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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Jana:
„Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to 
mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród 
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest  
z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A 
więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 
głosu” (J 18, 33b - 37).

ROZWAŻANIE
Głosimy dziś królestwo prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju; królestwo, w któ-
rym spełnią się na zawsze wszystkie dobre pragnienia naszych serc. Królestwo to, dla wielu 
stanowiące jedynie piękny, choć nierealny ideał, dla chrześcijanina jest konkretną rzeczywi-
stością, której nadejścia oczekuje. Drogą do tego królestwa jest Jezus Chrystus. Ten, który 
własną krwią wybawił nas od grzechów, zaprasza nas do pójścia za sobą drogą wiary, abyśmy 
żyjąc, jak przystoi świętym, mogli w pokoju oczekiwać spełnienia naszych tęsknot.

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

IMIENINY KS. ANDRZEJA ZANIEWSKIEGO
Z wielką radością pragniemy zaprosić wszystkich parafian na obchody imienin ks. Andrzeja Za-
niewskiego, które odbędą się podczas Mszy Św. w piątek 30 listopada 2018 roku o godz. 18.00. 
Życzenia dostojnemu solenizantowi będzie można składać po zakończonej liturgii Mszy Św. 

I CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA MIESIĄCA
- I sobota (01.12.2018). o godz. 8.30 nabożeństwo I sobotnie. Od godz. 10.00 ks. Waldemar i ks. 
Andrzej odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
- I czwartek miesiąca (06.12.2018). Msza Św. o godz. 9.00. Po Mszy Św. wieczornej wystawie-
nie Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Bezpośrednio po wystawieniu pomodlimy się 
wspólnie o dar nowych, licznych i świętych powołań z naszej wspólnoty parafialnej. 
- I piątek (07.12.2018). Spowiedź św. od godz. 16.00. Msza Św. o godz. 18.00 będzie odprawio-
na za zmarłych, którzy odeszli do wieczności w listopadzie. Po Mszy Św. wystawienie Najśw. 
Sakramentu i nabożeństwo pierwszopiątkowe.

ODPUST KU CZCI ŚW. BARBARY W KARSKU
W imieniu mieszkańców Karska, którzy gromadzą się co niedzielę w kościele pw. Św. Barba-
ry serdecznie zapraszamy do udziału w odpuście wspominając patronkę tej wspólnoty św. 
Barbarę we wtorek 04 grudnia o godz. 19.00. Po Eucharystii zapraszamy na poczęstunek. Dla 
chętnych osób spod naszego kościoła w Nowogardzie, będzie podstawiony bus o godz. 18.30.

MSZE RORATNIE W NASZEJ PARAFII
Od 3 grudnia zapraszamy na Roraty, czyli Msze św. ku czci Matki Bożej odprawiane w Adwen-
cie od poniedziałku do wtorku o godz. 6.45 (po Mszy św. śniadanie - bułka i kakao na plebanii), 
a od środy do piątku o godz. 16.30 oraz w sobotę o godz. 09.00 (dla chętnych dzieci).

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI PROWADZONA PRZEZ CARITAS
Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii informuje o zbiórce żywności w dyskontach mia-
sta Nowogard w dniach 07, 08. 12. 2018r. i 14,15.12.2018 r. Zebrane produkty żywnościowe 
zostaną rozdzielone wśród najbardziej potrzebujących z terenu gminy oraz wesprą naszych 
rodaków mieszkających na kresach. 

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od 19.00-20.00.
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MOŻLIWOŚĆ NABYCIA POŚWIĘCONYCH OPŁATKÓW
Od 25 listopada – od niedzieli Chrystusa Króla rozpoczynamy w naszej parafii rozprowadzanie 
poświęconych opłatków oraz kartek świątecznych. Od pierwszej niedzieli adwentu tradycyjnie 
rozpoczynamy akcje Wigilijne dzieło pomocy dzieciom - rozprowadzanie świec Caritas. 
OPŁATKI na wioskach - siostry będą rozprowadzać w I-szą i II-gą niedzielę Adwentu. Ofiary 
złożone przy tej okazji przeznaczone są na Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. 

POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW NMP  
DLA DZIECI I KOMUNIJNYCH

Poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w nie-
dzielę – 9 grudnia podczas Mszy św. o godz. 12.30. Medaliki i łańcuszki rodzice kupują we 
własnym zakresie.

SPOTKANIE PIELGRZYMÓW DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Spotkanie pielgrzymów jadących do Izraela w terminie 1-8 luty 2019 roku odbędzie się 17 
grudnia 2018 roku na plebanii o godz. 19.00. Osoby, które nie podały jeszcze numerów pasz-
portów prosimy o zabranie ze sobą paszportów i dokonanie wpłaty 820 dolarów.

WYJAZD MŁODZIEŻY NA CZUWANIE CAŁONOCNE DO 
SZCZECINA

Ks. Waldemar organizuje wyjazd młodzieżowy na całonocne czuwanie w Archidiecezjalnym 
Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie w terminie 14/15 grudnia 2018 roku. Wyjazd 
w piątek 14 grudnia o godz. 19.15 spod kościoła, powrót w sobotę 15 grudnia około godz. 
5.00/6.00. Koszt 25 zł. Pozwolenia i bliższe informacje w zakrystii (od niedzieli 25 listopada) lub 
u ks. Waldemara.

SPOTKANIE 7 KLASISTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ 
DO BIERZMOWANIA

Ks. Waldek zaprasza uczniów 7 klas przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania na spotkanie w niedzielę 25 listopada oraz 09 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 
i spotkanie formacyjne po Mszy św. 

SPOTKANIE 8 KLASISTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ 
DO BIERZMOWANIA

Ks. Waldek zaprasza uczniów 8 klas przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania na spotkanie w niedzielę 02 i 16 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 i spotkanie 
formacyjne po Mszy św. 
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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 Waldek za-
pewnia film i dużą ilość popcornu a oranżadę młodzież przynosi sama. Zapraszamy.

MIKOŁAJ W NASZYM KOŚCIELE
06 grudnia 2018 po Msz św. roratniej o godz. 16.30 spotkanie wszystkich dzieci ze św. Mikoła-
jem - serdecznie zapraszamy.

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. Zapraszamy na wypominki roczne w każda niedzielę o 
godz. 9:15.

SPOTKANIE SCHOLI MŁODZIEŻOWEJ I DZIECIĘCEJ
Spotkanie chętnych osób do śpiewu w scholii młodzieżowej w piątki o godz. 16.30 na parafii a 
spotkanie scholii dziecięcej w soboty miesiąca o godz. 11.30 na plebanii.

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

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauka przed chrztem odbędzie się 08 i 22 grudnia 2018 roku o 
godz. 18.45 w biurze parafialnym. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

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

W grudniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy 
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można 
uszanować relikwie tych świętych: 
- św. Jana Pawła II – 02 grudnia o godz. 18.00.
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 grudnia o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio – 23 grudnia o godz. 18.00. 

ROCZNICA POŚWIĘCENIE NASZEGO KOŚCIOŁA PO 
POŻARZE

W poniedziałek 03 grudnia 2018 roku będziemy przeżywać rocznicę pożaru wieży kościoła i 
rekonsekracji świątyni. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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Symbole i zwyczaje adwentowe
Dzieci naszej parafii rozpoczęły adwent od celebrowania Mszy świętych zwanych 

Roratami. Roraty to Msza świeta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje 
postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieska wstążką. Nazwa Mszy świętej 
roratniej pochodzi od łacińskich słów introitu „rorate caeli desuper» („spuścicie rosę 
niebiosa”). Roraty w naszej parafii odprawiane będą się w poniedziałki i wtorki o godz. 
06: 45 oraz we środę, czwartek i piątek o godz. 16.30, a w soboty sięo godz. 09.00 (dla 
chętnych dzieci) przez cały Adwent. 

Roraty na stałe wpisały się w polska tradycje. Źródła podają, że odprawiano je już w 
XIII w. Na nasz grunt zaszczepiła je prawdopodobnie bł. Kinga z Węgier. W roratach 
brali udział wszyscy, bez względu na stan, z którego się wywodzili. Uczestniczyli w 
nich także królowie i ich rodziny. Na poranne adwentowe Msze św. udawali się m.in. 
Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka 
Sobieska. 

