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OTO GŁOS

WOŁAJĄCEGO NA PUSTYNI
II NIEDZIELA ADEWENTU

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ
Z Ewangelii św. Łukasza:
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza
i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże”. (Łk 3,1-6)
ROZWAŻANIE
W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i wymagających, którzy łatwo dostrzegają
nasze wady i błędy, obnażając je ciętym językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy. A
przecież mają oni w sobie coś z Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego do nawrócenia. Surowość, z jaką drugi
człowiek widzi nasze wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. Często może być reakcją na naszą zatwardziałość serca i wezwaniem do przemiany życia.
Ks. Jan Konarski

Z życia naszej wspólnoty
SCHOLA DZIECIĘCA UCZESTNICZYŁA
W CECYLIADZIE 2017

Schola dziecięca naszej parafii pod przewodnictwem
ks. Waldemara wzięła udział w XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej „TRZEBIATOWSKA CECYLIADA 2018”. Startowali w kategorii wiekowej szkół
podstawowych. Z wielką radością możemy poinformować,
że nasza schola zdobyła wyróżnienie.

IMIENINY KS. ANDRZEJA
ZANIEWSKIEGO
i PANA ANDRZEJA WRONY

W piątek 30 listopada 2018 roku podczas Mszy św. o
godz. 18.00 zebraliśmy się w naszym kościele parafialnym,
aby modlić się w intencji czcigodnych solenizantów: Ks.
Andrzeja Zaniewskiego i pana Andrzeja Wrony naszego
organisty. W imieniu solenizantów dziękujemy wszystkim
za obecność, życzenia i modlitwę.

MSZE RORATNIE W NASZEJ PARAFII

Od poniedziałku do soboty zapraszamy na Roraty, czyli Msze św. ku czci Matki Bożej odprawiane w Adwencie 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).
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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REKOLEKCJE ADWENTOWE W NASZEJ PARAFII

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii od trzeciej niedzieli adwentu tj. od 16 - 19 grudnia.
Rekolekcje prowadzi Ks. Piotr misjonarz ze zgromadzenia Świętej Rodziny. Prosimy zarezerwujcie sobie czas na udział
w naukach rekolekcyjnych i przygotujcie się do Spowiedzi Św.

ŚW. MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ NASZĄ PARAFIĘ

W dniu 06 grudnia podczas Mszy św. Roratniej w naszej
parafii mogliśmy gościć św. Mikołaja. Czcigodny gość modliła się z nami na Eucharystii a po zakończonej modlitwie
obdarował obecne dzieci paczkami. Pragniemy donieść, że
wszystkie dzieci były grzeczne w mijającym roku.

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI PROWADZONA PRZEZ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii informuje o zbiórce żywności w dyskontach miasta Nowogard w dniach
14,15.12.2018 r. Zebrane produkty żywnościowe zostaną rozdzielone wśród najbardziej potrzebujących z terenu gminy
oraz wesprą naszych rodaków mieszkających na kresach. Podopiecznych PZC zapraszamy również na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 19.12.2018 r. we środę o godz. 14:00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w
Nowogardzie. (Na zdjęciu wolontariuszki z I LO w Nowogardzie podczas tegorocznej kwesty.)

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.
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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 lub u ks.
Waldemara.

SPOTKANIE PIELGRZYMÓW
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Spotkanie pielgrzymów jadących do Izraela w terminie 1-8 luty 2019 roku odbędzie się 16 grudnia 2018 roku na plebanii
o godz. 17.00. Osoby, które nie podały jeszcze numerów paszportów prosimy o zabranie ze sobą paszportów i dokonanie
wpłaty 833 dolarów.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2018

