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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ
Z Ewangelii św. Łukasza:

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokole-
niu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowie-
nie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk 
i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.  
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana”. (Łk 1,39-45) 

ROZWAŻANIE
Częstym tematem ludzkich spotkań i rozmów są codzienne kłopoty i bolączki. Dominujący ton dialogów to użalanie 

się i utyskiwanie. Tymczasem dwie kobiety oczekujące dziecka nawiązują rozmowę w zupełnie innej tonacji: w duchu 
uwielbienia i dziękczynienia. Dla nas, którzy wkrótce zasiądziemy przy wigilijnym stole, jest to przypomnienie, jak waż-
ne w naszym życiu jest dzielenie się radością.

Ks. Jan Konarski

Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY
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 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, rodzinachi 
domach.  Akcję tę podejmuje Związek Harcerstwa Polskiego wspólnie z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom, orga-
nizowanym 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 miesz-
kańców Danii.

W Nowogardzie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się we niedzielę 23 grudnia 2018 roku pod-
czas Mszy św. o godz. 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMPprzy ul. Kościelnej 2A. 

Zachęcamy do przyniesienia własnych lampionów, aby pobrać światło i zaniesieniago 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.

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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MSZE ŚW.W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIE
1. Pasterki:

• Karsk godz. 20.00;
• Olchowo godz. 21.00;
• Dąbrowa Nowogardzka godz. 21.15;
• Nowogard godz. 22.00 (szczególny udział dzieci) i godz. 24.00.

2. I dzień świąt (25 grudnia):
• Nowogard godz. 9:30, 11:00, 12:30 godz. (Msza św. chrzcielna) i o godz. 18:00;
• Karsk godz. 9.00;
• Dąbrowa godz. 10.00;
• Olchowo godz. 11.00;
• Wojcieszyn godz. 12.15.

3. W uroczystą św. Szczepana drugi dzień świąt (26 grudnia)
• Nowogard godz. 7.00, 9:30, 11:00, 12:30 godz. i o godz. 18:00;
• Karsk godz. 9.00;
• Dąbrowa godz. 10.00;
• Olchowo godz. 11.00;
• Wojcieszyn godz. 12.15.

Poświęcenie owsa w kościołach filialnych i na sumie w kościele parafialnym.
4. 27.12.2018 święto św. Jana Apostoła. Na Mszy św. wieczornej zgodnie z tradycją poświęcimy   wino.
5. 30.12.2018 (niedziela) uroczystość św. Rodziny z Nazaretu. Na każdej Mszy św. małżeństwa będą mogły odnowić 
przyrzeczenia małżeńskie.
6. 31.12.2018 (Sylwestra) Zapraszamy na Msze św. i nabożeństwo na zakończenie roku o godz.18.00. Można przyjść 
już w strojach Sylwestrowych a po Mszy św. udać się na zabawę     Noworoczną.
7. 01.01.2018 (Nowy Rok) uroczystość Św. Bożej Rodzicielki. Msza św. będą odprawiane:

• - Nowogard godz. 9:30, 11:00, 12:30 godz. i o godz. 18:00;
• - Olchowo godz. 11.00;
• - Wojcieszyn godz. 12.15;
• - Karsk godz. 14.00;
• - Dąbrowa godz. 15.00.

8. 06.01.2019 niedziela Objawienie Pańskie (Trzech Króli). Orszak Trzech Króli wyruszy o godz. 12:00 spod Nowo-
gardzkiego Domu Kultury. Zapraszamy do wspólnego śpiewanie kolęd a następnie przejdziemy w orszaku do kościo-
ła, aby spotkać się na  Mszy św. ok. godz.12:30. Po Mszy św. krótki koncert kolęd w  wykonaniu Scholii Dziecięcej 
naszej parafii.

WIZYTA DUSZPASTERSKA CZYLI KOLĘDA
Wizytę duszpasterską zwana kolędą rozpoczniemy 2.01.2019. Program zostanie podany w ogłoszeniach i będzie 

wydrukowany oddzielnie.