Z książki wydanej w 1739 r. dowiadujemy się, iż przed rozpoczęciem rorat zapalone 
świece przynosili do ołtarza przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów, a wiec król, 
prymas, senator, szlachcic, żołnierz, kupiec i kmieć. Wręczali je kapłanowi, mówiąc: 
„Jestem gotowy na sąd Boży”. Obrzęd przypominał, że Adwent jest oczekiwaniem 
także na ostateczne przyjście Jezusa. 

WIENIEC ADWENTOWY 
Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych jest wieniec adwentowy. 

Zwyczaj umieszczania w domu zielonego wieńca z czterema świeczkami zrodził 
się we wschodnich Niemczech. Wykonuje się go z gałązek szlachetnych drzew 
iglastych. Cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe, najczęściej są 
koloru szat liturgicznych poszczególnych niedziel, się tzn. trzy koloru fioletowego i 
jedna koloru różowego (III niedziela zwana jest „Gaudete» się od pierwszych słów 
antyfony na wejście w czasie liturgii Mszy św.; Flp 4,4.5). Świece moga być również 
koloru czerwonego lub innego wyrażającego radość oczekiwania. Tak przygotowany 
wieniec może być umieszczony na tacy i ustawiony na stole lub zawieszony na czterech 
wstążkach u sufitu. Świece w wieńcu moga palić się w czasie modlitwy rodziny, a także 
w czasie wspólnych spotkań i posiłków. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WIEŃCA ADWENTOWEGO
Jeśli istnieje taki zwyczaj w parafii, możemy dokonać błogosławieństwa wieńca 

w kościele. Praktyczniej jest jednak dokonać tego obrzędu w gronie rodziny, w 
sobotni wieczór przed I niedziela Adwentu. Będzie to najlepszy sposób rozpoczęcia 
przeżywania Adwentu w rodzinie jako domowym Kościele. 

TRUDNE TEMATY
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ŚWIECE I LAMPIONY ADWENTOWE
Światło jest symbolem Chrystusa, gdyż prorocy zapowiadali Go jako światłość (Iz 

49,6), się a także sam Chrystus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata, kto idzie 
za Mną, nie bedzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Jezus 
jest prawda, a wiec źródłem oświecenia. On sam, Jego życie, głoszona Ewangelia, każdy 
Jego czyn są dla nas światłością.

Świeca jest również symbolem życia chrześcijanina, zgodnego z przykazaniami 
Bożymi, który jest włączony w Chrystusowa światłość. Jest także znakiem gotowości 
na spotkanie Jezusa na progu wieczności. 

ŚWIECA RORATNIA
Zazwyczaj jest to wysoka świeca koloru białego lub jasnożółtego, przewiązana białą 

wstążką i udekorowana zielenią (najczęściej mirtem). W kościołach umieszczana jest 
na ołtarzu i zapalana w czasie Roratnich Mszy świętych. W domach umieszcza się ja 
na ołtarzyku domowym, w kąciku religijnym, bardzo często obok figurki lub obrazu 
Matki Bożej. Zapalana jest w czasie wieczornic się i modlitw rodzinnych. Symbolizuje 
Maryje, która w mroczny czas adwentowy w swoim łonie niesie światu Chrystusa - 
Światłość Prawdziwa. 

ŚWIECA MARYJNA
Koloru jasnego z postacią Niepokalanej lub symbolami maryjnymi. Ustawia się ja 

w dniu 8 grudnia (najlepiej w przeddzień wieczorem), w Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia. Dekorowana jest zielenią i kwiatami. Po jej poświeceniu i zapaleniu cała 
rodzina śpiewa „Magnificat», odmawia tajemnice różańca św.: Zwiastowanie i śpiewa 
pieśni maryjne. Dobrze byłoby odmówić lub odśpiewać we wspólnocie rodzinnej 
nieszpory z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia. 