Ideą Betlejemskiego Światła Pokoju, zapalonego przez skautów austriackich w Grocie Narodzenia Syna Bożego w
Betlejem, które następnie jest niesione przez sztafetę harcerzy i przekazywany jako niegasnący płomień jest dotarcie do
wszystkich krajów, miast, szpitali, szkół, kościołów i instytucji itd. W Polsce po raz 28 - Związek Harcerstwa Polskiego
wraz z przyjaciółmi zadbał, aby ten ogień mógł dotrzeć na wszystkie stoły wigilijne w różnych wspólnotach, rodzinach
i domach. Akcję tę podejmuje Związek Harcerstwa Polskiego wspólnie z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom, organizowanym przez Caritas Polska. Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju zostanie przekazane
skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji a na pokładzie harcerskiego jachtu „Zawisza Czarny” dotrze także do mieszkańców Danii.
W Nowogardzie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się we niedzielę 23 grudnia 2018 roku podczas Mszy św. o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej 2A.
Zachęcamy do przyniesienia własnych lampionów, aby pobrać światło i zaniesienia go do innych osób, aby zapłonęło
na jak największej ilości stołów Wigilijnych naszego miasta i gminy.
Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w przekazaniu a chciałby przygarnąć światło z Betlejem, to prosimy szukać
kontaktu z ks. Waldemarem Piątkiem. Ks. Waldemar będzie przekazywał światło z Betlejem do 24 grudnia do godz.
10.00.

SPOTKANIE 7 KLASISTÓW
PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO BIERZMOWANIA

Ks. Waldek zaprasza uczniów 7 klas przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania na spotkanie w niedzielę 9 grudnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 i spotkanie formacyjne po Mszy św.

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.

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 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 i styczniu 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:
• bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 grudnia o godz. 18.00,
• św. ojca Pio – 23 grudnia o godz. 18.00.
• św. Jana Pawła II – 02 stycznia o godz. 18.00.
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Tradycje i obrzędy świąteczne - Boże Narodzenie