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: 

• św. ojca Pio – 23 grudnia o godz. 18.00. 
• św. Jana Pawła II – 02 stycznia o godz. 18.00.
• bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 stycznia o godz. 18.00.

SPOTKANIE BOŻONARODZENIAOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH 
ZORGANIZOWANE PRZEZ CARITAS

We środę 19 grudnia 2018 roku na Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowogardzie odbyło się 
spotkanie Bożonarodzeniowe dla potrzebujących z terenu naszej parafii i gminy. Zebrało się ponad 350 osób - dzieci 
i dorosłych.

Spotkanie Bożonarodzeniowe rozpoczęło się od inscenizacji Bożonarodzeniowej przygotowanej przez uczniów LO 
nr 1 w Nowogardzie pod kierownictwem pani profesor Doroty Buriak.

Po inscenizacji zostało odczytana Ewangelia o Narodzeniu Chrystusa a po odczytaniu Słowa Bożego nastał czas 
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dzielenia się opłatkiem i wspólna kolacja. Do zgromadzo-
nych dzieci przybył również Mikołaj z prezentami.

Caritas naszej parafii rozdał w tym dniu ponad 250 pa-
czek na święta dla osób potrzebujących. Nie moglibyśmy 
tego uczynić bez was drodzy parafianie i ludzie serca wiel-
kiego, którzy dzieliliście się przez dwa weekendy pozosta-
wioną żywnością u wolontariuszy, którzy zbierali te pre-
zenty w nowogardzkich sklepach. Dziękujemy.

Pragniemy również podziękować dyrekcji, nauczycielom 
i uczniom Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowogar-
dzie za pomoc, zaangażowanie, przepiękne przedstawienie 
oraz coroczne udostępnianie miejsca. Dziękujemy wszyst-
kim sponsorom za pomoc w przygotowaniu tego spotka-
nia.

W sposób szczególny dziękujemy całej grupie ludzi, którzy po nocach przygotowywali i transportowali paczki dla 
potrzebujących.

Autor fotografii Jolanta Machut
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OBRZĘD MODLITWY
NA WIECZERZĘ WIGILIJNĄ

Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji polskiej posiada wyjątkowe znaczenie. Kościół z jednej strony zachęca do zach-
owania dawnych obyczajów ludowych związanych z tym wieczorem, z drugiej zaś strony usilnie zachęca o nieustanne 
pogłębianie jego religijnego wymiaru.

PRZYGOTOWANIE:
24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, wspominamy Adama i Ewę. Tego dnia ubieramy choinkę, która przypomina 

nam rajskie drzewo życia. Symbolizuje także krzyż, na którym Chrystus odkupił ludzkość. Pod choinką także składa się 
zwykle podarunki bożonarodzeniowe. Płonąca świeca czy lampion swoim światłem zaprasza do wejścia Maryję i Józefa. 
Wyrazem otwartości wobec potrzebujących i podróżnych jest dodatkowe wolne miejsce przy stole. Jest ono także znaki-
em pamięci o bliskich zmarłych. Przygotowując stół, pod białym obrusem można umieścić wiązkę siana. Ten powszech-
nie zachowywany nawet w miastach zwyczaj przypomina ubóstwo betlejemskiej groty oraz żłóbek, w którym na sianie 
Maryja złożyła narodzonego Jezusa.

Można wówczas odmówić następującą modlitwę:
Wszechmogący wieczny Boże, racz pobłogosławić to siano, które umieszczamy na stole wigilijnym, przypominające 

nam ubóstwo groty betlejemskiej, w której narodził się w ciele Twój Syn Jezus Chrystus i spraw, abyśmy nie troszczyli 
się przesadnie o to, co mamy jeść lub pić, w co mamy się przyodziać, lecz abyśmy przede wszystkim zabiegali o sprawy 
królestwa Bożego i radowali się w naszej rodzinie ciągłą obecnością Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje 
i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na stole umieszcza się talerzyk z opłatkami.