LAMPIONY ADWENTOWE 
Innym przejawem adwentowej liturgii światła jest lampion. Przygotowuje się go 

najczęściej się z brystolu lub kartonu. Stanowi on formę czworoboku zamkniętego, 
którego ścianki, podklejone się od wewnątrz kolorowa bibułka, przypominają gotyckie 
witraże z symbolami chrześcijańskimi się lub scenami biblijnymi. Wewnatrz umieszcza 
się świece, która zapalana jest w czasie modlitw się lub wieczornic adwentowych. 
Lampiony umieszcza się w domu na widocznym miejscu. Idąc się na roraty, dzieci 
zabierają je ze soba do kościoła. Lampion adwentowy umieszczony w domowym 
sanktuarium jest dobra ilustracja do przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które 
zabrały oliwę do naczyń i z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca 
(Mt 25,1-13). 

KALENDARZ ADWENTOWY 
Zbliżanie się Świąt Bożego Narodzenia w wielu rodzinach oznaczane jest poprzez 

kalendarz adwentowy. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na 
całym świecie, nie tylko się w rodzinach katolickich, lecz także innych wyznań 
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chrześcijańskich. Rożnego rodzaju gotowe kalendarze adwentowe możemy kupić w 
sklepach z dewocjonaliami. Lepiej jest jednak, aby każde dziecko wykonało samo tego 
rodzaju kalendarz. Czasami wykonują je uczniowie na lekcji religii wraz z katecheta 
w szkole. Każdy nowy dzień w kalendarzu wskazuje na zbliżanie się przyjścia Jezusa i 
budzi w sercach uczucie radości. 

SIANO DOBRYCH UCZYNKÓW 
Adwent jest okresem przemiany i przygotowania serc na przyjście Pana, który 

zjednoczy całe stworzenie w swej chwale. Najlepszym sposobem przemiany jest 
pełnienie dobra w swoim środowisku, pełnienie czynów wynikających z miłości, 
zgodnie ze słowami Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich, Mnieście uczynili» (Mt 25,40). Temu celowi służy francuski zwyczaj zbierania 
siana dobrych uczynków. W pierwsza niedziele Adwentu każde dziecko otrzymuje od 
rodziców pusty żłobek. Odtąd każdego dnia, wieczorem przy modlitwie, dziecko robi 
rachunek sumienia i za każdy dobry uczynek wkłada jedna słomkę siana do żłobka. 
Jest to dar dziecka dla Bożego dzieciatką na pamiątkę Jego urodzin. 

Widok żłobka z sianem dobrych uczynków napełnia dziecko tęsknotą za Zbawicielem 
sięprzy pójściu na spoczynek, jak i przy przebudzeniu się rankiem. W dzień 

Bożego Narodzenia każde dziecko budząc się ze snu znajduje w swoim żłobku figurkę 
Dzieciatka Jezus. 

UDZIAŁ W RORATACH 
W Polsce od wielu wieków we wszystkich Kościołach odprawia się codziennie lub 

w niektóre dni tygodnia jedna Msze św. wotywna o NMP tzw. roratnią. Msza świeta 
roratnia wzięła swoja nazwę od pierwszych słów antyfony na wejście: „Rorate coeli, 
desuper et nubes pluant justum». Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga 
o rychłe przyjście Zbawiciela. Słowa tej modlitwy niech nam towarzyszą i staną się 
adwentowym błaganiem tak w czasie drogi do kościoła jak też i w czasie celebrowanej 
radosnej Eucharystii roratniej. 

WĘDRUJĄCA FIGURA MATKI BOŻEJ
Zwyczaj ten praktykowany jest w wielu polskich parafiach. Polega na przyjmowaniu 

