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Ewangelia na niedzielę

Z życia naszej wspólnoty

Z Ewangelii według św. Jana:
„Jezus powiedział:” Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą 

one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy 
od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10,27-30) 

 ROZWAŻANIE
Jezus Chrystus wszedł do chwały zmartwychwstania przez krzyż. Chrześcijanin nie powinien sądzić, że zostanie mu 

oszczędzone doświadczenie niezrozumienia ze strony innych, a może nawet ucisku czy prześladowania. Jednak żadne tego 
rodzaju doświadczenia nie są w stanie nas odłączyć od Chrystusa. Wsłuchiwanie się w Jego słowo i trwanie w nim po-
zwoli nam zachować wierność w czasie próby.

Ks. Maciej Zachara MIC

Święto Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu
Jezus powiedział do św. s. Faustyny: Święto miłosierdzia 

wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście ob-
chodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie 
zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła 
Miłosierdzia Mojego. (Dz. 699)

W każdą II Niedziele Wielkanocną wierni naszej diecezji 

wraz z wiernymi z całego świata spotykają się w Myślibo-
rzu, aby w sposób szczególny uwielbić Miłosierdzie Boże. 

W tym roku grupa 23 osób, przedstawicieli naszej parafii 
wraz z ks. Andrzejem Zaniewskim również była obecna na 
tych uroczystościach i brała czynny udział w modlitwach 
zanoszonych w tym miejscu do Dobrego Boga.
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Misterium Męki Pańskiej w Arcybiskupim  
Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie

W dniu 30 marca grupa 23 osób wyjechała do Arcybisku-
piego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie na 
przedstawienie Męki Pańskiej reżyserowanej przez kleryka 
Konrada Sidora pochodzącego z naszej wspólnoty parafial-

nej. Czas doświadczenia męki Jezusa Chrystusa był owoc-
ny i mocno przeżyty. Dziękujemy osobą przedstawiającym 
za poświęcony czas i ukazany talent.

Terminarz spotkań klas 7  
przygotowujących się do bierzmowania

Ksiądz Waldemar zaprasza wszystkie osoby z klasy 7 
szkoły podstawowej, przygotowującej się w naszej parafii 
do przyjęcia sakramentu Bierzmowania na spotkania w po-
danych poniżej terminach:

- 10 maja 2019 (piątek) o godz. 18.30;
- 9 czerwca 2019 (niedziela) o godz. 18.00;
- Scrutynium (spotkanie osobiste z ks. Waldemarem w 

kancelarii parafialnej; termin do wyboru; przynosimy in-
deksy): 

15 czerwca od godz. 13.30 – 14.30; 
16 czerwca od godz. 16.00 – 17.30.
Przypominamy, że warunkiem zaliczenia roku formacyj-

nego przygotowującego do przyjęci Sakramentu Bierzmo-
wania i otrzymania promocji na następny rok, są:

- uczestnictwo w katechezie szkolnej;
- uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych (10 nabo-

żeństw), Dróg Krzyżowych (5 nabożeństw), majowych (5 
nabożeństw) i czerwcowych (5 nabożeństw);

- uczestnictwo czynne we Mszach Św. niedzielnych i 
świątecznych;

- uczestnictwo w regularnym praktykowaniu spowiedzi 
św. (według nauczania Kościoła);

- uczestnictwo w organizowanych spotkaniach formacyj-
nych. 
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Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania  
w naszej parafii

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w nasze wspólnocie 51 
młodych osób odważyło się wybrać drogę swojego doro-
słego życia razem z Jezusem Chrystusem, przyjmując Sa-
krament Bierzmowania. Tego Daru udzielił tym młodym 
ludziom biskup emeryt ksiądz Marian Błażej Kruszyłowicz.

Szczególne podziękowania chcemy złożyć całej ekipie za-
angażowanej w przygotowanie młodzieży do tego sakra-
mentu: s. Danieli, s. Melani, pani Gabrieli Bartos, ks. Walde-

marowi Piątek; rodzicom: pani Darii Fedeńczak i panu Se-
bastianowi Furmańczk oraz kochanej młodzieży: Martynie 
Fedeńczak, Kornelii Leśniewskiej, Katarzynie Nowak, Klau-
dii Polskowskiej, Angelice Sikora, Wiktorii Szcześniak, Da-
rii Szczawińskiej, Nikoli Zygmunt, Piotrowi Glanc, Wojcie-
chowi Jarząb i Pawłowi Rogowskiemu za zaangażowanie 
bezpośrednie w przeprowadzenie liturgii.