WAŻNE TEMATY
Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem
roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego Narodzenia.
Posiada ona bardzo bogata liturgie domowa. Geneza tej liturgii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Obrzędy te i
zwyczaje mają więc starą tradycję. Wigilie w ogóle znane były juz w Starym Testamencie. Obchodzono je przed każdą
uroczystością, a nawet przed każdym szabatem. Było to przygotowanie do odpoczynku świątecznego. Izraelici zwali je
“wieczorem”.
Słowo “wigilia” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj w Kościele, że poprzedniego
dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni przez cala noc oczekiwali na te uroczystość, modląc się
wspólnie. W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku, Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych,
osoby mieszkające samotnie. Dawniej najpierw gospodynie urządzały generalne sprzątanie, mycie, czyszczenie. Po czterech rogach głównej sali umieszczało się na wsi i po dworach cztery snopy zbóż: snop pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa,
aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był przykryty białym
obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim dawało się siano dla przypomnienia sianka, na którym
spoczywało Boże Dziecię. Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. Także w czasie wigilii dawano
tylko potrawy postne, w liczbie nie parzystej, ale tak różnorodne, by były wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w
ciągu roku.
Wolne miejsce przy stole - Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy
stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce
przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również
przywodzić nam na pamięć zmarłego członka rodziny.
Pierwsza Gwiazda - W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani tez
Trzema Królami.
Parzysta ilość osób - do tradycji wigilijnej należy, aby do stołu zasiadała parzysta liczba osób. Nieparzysta zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z nich nieszczęście. Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 13 bierze swój początek
od Ostatniej Wieczerzy, kiedy to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli ilość biesiadników była nieparzysta,
wówczas w bogatszych lub szlacheckich domach zapraszano do stołu kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś
żebraka. Do stołu zasiadano według wieku lub hierarchii. Według wieku, dlatego, aby “w takiej kolejności schodzić z
tego świata”, a według hierarchii dlatego, gdyż osoba o najwyższej pozycji, najczęściej był to gospodarz, rozpoczynała
wieczerze.
Łamanie się opłatkiem - najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj
łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten
oznacza również wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i uczy, że należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem
chleba. Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy urazy.
Ilość potraw - według tradycji, ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. Aleksander Bruckner w słowniku
etymologicznym języka polskiego podaje, że wieczerza chłopska składała się z pięciu lub siedmiu potraw, szlachecka z
dziewięciu, a u arystokracji z jedenastu. Wyjaśnienia tego wymogu były różne: 7 - jako siedem dni tygodnia, 9 - na cześć
dziewięciu chórów anielskich itp. Dopuszczalna była ilość 12 potraw - na cześć dwunastu apostołów.
Nieparzysta ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub dobra prace w przyszłym roku. Potrawy powinny zawierać
wszystkie płody rolne, aby obrodziły w następnym roku. Wskazane też było skosztować wszystkich potraw, żeby nie zabrakło którejś podczas następnej wieczerzy wigilijnej. Wigilie otwierała jedna z tradycyjnych zup wigilijnych - najczęściej
barszcz czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub rzadziej - migdałowa. Oprócz dań rybnych podawano staropolski groch
z kapusta, potrawy z grzybów suszonych, kompoty z suszonych owoców a także łamańce z makiem lub pochodzącą ze
wschodnich rejonów Polski słynną kutie oraz ciasta a zwłaszcza świąteczny makowiec.
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Po Wieczerzy - dawniej po Wieczerzy, oprócz śpiewania kolęd, w wielu częściach Polski praktykowano różne zwyczaje.
I tak, na Warmii i Mazurach, kiedy jeszcze biesiadnicy siedzieli przy stole, spod obrusa ciągnięto słomki. Jeśli wyciągnięto słomkę prosta, to osobę, która ja wyciągnęła, czekało życie proste, bez niebezpieczeństw. Jeśli słomka była pokrzywiona, to dana osobę czekało w przyszłym roku życie kręte. Na Mazowszu, resztki jedzenia dawano zwierzętom. Wierzono
bowiem, że o północy, przynajmniej niektóre z nich, przemówiła ludzkim głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, bo ono
było obecne przy narodzinach Dzieciątka i w nagrodę otrzymało dar mówienia ludzkim głosem w noc wigilijna.
Resztki wieczerzy - na Podlasiu resztki wieczerzy ustawiano koło pieca, a przed nim ławę posypana piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były przeznaczone dla zmarłych przodków. Rano, po śladach na piasku, odgadywano kto przyszedł
w nocy i czy w ogóle przyszedł.
W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. Obowiązkowo musiały być minimum trzy postacie: bocian, koza i niedźwiedź. Bocian symbolizował nowy rok i nowe życie, koza - płodność, a niedźwiedź - wrogie siły przyrody, które należało obłaskawić.
Pasterka - kończy wieczór wigilijny, to msza odprawiana w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z tradycją
upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj
sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono w Kościele już w drugiej połowie V wieku. Do Polski
dotarł on więc być może razem z chrześcijaństwem.
Kolęda - innym zwyczajem wprowadzonym i upowszechnionym przez Kościół, są odwiedziny parafian w okresie świąt
Bożego Narodzenia składane przez proboszcza lub księży z parafii. Przynoszą oni dobrą nowinę, święcą i błogosławią
dom oraz jego mieszkańców, w zamian zaś otrzymują symboliczną ofiarę nazywaną dawniej kolędą. Tradycja ta, znana
już w średniowieczu, utrzymuje się w Polsce do czasów współczesnych. Być może po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół
wprowadził ją dla przeciwstawienia jej pogańskiemu zwyczajowi kolędowania.
Śpiewanie kolęd - Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest wspólne przy Bożonarodzeniowej szopce. Pieśni
opowiadających o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej tradycji bardzo dużo. Najstarsze sięgają czasów średniowiecza. Ich
wprowadzenie a potem upowszechnienie zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom. Oni też przynieśli do Polski
zwyczaj budowy szopek. Autorstwo pierwszej szopki przypisuje się św. Franciszkowi z Asyżu, który chcąc odświeżyć
pamięć narodzin Dzieciątka Jezus kazał przynieść do groty siana, przyprowadzić woła oraz osła i zawołał braci. Kiedy
zgromadziła się ludność z okolic i zabrzmiały pieśni św. Franciszek odczytał Ewangelię, a potem wygłosił kazanie o narodzeniu Jezusa. Szopkę tę zorganizował św. Franciszek na trzy lata przed śmiercią, w Greccio koło Rieti, sto kilometrów
od Rzymu.
Szopki - W Polsce franciszkańskiej pojawiły się bardzo wcześnie, zapewne już w czasach średniowiecza. Początkowo
inscenizowane w kościołach szopki były niezwykle proste, pozostawały też wierne przekazom ewangelicznym. W wieku
XIX powstały różne regionalne formy polskich szopek bożonarodzeniowych. Najbardziej znane i najciekawsze są szopki
krakowskie, których architekturę wzoruje się na zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki krakowskie stawały się często
teatrzykami lalek, w których na miniaturowych scenkach podświetlanych świecami pojawiały się najrozmaitsze ruchome
figurki.
Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we wszystkich polskich kościołach.