figury Matki Bożej z kościoła po roratach do tej rodziny, której dziecko wyciągnęło 
szczęśliwy los. Najczęściej rodzina ta wraz z dziećmi przyjmuje figurę Matki Bożej 
na jeden dzień. Przyjmując posąg Matki Bożej celebrują wszyscy rodzinna liturgie, 
śpiewając pieśni adwentowe i maryjne, czytając i rozważając Pismo Święte oraz 
odmawiając różaniec i inne modlitwy. Ta forma adwentowego przeżycia daje bardzo 
dużo możliwości wprowadzenia do rodziny ducha modlitwy  się i adwentowego 
nastroju. Rodzina w znaku figury zaprasza Maryje do swego domu. W ten sposób 
ponawia się scena sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja udała się do domu Elżbiety i 
Zachariasza się by przed przyjściem na świat św. Jana Chrzciciela usłużyć swojej 
krewnej Elżbiecie. 
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LISTY DO DZIECIĄTKA JEZUS
Pisanie listów do Dzieciatka Jezus przez dzieci jest zwyczajem katolickim. Dzieci 

w Adwencie piszą same lub dyktują rodzicom, a małe dzieci, które jeszcze nie umieją 
pisać, moga list narysować. W listach tych dzieci wyrażają swoje prośby i życzenia 
odnośnie prezentów gwiazdkowych. Moga one zawierać rożne ich intencje modlitewne 
i obietnice szczerych wysiłków, aby podobać się Bogu w okresie przygotowania świąt 
Narodzenia Pańskiego. Dzieci idąc spać po wieczornej modlitwie kładą listy na 
parapecie okna, skąd według ich przekonania aniołowie zabierają w nocy i zanoszą 
do Dzieciatką Jezus. Ten czarujący zwyczaj jest niedawny. Pomaga rodzicom i 
katechetom umocnić w duszach dzieci wagę szczerego przygotowania się na święta 
Bożego Narodzenia. Pomaga również rodzicom poznać życzenia dzieci, które mogą 
zrealizować na Boże Narodzenie. 

Dzieci pisząc intencje i prośby, uczą się równocześnie formułować własnymi słowami 
modlitwy błagalne, które sa ich dobrym przygotowaniem do czynnego udziału w 
liturgii Kościoła. 

MISTERIA ADWENTOWE 
Zwyczaj ten sięga korzeniami średniowiecznych misteriów, poprzez które starano 

się przybliżyć wiernym treści biblijne. Misteria oparte na Biblii pomagały ludziom 
przeżywać niemalże cała historie zbawienia. Misteria adwentowe polegają na 
odczytywaniu w gronie rodziny wybranych fragmentów Biblii, po czym dzieci dzielą 
się odpowiednimi rolami i odtwarzają dane opowiadanie biblijne w formie scenicznej. 
Należy pamiętać o tym, że dziecko poprzez zabawę poznaje świat, się a także lubi grać 
role postaci przez siebie ulubionych, z którymi często się utożsamia. Dopomaga się w 
tym również bardzo rozbudzona wyobraźnia dziecka. 

W Adwencie dzieci zazwyczaj odtwarzają takie wydarzenia biblijne, jak: grzech 
Adama i Ewy, wypędzenie z raju, potop, wieże Babel, powołanie Abrahama, św. Jan 
Chrzciciel nad Jordanem, zwiastowanie Zachariaszowi w świątyni, zwiastowanie 
Najświętszej Maryi Pannie, nawiedzenie się św. Elżbiety i wędrówka Maryi i Józefa do 
Betlejem. 

OZDOBY CHOINKOWE 
Stanowią one jeden z ważnych elementów religijnego przeżywania uroczystości 

Bożego Narodzenia, a przygotowywanie ich stanowi element składowy obrzędowości 
rodzinnej w Adwencie. W dawnej Polsce ozdoby choinkowe stanowiły głównie wyroby 
ręczne rodziców i dzieci. Choć dzisiaj ozdoby choinkowe są do nabycia w sklepach to 
jednak przygotowywanie ich wraz dziećmi w gronie rodzinnym lub na katechezach 
jest szczególnie zalecanym zwyczajem adwentowym. 

Zaczerpnięto z „Rytuał rodzinny” 
Bp Józef Wysocki, 

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 1999. 
www.pijarzy.pl
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...
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) 

Poniedziałek 26.11.2018 r. 
7.00 Pro Populo z 25.11.2018.
17.30 Wypominki
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 8).

Wtorek 27.11.2018 r. 
7.00 + Ks. Grzegorz Zaklika i za zmarłych jego rodziców: Helenę i Czesława.
17.00 Dąbrowa
17.30 Wypominki
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 9).