Uszanowanie relikwii 
 Św. Jana Pawła II,  Św. Ojca Pio  i  Bł. ks. Jerzego Popiełuszki
W kwietniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-

twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. 
ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można uszanować reli-
kwie tych świętych: 

-  św. Jana Pawła II – 02 maja o godz. 18.00.
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 maja o godz. 18.00
 - św. Ojca Pio – 23 maja o godz. 18.00. 

Intencja Nowenny Pompejanskiej od 27. 04 – 19.06.2019 roku
„Maryjo, błagamy o łaskę przyjęcia przez Sejm i Senat, ustawy chroniące każde poczęte życie i zakazu wszelkich form 

aborcji w naszym kraju”.
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Pielgrzymka  
Maturzystów  

na Jasną Górę
Podczas tegorocznej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną 

Górę, która odbyła się w dniach 12 - 13 kwietnia 2019 roku, 
nasze miasto reprezentowały tylko 4 maturzystki z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie wraz z ks. Waldemarem 
Piątek. 

W drodze do Sanktuarium Częstochowskiego odwiedzili 
oni figurę Chrystusa w Świebodzinie oraz Sanktuarium Mat-
ki Bożej w Licheniu. 

W Częstochowie uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, 
czuwaniu modlitewnym maturzystów z naszej archidiecezji 
oraz we Mszy św. sprawowanej przez ks. Bp. Henryka Wej-
mana. 

Nocne Czuwanie Młodzieży  
zaprzyjaźnionej z siostrami ze Zgromadzeniem Sióstr 

Opatrzności Bożej na Jasnej Górze
W nocy z 1/2 kwietnia br. Zgromadzenie na-

sze kolejny już raz podjęło nocne czuwanie na 
Jasnej Górze. U tronu Jasnogórskiej Pani licznie 
zgromadziły się Siostry z wielu Wspólnot w Pol-
sce, a także Siostry pracujące na Ukrainie wraz 
z wiernymi świeckimi. Razem z Siostrami mo-
dliła się także 9 osobowa grupa młodzieży z No-
wogardu wraz z s. Danielą, z Twardogóry Syc., 
osoby świeckie związane z Siostrami poprzez 
miejsca pracy oraz Przyjaciele Zgromadzenia i 
rodziny Sióstr. 

W Akcie Zawierzenie Jasnogórskiej Pani Mat-
ka Gen. Antonina Kasjaniuk oddała Jej całe 
Zgromadzenie, wszystkie Wspólnoty, każdą 
Siostrę Zgromadzenia i wszystkie prowadzone 
dzieła w kraju i poza granicami. W programie 
czuwania oprócz modlitwy indywidualnej były 
też: wspólna Adoracja przygotowana przez mło-
dzież z MOS w Przemyślu. 

Zakończeniem czuwania były Godzinki o 
Matce Bożej Bolesnej wyśpiewane o świcie. 
Dziękujemy dobremu Bogu i naszej Matce Ge-
neralnej za możliwość nocnego czuwania przy 
sercu Matki Bożej Częstochowskiej.
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NOWE OGRZEWANIE  
DO NASZEGO KOŚCIOŁA

W dniach 12 i 19 maja oraz 9 i 16 czerwca (są to niedzie-
le) przedstawiciele Rady Parafialnej po wszystkich Mszach 
św. przeprowadzą zbiórkę do puszek w związku ze zmianą 
instalacji grzewczej w kościele parafialnym. 

Łączny koszt inwestycji wyniesie 100.000 zł. W tym roku 
planujemy pierwszy etap, który obejmie sterowanie syste-
mu oraz system grzewczy obejmujący pierwszą część ła-
wek w kościele tj. do ambony. System grzewczy będzie się 
składał z aluminiowych podestów przy każdej ławce. 

