I i rano przychodziłem na mszę do nie-
go, on wyciągał z Ewangelii zdanie, motto, powiedzenie, które mi radził nieść przez cały 
dzień”.

„Dziś obudziłem się o 5 rano – mówił dalej kard. Krajewski – i od razu przyszła mi ta 
myśl: Konradzie, musisz być gotowy. Musisz być gotowy. Spróbowałem to zdanie rozgryźć 
przez cały dzień, w drodze do biura. Czasem je zapominam. Muszę więc ponownie otwo-
rzyć i przeczytać Ewangelię, bo dzień był tak intensywny, że zapomniałem. Przed pójściem 
spać staram się przypomnieć sobie jeszcze raz, co dzisiejsza Ewangelia mi mówi? I to mi 
pomaga być gotowym przed Panem”. 

2. Codzienna msza? To za mało
Jednocześnie jałmużnik papieski przestrzegł, że samo uczestnictwo w codziennej Eu-

charystii nie wystarczy, jeśli z niej „nie wychodzi się z Jezusem”.
„Nie wiem, czy wiecie – wyznał – ale moim poprzednikiem był Judasz. Wiele stuleci 

temu jeden z apostołów był jałmużnikiem, otrzymywał pieniądze z kolegium apostolskie-
go. Po Eucharystii, po umyciu nóg, wyszedł. Wszyscy myśleli, że poszedł rozdać pieniądze 
ubogim. Tymczasem wziął je, by sprzedać Jezusa.

Nie wystarcza Eucharystia. Trzeba wyjść z kościoła razem z Jezusem jako żywe taber-
nakulum. Nieść Jego obecność, gdziekolwiek się udam, tak, by „nie przysłonić Go moim 
charakterem, ale pokazać Go poprzez mój sposób mówienia, reagowania, patrzenia, od-
powiadania. By być naprawdę Jego nośnikiem. Kto mnie dotyka, powinien dotykać Jezu-
sa. Już nie mnie”.
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3. Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Tej praktyki ks. Konrad nauczył się od papieża Franciszka, który na początku pontyfika-

tu wyznał, że każdego dnia od 19 do 20 idzie do kaplicy przed Najświętszy Sakrament, 
by się „opalać”, by nabrać siły.

„Godzinę. Godzinę, by mówić, być z Jezusem. Ja też od lat go naśladuję. Ustaliłem sobie 
godzinę. Przyznam się wam – na początku było to bardzo trudne. Bardzo się uspokoiłem. 
Mam trudny charakter, gwałtowny, charakter trochę silny. Wszystko ma być zrobione na-
tychmiast. Tymczasem nie. Ta chwila modlitwy daje mi wiele pokoju. Czasem wystarczy 
być obecnym. Nic nie mówić. Później zaczynam mówić o moich współpracownikach, o 
moich przewinieniach, o łaskach otrzymanych”.

Jałmużnik powtórzył tu często cytowane słowa papieża Franciszka, który wyznał, że zda-
rza mu się po trudnym intensywnym dniu zasnąć przed tabernakulum. Ale jak to tłuma-
czy sam Ojciec Święty: „Lepiej przed Panem niż przed telewizorem”.

„To mi uzmysławia, że to On ma być na pierwszym miejscu. I wszystko w moim życiu 
się układa” – dodał kardynał.

4. Różaniec
Odnosząc się do św. Jana Pawła II, papieski jałmużnik wyznał: „Ostatnia rzecz, która mi 

bardzo pomaga być gotowym, by mieć lampy zapalone, jak mówi Ewangelia, by być za-
wsze czuwającym, to różaniec. Tu jest mistrz papieskich ceremonii, maestro Piero Mari-
ni, on jest świadkiem, że często Jan Paweł II podnosił rękę, tak że sekretarze musieli brać 
różaniec z ręki, bo on pozdrawiał osoby. Podczas pewnej audiencji wyjął różaniec z kie-
szeni sutanny i powiedział: oto najprostszy egzorcyzm, który istnieje na świecie. Zapa-
miętajcie!”.

Jałmużnik wyznał: „To mi pomaga bardzo, ponieważ mogę medytować życie Jezusa, ta-
jemnice, używam słów Archanioła Gabriela. Modlę się, prosząc Maryję, żeby modliła się 
za mną w trudnych momentach mojego życia”. 

5. Znak krzyża
Następnie kard. Krajewski wspomniał jeszcze jedną praktykę, którą zaczerpnął od pa-

pieża Franciszka: czynienie znaku krzyża wodą święconą.
„On zaraz po swoim wyborze zwołał wszystkich kardynałów do Kaplicy Paulińskiej. Po-

wiedział tak: Drodzy bracia kardynałowie: miło być z wami, ale powiem wam od razu – 
pierwszym kuszonym przez diabła jestem ja, kolejni jesteście wy”.

„Pewnego dnia zapytałem: Ojcze Święty, jak bronisz się przed tymi wszystkimi pokusa-
mi? Odpowiedział mi: Konradzie, ja mam wodę święconą koło łóżka. Kiedy się budzę, robię 
znak krzyża, kiedy idę spać, robię znak krzyża. Kiedy wychodzę z apartamentu, robię znak 
krzyża. Jak wiele litrów wody święconej potrzeba papieżowi! 