PRZEBIEG WIECZERZY
Z rozpoczęciem wieczerzy czeka się tradycyjnie aż do momentu pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie. Przypo-

mina ona gwiazdę betlejemską, która objawiła ludziom narodziny Syna Bożego. Wówczas rodzina gromadzi się wokół 
wigilijnego stołu i zapalane są światełka na choince. Można wspólnie zaśpiewać kolędę (“Bóg się rodzi” lub “Wśród 
nocnej ciszy”).

Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna:
† W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu, za to, że tak umiłował świat, 

że dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia. Dziękujemy, że 
pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w radości i wzajemnej miłości.

Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników zapala świecę i mówi:
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i zbawienie świata.
Wszyscy odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki.
Następnie bierze do rąk Pismo Święte i mówi:
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa
(odczytuje się fragment Łk 2,1-20):
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w 
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdzie-
cie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co 
się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące 
w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.



6

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławia-
jąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego i mówi.
Błagajmy teraz Dobrego Boga o błogosławieństwo dla nas zgromadzonych na tej wieczerzy, dla naszych najbliższych 

i przyjaciół rozsianych po świecie, sąsiadów, wszystkich chorych, samotnych, głodujących, smutnych i nieszczęśliwych. 
Niech Bóg ześle wszystkim żyjącym potrzebne łaski a naszym zmarłym udzieli przebaczenia grzechów i wprowadzi do 
swojego królestwa w niebie. Módlmy się o to słowami Jezusa. Ojcze nasz...

Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki mówiąc: Zdrowaś Maryjo...
Można wyjaśnić sens i znaczenie dzielenia się opłatkiem:
Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj polski nawiązuje do wczesno-

chrześcijańskiej praktyki dzielenia się między sobą błogosławionym chlebem, który jest symbolem życia i podtrzymuje 
życie. Wyraża gotowość podzielenia się tym, co jest najcenniejsze i najbardziej potrzebne. Przypomina nam także 
prawdę, że Jezus Chrystus narodzony dzisiaj w Betlejem jest dla nas Chlebem z nieba i daje nam się w Najświętszej 
Eucharystii, abyśmy mieli życie wieczne.

Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich przewidują specjalną modlitwę nad opłatkiem. 
Ojciec rodziny ze złożonymi rękoma odmawia następującą modlitwę:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem 
ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje 
nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Prosimy Cię, racz pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, 
którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać sobie nawzajem świąteczne życzenia. Napełnij nasze 
serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiemy ustami. 
Panie, Boże, spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli uczestniczyć w uczcie 
zbawionych w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następuje łamanie się opłatkiem. Ojciec rodziny składa życzenia wszystkim obecnym i przełamuje się opłatkiem 
najpierw z matką, a potem pozostałymi członkami rodziny. Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i wymieniają 
pocałunek serdeczności i pokoju.

W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć się o zachowanie rodzinnego i religijnego nastroju. Po-
trawy wigilijne powinny być postne, nie podaje się alkoholu. Rezygnujemy z oglądania telewizji czy słuchania rozprasza-
jącej muzyki. Kiedy wieczerza wigilijna dobiega końca, rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne obdarowywanie się up-
ominkami.

Po wieczerzy można odmówić następującą modlitwę:
Boże, nasz Ojcze dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, dzięku-

jemy Tobie za ten błogosławiony wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas Wieczerzy i wszelkie dobrodziejstwa, 
którymi nas z miłością obdarzasz dnia każdego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej jest uczestnictwo w Pasterce, Mszy świętej 

sprawowanej o północy.

Intencje Mszalne
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 roczni-

cy urodzin oraz dla Jakuba i Dominika (wnuków) 
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej.

• 12.30 + Marianna, Stanisław, Piotr, Florentyna, Stani-
sław, Jadwiga i Albin Garlińscy.

• 18.00 + O zdrowie, bł. Boże i potrzebne łaski 
dla Krystyny i całej rodziny.