DZIĘKUJĄC BOGU Z UFNOŚCIĄ...

D

zień 8 grudnia 2017 roku otworzył jubileuszowy rok łaski od Pana dla Zgromadzenia, które z wdzięcznością
wspomina karty historii naznaczone radością i trudem, apostolskim zaangażowaniem i zaufaniem Bożej
Opatrzności. Przeżywając Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia 2018 r. pragniemy z nadzieją patrzeć w
przyszłość.
160 lat temu – we Lwowie On kazał iść i nie od razu było świętowanie.
Najpierw trzeba było zobaczyć - GŁODNE DZIECI: z głodem w oczach, rękach, sercach...
zobaczyć - MORALNIE UPADŁE DZIEWCZĘTA: odarte z szaty,
godności, człowieczeństwa...
zobaczyć - CHORYCH: na nieuleczalną chorobę, tęsknotę, grzech...
zobaczyć - SPRAGNIONYCH: wody, prawdy, miłości...
Tak głęboko się w nich wpatrzeć, by zobaczyć TWARZ BOGA...
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R

ok 1857 otwiera we Lwowie historię Zgromadzenia. U jego początku stanęła założycielka – Matka Antonina Mirska. Urodziła się 28 lipca 1822 roku w Przemyślu w rodzinie Antoniego i Marianny z Jarockich. Rodzice zaszczepili w swoich dzieciach ducha wiary i miłości Boga. Mając niespełna 9 lat Marcjanna straciła najpierw matkę, potem
ojca. Jej serce oczyszczone bólem po odejściu najbliższych i rozłąką z rodzeństwem, stało się bardziej wrażliwe i otwarte
na dotknięcia Boga.
W 1840 roku Marcjanna wstąpiła do Sióstr Szarytek we Lwowie, gdzie pracowała jako pielęgniarka. Po kilku latach ze
względu na chorobę nóg, opuściła Zgromadzenie i podjęła pracę w Stowarzyszeniu Pań Dobroczynności św. Wincentego a Paulo.
W czasach niedoli i niepokoju, jakie niosły zabory, zjawiskiem bardzo często występującym była prostytucja. Nie było
wówczas instytucji o charakterze resocjalizacyjnym dla dziewcząt i kobiet z ulicy. Młoda Marcjanna zachęcona przez
abpa Łukasza Baranieckiego i księżną Sapieżynę wyjeżdża do Sióstr Miłosierdzia do Laval we Francji, by zdobyć doświadczenie i przeszczepić je
na teren Galicji. Po powrocie 8 grudnia 1857 roku w archikatedrze lwowskiej składa śluby zakonne na ręce delegata arcybiskupiego i obiera imię Antonina. W tym dniu przyjęto do Zgromadzenia dwie kandydatki. W ten sposób zaistniało
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, którego przełożoną generalną została mianowana Antonina Mirska.
Nowe Zgromadzenie za swój główny cel, zgodnie z wolą Matki Założycielki, obrało pracę nad dziewczętami zaniedbanymi moralnie i sierotami oraz szeroko rozumianą formę wychowania. Drogowskazem Matki Antoniny stało się ewangeliczne przesłanie: Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane…
(Mt 6,33).
Z troskliwą miłością Ojca Niebieskiego, na wzór miłosiernego Zbawiciela, który opatruje rany serc złamanych (por.
Łk 4,18 n) docierała do złamanych grzechem serc i przywracała je Kościołowi i społeczeństwu. Powstające liczne
zakłady poprawczo-wychowawcze, sierocińce, ochronki, szkoły były autentyczną realizacją hasła Jej życia, które przekazała Zgromadzeniu jako duchowy testament: Nic ponad miłość Chrystusa.
nia 23 listopada 1905 roku Matka Antonina przekroczyła próg wieczności. Została pochowana w grobowcu w
Rodatyczach niedaleko Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie.
Bardzo trudnym dla Zgromadzenia był fakt, że w roku 1946 siostry zostały zmuszone do opuszczenia Lwowa i okolic,
i przez wiele lat nie mogły nawet odwiedzać tych terenów, jak również grobowca swojej Matki Założycielki. Dnia 3 kwietnia 2007 r. dokonano ekshumacji Jej doczesnych szczątków i trumienka z doczesnymi szczątkami Sługi Bożej została
przewieziona do domu generalnego Zgromadzenia w Grodzisku Mazowieckim.
W roku 1994, czyli prawie 90 lat po śmierci swej Założycielki, Zgromadzenie rozpoczęło starania o Jej beatyfikację.
Na szczeblu Archidiecezji Przemyskiej rozpoczęto proces informacyjny dotyczący życia i cnót Matki Antoniny Mirskiej. Wkrótce proces na szczeblu diecezjalnym zostanie zakończony i na początku stycznia 2019 r. dokumenty zostaną
przekazane do Watykanu. Modlimy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Antoniny Mirskiej.
Jubileuszowe spotkanie stało się okazją, by wyrazić wdzięczność Bogu i ludziom. Bóg działa poprzez przyjaciół. Dziś
dziękujemy Bożej Opatrzności za ludzi, których stawiała i stawia na naszych drogach, także w Nowogardzie.
Więcej informacji dotyczących Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej znajduje się na stronie: www.providentia.pl
s. Melania Odziemkowska
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Intencje Mszalne
Niedziela 09.12.2018 r. – II Niedziela Adwentu