Więc szybko kupiłem pojemniczki na wodę święconą i mam je w pokoju, w mieszka-
niu, także w biurze. I to mi pomaga być gotowym i zawsze pamiętać o Jego obecności. W 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ponieważ jestem słaby, jestem bardzo słaby i bez tej po-
mocy nie jestem w stanie dalej żyć”.

(za https://pl.aleteia.org)
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
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) + Stefania Rompel w 20 rocz. śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 12.11.2018 r. – wspomnienie św. Jozafata
7.00  + Helena w 75 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
17.30 Wypominki
18.00 + Teresa Gołąb.

Wtorek 13.11.2018 r. – wspomnienie Pierwszych Męczenników Polskich
7.00 + Regina Zdebska.
17.00 Dąbrowa
17.30 Wypominki
18.00 + Maria Galińska, + Tadeusz.

Środa 14.11.2018 r. 
7.00 + Regina Zdebska.
17.00 Olchowo
17.30 Wypominki i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Konstanty Spiurgiasz w 10 rocz. śmierci.
 - + Ryszard Bornowski w 3 rocz. śmierci.
 - + Jan Fedak w 9 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
 - + Regina Zdebska.

Czwartek 15.11.2018 r. – wspomnienie św. Alberta Wielkiego
7.00 + Regina Zdebska.
17.00 KARSK + Konstanty Łatka (int. od Iwony z Rąbieża).
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17.30 Wypominki
18.00 + Ewa, Władysław, Regina, Edward, Zdzisław, Jan, Witold.

Piątek 16.11.2018 r. 
7.00 + Regina Zdebska.
17.30 Wypominki
18.00 + Jadwiga w 20 rocz. śmierci i Zygmunt w 41 rocz. śmierci Ciesielscy 
 i za zmarłych z rodziny.

Sobota 17.11.2018 r.- wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
8.30 Wypominki 
9.00+ Helena Kozina i zmarli z rodziny.
17.00 Msza św. dziękczynna w intencji Teresy i Wacława Kędzi z okazji 50 rocznicy ślubu  
          z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
18.00 1) + Jacek Kasprzak w 1 rocz. śmierci.; + Zbigniew Kasprzak w 20 rocz. śmierci.
 2) O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej Opieki dla Marii. 

Niedziela 18.11.2018 r. – XXXIII Niedziela Zwykła
7.00 + Bogdan Gajewski w 22 rocz. śmierci; + Stanisław Gajewski w 6 rocz. śmierci..
9.30 + Zdzisław, Stefan, Franciszka (K) z rodz. Lewandowskich.
11.00 + Stefan, Franciszka (K) Szczypkowscy; + Stanisław i Marianna Szczypkowscy.
12.30 + Franciszka Kurlapska w 1 rocz. śmierci.
17.30 Wypominki
18.00 + Aleksander Rewuś w 25 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny Rewuś i Szeremeta.
 Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka w miesiąc po śmierci.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Emilia Skowrońska w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 19.11.2018 r. 
7.00 + Halina i Mariusz Gosieccy w 9 rocz. śmierci.
17.30 Wypominki
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 1).

Wtorek 20.11.2018 r. – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
7.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 2).
17.00 DĄBROWA 
17.30 Wypominki
18.00 + Mieczysław Woroniecki w 1 rocz. śmierci. 

Środa 21.11.2018 r. – wspomnienie Ofiarowania NMP
7.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 3).
17.00 OLCHOWO
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17.30 Wypominki
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Feliksa (K) Wysocka w 1 rocz. śmierci.
 - + Leszek Jóźwiak w 1 rocz. śmierci.
 - W intencji Katarzyny Masiarek a okazji urodzin i imienin z prośbą o zdrowie, 
     bł. Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
 - + Józef Kośmider w miesiąc po śmierci; + Eugenia Kośmider.

Czwartek 22.11.2018 r. – wspomnienie św. Cecylii 
7.00 + Regina w 19 rocz. śmierci; + Jan, Zdzisława (K), Barbara, Maria z rodz. Szewczyk .
17.00 KARSK + Konstanty Łatka ( int. od Sióstr Opatrzności Bożej).
17.30 Wypominki
18.00 1) + Jadwiga Domanowska (greg. 4). 
             2) W intencji Krystyny z okazji 69 urodzin z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.

Piątek 23.11.2018 r. 
7.00 + Katarzyna. 
17.30 Wypominki
18.00 1) + Antoni Gaszewski w 8 rocz. śmierci.
             2) + Jadwiga Domanowska (greg. 5).
  
Sobota 24.11.2018 r – wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
8.30 Wypominki
9.00 1) + Jadwiga Domanowska (greg. 6).
          2) W intencji Ojca świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, radia Maryja, telewizji Trwam.
18.00 + Renata Brzost w 10 rocz. śmierci.

Niedziela 25.11.2018 r. – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
7.00 + Katarzyna, Katarzyna z okazji imienin.
9.30 + Władysław, Agnieszka Cieploch; + Franciszek, Władysława (K) Stępień i za zmarłych  
          z obu rodzin.
11.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 7).
12.30 + Katarzyna i Jan Pabian; + Tadeusz Zdebski; + Regina Zdebska.
17.30 Wypominki
18.00 W intencji dzieci poczętych
 Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (int. od cioci Alicji Rykowskiej z dziećmi). 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 W intencji wszystkich zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
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