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 24.12.2018 r. – Wigilia Narodzenia Pań-
skiego

• 07.00 W intencji pana Adama Karmana – orga-
nisty parafialnego z okazji 90 urodzin z prośbą 
 o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata ży-
cia.

• 20.00 Pasterka w Karsku; + Konstanty Łatka.
• 21.00 Pasterka w Olchowie
• 21.15 Pasterka w Dąbrowie
• 22.00 Pasterka z udziałem dzieci w Nowogardzie
• 24.00 Pasterka w Nowogardzie

Wtorek 25.12.2018 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
• 09.30 + Szczepan Żabecki w 30 rocz. śmierci, + Ma-

rianna Żabecka.
• 11.00 + Krzysztof Staszak w 1 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodziny Staszak.
• 12.30 + Wielisław Irzymski w 11 rocz. śmierci, + 

Zofia Katrycz, + Oliwia Przygocka i za zmarłych 
 z rodziny Kobylińskich.

• 18.00 W intencji dzieci poczętych.
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Karsk (godz. 09.00) + Lucjan Ławniczak.
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Aniela, Franci-
szek, Stanisława Wrzeszcz.
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Środa 26.12.2018 r. – święto św. Szczepana
• 07.00 W intencji Piotra i Karoliny z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla nich, 
ich dzieci i całej rodziny.

• 09.30 + Szczepan Podemski w 78 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny Podemskich.

• 11.00 
• 12.30 + Irena, Wacław, Bogdan Kalinowscy; + Julia i 

Mikołaj Rak.
• 18.00 + Ewa, Wiktoria i za zmarłych z rodz. Klewicz.

Karsk (godz. 09.00) + Józefa(K) w 31 rocz. śmierci, + 
Franciszek, Zdzisław z rodz. Wolskich.
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Czwartek 27.12.2018 r. – święto św. Jana Apostoła
• 07.00 + Jan i Aleksandra(K) Bastrzyk i za zmarłych z 

rodziny.
• 18.00 + Marianna, Franciszek, Leokadia, Jan z rodziny 

Melon i Pindral.

Piątek 28.12.2018 r. – święto Świętych Młodzianków Mę-
czenników

• 07.00 + Ryszard Bartoszyński w 4 rocz. śmierci, + Ma-
ria Jarząbek w 28 rocz. śmierci, + Antoni, + Karolina.

• 18.00 W intencji Wiesławy i Władysława Mizgirtów w 
45 rocznicę małżeństwa z prośbą o Boże bł.  na dalsze 
lata życia.

Sobota 29.12.2018 r. 
• 09.00 W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny 

i radia Maryja i telewizji Trwam.
• 18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 30.12.2018 r. – święto Świętej Rodziny.
• 07.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o 

opiekę nad całą rodziną.
• 09.30 + Eugeniusz i Andrzej Gawrońscy.
• 11.00 W intencji Huberta z okazji 18 urodzin z prośbą 

o Boże bł. i dary Ducha Św. w podejmowanym doro-
słym życiu.

• 12.30 + Jarosław Zajfert w 26 rocz. śmierci, + Tomasz 
Zajfert w 8 rocz. śmierci.

• 18.00 + Alicja Wypych w 1 rocz. śmierci, + Krystyna, 
+ Stanisław Wojdalscy.

Karsk (godz. 09.00) + Julian Grzelak w 1 rocz. śmierci.
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Marian Łuczak w 
4 rocz. śmierci.
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 31.12.2018 r. 
• 07.00 O radość wieczną dla zmarłych: + Franciszka 

Kowalczyk, + Jadwiga, Wacław, Rozalia Waszak.
• 18.00 W intencji siostry Melani z okazji imienin.

Wtorek 01.01.2019 r. – uroczystość Świętej Bożej Rodzi-
cielki Maryi

• 09.30 O Boże bł., zdrowie, opiekę świętej Bożej Rodzi-
cielki dla rodziny.

• 11.00 
• 12.30 + Łukasz flis w 4 rocz. śmierci.
• 18.00 O Boże bł. i łaskę zdrowia dla rodziny Filipiak.

Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 
Karsk (godz. 14.00) 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 15.00)
 
Środa 02.01.2019 r. – wspomnienie św. Bazylego Wiel-
kiego i św. Grzegorza z Nazjanzu

• 07.00 + Stanisław Łuczak w 6 miesiącu po śmierci.
• 17.30 Nowenna
• 18.00 Msza Św. zbiorowa: - w intencji członkiń Żywe-

go Różańca. 
 
Czwartek 03.01.2019 r. – I czwartek miesiąca

• 09.00 + Grzegorz Górczewski w 6 rocz. śmierci.
• 18.00 + Zenon Gawroński w 4 rocz. śmierci.

Piątek 04.01.2019 r. – I piątek miesiąca
• 07.00 + Łukasz Tabaka 
• 18.00 W intencji zmarłych w miesiącu grudniu 2018 

roku:
+ Jadwiga Berezowska 
+ Barbara Kacprzak
+ Szczepan Kusiak 
+ Lucjan Pilachowski
+ Zdzisława Kępa

  
Sobota 05.01.2019 r – I sobota miesiąca

• 08.15 Nabożeństwo I sobotnie
• 09.00 + Stefania, Józefa(K), Stanisław Podawacz; + 

Maria i Alojzy Pietruszewscy; + Władysława i Euge-
niusz Szymańscy oraz za zmarłych z rodziny Podawacz 
i Pietruszewskich; + Agata i Wojciech Barankiewicz.

• 18.00
1) + Anna Fedak w 1 rocz. śmierci i za zmarłych z ro-
dziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) + Stanisław, Maria, Jan  z rodz. Fedorowicz.  

Niedziela 06.01.2019 r. – uroczystość Objawienia Pań-
skiego

• 07.00 + Jadwiga Berezowska w 30 dniu po pogrzebie.
• 09.30 
• 11.00 + Elżbieta i Wincenty Dubrowscy; + Cecylia i 

Feliks Jachimowscy.
• 12.30 + Marian w 29 rocz. śmierci, + Adela, Jadwiga,

+ Jan, Władysław Rynkiewicz, + Stanisława(K), 
+ Jan, Barbara, Karolina, Kazimiera, Leokadia.

• 18.00 + Andrzej Kośmider w 10 rocz. śmierci.
Karsk (godz. 09.00) + Stanisława(K) Gabrych w 16 rocz. 
śmierci, + Mieczysław i za zmarłych z rodziny.
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Wanda Słabiak w 
7 rocz. śmierci. 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15)
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JAK LUDZIE OBCHODZĄ BOŻE NARODZENIE
NA ŚWIECIE

Przystrojona choinka, opłatek, kolędy i dużo jedzenia - tak spędzamy święta Bożego Narodzenia w Polsce. Kiedy my 
marzymy o “białych świętach” czekając na śnieg, Australijczycy idą surfować. A jak ten czas spędza się w Chinach?
Oto kraje, w których ludzie spędzają Boże Narodzenie nieco inaczej niż my:

Australia
W Australii Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie letnich wakacji, więc wiele imprez gwiazdkowych odbywa 
się na świeżym powietrzu. Australijczycy bardzo lubią się spotykać w mieście na wspólnym kolędowaniu przy świecach, 
które nazywają “Carols by Candlelight”. Z powodu wysokich temperatur nikt nie spędza wielu godzin w kuchni. To dobry 
czas na relaks, np. surfing, jazdę na rowerze, żeglowanie i grillowanie ze znajomymi i rodziną.

Chiny
Święta w Chinach określa się mianem “Shengdan Jie”, czyli “Święta Czcigodnych Urodzin”. Obchodzi je niewielka liczba 
chrześcijan, dlatego nie są to dni wolne od pracy. Tradycja bożonarodzeniowa jest jednak obecna, choć bardziej komer-
cyjnie. Chińczycy przyozdabiają swoje domy, ubierają choinki, robią kolorowe łańcuchy z papieru i wręczają drogie prez-
enty. Dzieci wierzą w Shengdan Laoren, czyli lokalnego św. Mikołaja. W Wigilię rodziny spotykają się w restauracjach, a 
potem idą bawić się w klubach lub przy karaoke.