• 07.00 + Józef Dudek w 11 rocz. śmierci, Józefa, Bolesław,
Wojciech Kaczmarek.
• 09.30 + Bolesław, Michalina, Bronisław Kasparewicz.
• 11.00 Pro populo
• 12.30 + Janina, Władysław, Jan Czyżak.
• 18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 21).

Karsk (godz. 09.00)
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)

Poniedziałek 10.12.2018 r.

• 06.45 Roraty W intencji Leokadii z prośbą o zdrowie i
potrzebne łaski.

• 18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 22).

Wtorek 11.12.2018 r.

• 06.45 Roraty + Jadwiga Domanowska (greg. 23).
• 17.00 Dąbrowa
• 18.00 + Stefan Bąk w 5 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Środa 12.12.2018 r.
•
•
•
•
•

07.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 24).
16.30 Roraty
17.00 Olchowo
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza św. zbiorowa:
- + Stanisław w 5 rocz. śmierci;
- + Waldemar w dniu imienin, + Jerzy z rodziny Jeruzal;
- + Marianna Siedlecka w 17 rocz. śmierci, + Genowefa
Łuczaj w 17 rocz. śmierci, + Izabela
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Krzak w 15 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny Heinrichów;
- + Bazyli w 25 rocz. śmierci, + Anna Fedak i za zmarłych z
rodziny Fedak i Hawrylak;
- + Stanisław w 32 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny
Brzeskich.

Czwartek 13.12.2018 r. – wspomnienie św. Łucji

• 07.00 + Roman Kochanowicz w 4 rocz. śmierci, + Marianna, Stanisław, Franciszek, Bogdan Jarychowie, + Apolonia
Adamczyk, + Krystyna Ratajczak; + Maria Mazurowska, +
babcia Józefa (K) i za zmarłych teściów Kochanowiczów.
• 16.30 Roraty
• 17.00 KARSK + Konstanty Łatka (int. od kuzyna Tadeusza
Barszczaka z rodziną).
• 18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 25).

Piątek 14.12.2018 r. – wspomnienie św. Jana od Krzyża
• 07.00 W intencji kleryka Konrada prosząc o potrzebne
łaski i Boże błogosławieństwo.
• 16.30 Roraty
• 18.00
1) + Jadwiga Domanowska (greg. 26).
2) + Jarosław Sawicki w 14 rocz. śmierci.