Środa 28.11.2018 r. 
7.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 10).
17.00 Olchowo
17.30 Wypominki i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Ks. Grzegorz Zaklika w 8 rocz. śmierci;
 - + Jerzy w 23 rocz. śmierci; za zmarłych z rodziny Frątczaków, Łosiów, Bowsunowskich;  
                + Ryszard, Aleksander.
 - W intencji pana organisty Andrzeja z okazji imienin z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski.

Czwartek 29.11.2018 r. 
7.00 + Andrzej i Eugeniusz Gawrońscy.
17.00 KARSK + Konstanty Łatka (int. od rodziny państwa Mościńskich i od Anny Kowalczyk).
17.30 Wypominki
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 11).
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Piątek 30.11.2018 r. – święto św. Andrzeja Apostoła
7.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 12).
17.30 Wypominki
18.00 1) W intencji księdza Andrzeja z okazji imienin z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i łaskę 
                 zdrowia.
 2) + Tadeusz Bartoszewski.

Sobota 01.12.2018 r. – I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo I sobotnie 
9.00 1) + Leokadia, Wacław, Marzanna, Jan i za zmarłych z ich rodzin.
 2) + Tadeusz Bartoszewski.
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 13).

Niedziela 02.12.2018 r. – I Niedziela Adwentu
7.00 + Zdzisław w 22 rocz. śmierci, Stanisław, Czesław, Władysław, Zofia i za zmarłych z  
          rodziny.
9.30 + Eugeniusz Sęk i za zmarłych z rodziny.
11.00 + Marianna Szulc w 5 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny Szulców i Kaczmarków.
12.30 + Jadwiga Domanowska (greg. 14).
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie.
 Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (int. od kuzyna Tadeusza Barszczuka z rodziną).
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) W intencji zamówionej przez Żywy Różaniec
 Olchowo (godz. 11.00) + Henryk
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 03.12.2018 r. – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
6.45 Roraty 
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 15).

Wtorek 04.12.2018 r. – wspomnienie św. Barbary
6.45 Roraty + Jadwiga Domanowska (greg. 16). 
17.00 DĄBROWA 
18.00 1) + Barbara Kujawa w 21 rocz. śmierci; + Bogumił Kujawa w 4 rocz. śmierci.
          2) + Cecylia i Feliks Jachimowscy.
19.00 Karsk – Msza Św. odpustowa w intencji mieszkańców Karska. 

Środa 05.12.2018 r. 
7.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 17).
16.30 Roraty
17.00 OLCHOWO
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Radomir w 20 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
 - + Barbara Fedak.
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Czwartek 06.12.2018 r. – wspomnienie św. Mikołaja, I czwartek miesiąca
7.00 + Mirosław Mieżejewski w 1 rocz. śmierci, + Jacek Mieżejewski w 2 rocz. śmierci,  
           + Tadeusz Mieżejewski w 19 rocz. śmierci.
16.30 Roraty
17.00 KARSK + Zofia w 6 rocz. śmierci, Jan
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 18).

Piątek 07.12.2018 r. – wspomnienie św. Ambrożego, I piątek miesiąca
7.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 19).
16.30 Roraty
18.00 Msza św. za zmarłych, którzy odeszli w miesiącu listopadzie 2018:
 - + Tadeusz Bartoszewski;
 - + Bogusław Tracz;
 - + Zofia Pawelec;
 - + Władysław Garbarczyk;
 - + Elżbieta Szajkowska.
  
Sobota 08.12.2018 r – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
9.00 Roraty+ Jadwiga Domanowska (greg. 20).
18.00 + Maria Galińska

Niedziela 09.12.2018 r. – II Niedziela Adwentu
7.00 + Józef Dudek w 11 rocz. śmierci, Józefa, Bolesław, Wojciech Kaczmarek.
9.30 + Bolesław, Michalina, Bronisław Kasparewicz.
11.00 Pro populo
12.30 + Janina, Władysław, Jan Czyżak.
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 21).
 Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (int. od wnuków). 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Izabela Skiba w 2 rocz. śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) + Alicja w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 