Etiopia
Tradycje święta w Etiopii obchodzone są według starożytnego kalendarza juliańskiego, dlatego święto Bożego Narodze-
nia przypada na 7 stycznia. Święto nazywa się “Genna” lub “Lidet”. Uroczystości odbywają się w cerkwi, do której Etiop-
czycy przychodzą ubrani na biało. Tradycyjną potrawą jest pikantny gulasz mięsny podawany razem z lokalnym pieczy-
wem o nazwie “indżera” oraz z miodowym napojem alkoholowym.

Francja
Tradycje świąteczne obchody Bożego Narodzenia we Francji rozpoczynają się już 5 grudnia, czyli w dzień poprzedzający 
Mikołajki. Francuzi bardzo lubię Wigilię, która jest wyjątkowym dniem w czasie świąt. Tradycyjnym ciastem jest skom-
plikowane do wykonania “Buche de Noel”, czyli rolada w kształcie pnia drzewa. 

Holandia
Holendrzy mają swojego św. Mikołaja. Sinterklaas podróżuje statkiem z Hiszpanii do Amsterdamu każdej zimy i przywo-
zi ze sobą worek z prezentami dla dzieci. Okres jego podróży jest obchodzony najhuczniej. Zwieńcza go wigilia urodzin 
św. Mikołaja 5 grudnia. Same zaś święta traktowane są przez Holendrów bardziej jako dzień wolny od pracy niż tradycję 
świąt Bożego Narodzenia, którą znany z własnych domów.

Włochy
Świętowanie Bożego Narodzenia we Włoszech rozpoczyna się już w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli cztery niedziele 
przed Wigilią. Włosi organizują wówczas jarmarki świąteczne, puszczają fajerwerki i bawią się przy głośnej muzyce. 
Niektórzy ubierają choinkę, chociaż bardziej popularne jest tu budowanie szopki bożonarodzeniowej. W Rzymie w wig-
ilijny wieczór na placu Świętego Piotra uroczyście odsłaniana jest tradycyjna szopka. To zwyczaj wprowadzony przez 
papieża Jana Pawła II w 1982 roku.

Meksyk
Pierwszym zwiastunem zbliżającego się Bożego Narodzenia jest niezwykle ważne dla Meksykanów święto - dzień Matki 
Boskiej z Guadalupe, przypadający na 12 grudnia. Rodziny wybierają się wtedy na zakupy po prezenty i ozdoby świątec-
zne. Popularne są wówczas “puestos”, czyli stragany z jedzeniem. Ludzie dekorują swoje domy i robią małe lampiony 
z brązowych papierowych torebek, do których wstawiają świeczki. Ustawiają je na ulicach, dachach, ogrodzeniach i w 
oknach. 

Hiszpania
Tradycje świąteczne w Hiszpanii rozpoczynają się 8 grudnia wraz ze świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. W Sewilli z tej okazji odbywa się ceremonia tańca “Baile de los Seises”. Ludzie tańczą też na ulicach w rytm 
tamburynów, grzechotek i kastanietów. Domy i ulice przyozdabiane są kolorowymi światełkami. Budowane są także “be-
len” - czyli szopki bożonarodzeniowe.

Szwecja
W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają się 13 grudnia, czyli w dniu Świętej Łucji. Szwedzi obchodzą 
to święto bardzo uroczyście. Prezenty przynosi św. Mikołaj, czyli Jultomte tuż po kolacji wigilijnej. Tylko nieliczni udają 
się do kościołów na pasterkę, ale zgodnie z tradycją, każdy, kto zjawi się tego dnia w domu, musi zostać ugoszczony. 
Tradycyjnymi świątecznymi posiłkami jest np. ryżanka zwana “risgrynsgr” z cynamonem i migdałami, ryby oraz grzane 
wino Glögg.