Sobota 15.12.2018 r.

• 09.00 Roraty + Jadwiga Domanowska (greg. 27).
• 18.00
1) + Tadeusz Cieślak 20 rocz. śmierci;
2) + Teresa Bąk, + Marian i Krystyna Krysiewicz,
+ Marcin Kujawa.

Niedziela 16.12.2018 r. – III Niedziela Adwentu

• 07.00 + Zofia, Leszek, Henryk, Jan Zubek.
• 09.30 + Marian Kokoszka i za zmarłych z rodziny.
• 11.00 O zdrowie, bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Zofii.
• 12.30 + Jadwiga Domanowska (greg. 28).
• 18.00 + Barbara, Jerzy Gwizdoń i za zmarłych z rodziny
Politowskich.

•
•
•
•

07.00
16.30 Roraty
17.00 OLCHOWO
18.00 Msza Św. zbiorowa:

- + Antoni Pastusiak w 8 rocz. śmierci, + Stanisława (K)
Pastusiak i za zmarłych z rodziny;
- + Helena Sawicka w 1 rocz. śmierci, + Michał i Wiesław
Sawiccy;
- + Jan, Teresa i za zmarłych z rodziny.

Czwartek 20.12.2018 r.

• 07.00
• 16.30 Roraty
• 17.00 KARSK + Konstanty Łatka (int. od Elżbiety Lizak z
rodziną).
• 18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii.

Piątek 21.12.2018 r.

• 07.00
• 16.30 Roraty
• 18.00 + Stanisław, Katarzyna, Tadeusz Nikratowicz i za
zmarłych z rodziny Nikratowicz i Olejnik.

Sobota 22.12.2018 r

• 09.00 Roraty+ Wiktoria, Józef Frankowscy i za zmarłych z
rodziny.
• 18.00 + Mieczysław Woroniecki.

Niedziela 23.12.2018 r. – IV Niedziela Adwentu

• 07.00 W intencji Krystyny, dzieci, wnuków i prawnuków z
prośbą o zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski.
• 09.30 + Aleksandra (K) Berezowska.
• 11.00 O Boże bł. dla Barbary z okazji 70 rocznicy urodzin
oraz dla Jakuba i Dominika (wnuków) z prośbą o zdrowie i
opiekę Matki Bożej.
• 12.30 + Marianna, Stanisław, Piotr, Florentyna, Stanisław,
Jadwiga i Albin Garlińscy.
• 18.00 + O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski dla Krystyny
i całej rodziny.

Karsk (godz. 09.00)
+ Władysław Owczarek w 23 rocz. śmierci,
+ Antonina i Władysław Owczarek,
+ Aniela i Franciszek Kubiccy.
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00)
Olchowo (godz. 11.00)
Wojcieszyn (godz. 12.15)

Karsk (godz. 09.00) rez. Rodzina Mościńskich.
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)

Poniedziałek 17.12.2018 r.

Poniedziałek 24.12.2018 r.

•
•

06.45 Roraty + Teofila (K) i Stefan Mysiak, + Katarzyna,
Włodzimierz, Mikołaj, Jerzy, Dariusz z rodziny Klimiuk.
18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 29).

Wtorek 18.12.2018 r.

• 06.45 Roraty + Bogusław Tracz w dniu imienin z prośbą o
wieczne zbawienie.
• 17.00 DĄBROWA
• 18.00 + Jadwiga Domanowska (greg. 30).
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Środa 19.12.2018 r.

• 07.00 W intencji pana Adama Karmana – organisty parafialnego z okazji 90 urodzin z prośbą o bł. Boże, zdrowie i
potrzebne łaski na dalsze lata życia.
• 20.00 Pasterka w Karsku; + Konstanty Łatka.
• 20.00 Pasterka w Olchowie
• 21.15 Pasterka w Dąbrowie
• 22.00 Pasterka z udziałem dzieci w Nowogardzie
• 24.00 Pasterka w Nowogardzie