Ufamy, że to nowatorskie rozwiązanie sprawdzi się w 
działaniu. Jego zaletą jest niska cena eksploatacji. 

Usługę tą wykona dla nas firma Partner- Termo Techni-
ka ze Świebodzic. Chcemy dodać, że pierwszy etap będzie 
kosztował parafię 36.000 zł. Odpowiedzialnym za zbiórkę, 
z ramienia Rady Parafialnej został wybrany pan Stanisław 
Pietrzykowski.

Ksiądz Grzegorz Legutko - proboszcz

Rekolekcje Wielkopostne  
w naszej parafii

Od 7 – 10.04.2019 r. w naszej wspólnocie odbywały się 
Rekolekcje Wielkopostne w duchu św. Maksymiliana Marii 
Kolbego. Rekolekcje głosili franciszkanie: ojciec Radosław 
i ojciec Michał z Niepokalanowa. Ojcowie zainstalowali na 
stałe w naszej wspólnocie relikwie św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego. 

Wyjazd młodzieżowy  
na kajaki z ks. Waldemarem i s. Danielą

Ks. Waldemar organizuje w terminie 22 czerwca 2019 r. 
wyjazd dla młodzieży od 6 klasy SP, licealistów i studen-
tów na jednodniowy spływ kajakowy rzeką Drawą na tra-

sie Prostynia – Drawno. Na zakończenie spływu wspólne 
ognisko z kiełbaskami. Koszt 80 zł. Zapisy w zakrystii lub u 
ks. Waldemara do 12 czerwca 2019 roku.

Codziennie o godzinie  18.30 
Nabożeństwo majowe
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Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej 
Pielgrzymka odbyła się w dniach 31 stycznia – 8 lutego 2019 r.

Upłynęło trochę czasu od powro-
tu z pielgrzymki do Ziemi Świętej. 
Mimo to codziennie wracam myśla-
mi do tych świętych miejsc, które 
dane było mi zobaczyć.  Startujemy 
31 stycznia b.r. z Warszawy do Tel 
Awiwu, gdzie lądujemy po 3,5 go-
dzinnym locie. Jest noc, autokarem 
jedziemy do Betlejem, gdzie mamy 
zakwaterowanie.

Izrael – jakże inny kraj od Polski, 
skały, pagórki, kamienie, budowle z 
kamienia w kolorze piaskowca. Pięk-
nie, zielono o tej porze roku. Na drze-

wach dojrzewają mandarynki, cytry-
ny, pomarańcze. Kwitną kwiaty. Po 
zakwaterowaniu, śniadaniu, zaczy-
namy pielgrzymowanie.

Betlejem. Nawiedzamy Bazylikę i 
Grotę Narodzenia Pańskiego, gdzie 
widnieje napis – Tutaj narodził się 
Jezus Chrystus z Maryi Dziewi-
cy. Ogromne przeżycie, bo jestem 
w miejscu narodzenia Jezusa, które 
mogę dotknąć, pochylić się i podzię-
kować za wszystkie otrzymane łaski. 
Nieopodal Groty Narodzenia znajdu-
je się Grota Mleczna, gdzie w/g le-

gendy schroniła się Maryja z Jezu-
sem w czasie rzezi niewiniątek. Dwa 
km dalej Pole Pasterzy, gdzie anio-
łowie obwieścili światu narodziny 
Zbawiciela. Następnie udajemy się 
do Ain Karim, wstępujemy do ko-
ścioła Narodzenia Św. Jana Chrzci-
ciela i kościół Nawiedzenia Św. Elż-
biety.

Kolejny dzień – Jerozolima. Od-
wiedzamy kościół Św. Anny, który 
jest przykładem stylu krzyżowców 
w Ziemi Świętej. Udajemy się w kie-
runku sadzawki Betesda, gdzie Jezus 

Czas małych wspomnień

Okulary dla Afryki
Nasze siostry ze zgromadzenia Opatrzności Bożej prowa-

dzą zbiórkę używanych oraz niepotrzebnych okularów. 
Okulary te po przejrzeniu przez specjalistów zostaną do-

starczone do osób potrzebujących w Afryce. 
Okulary można składać do końca czerwca u siostry Da-

nieli w zakrystii. 
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uzdrowił paralityka. Bardzo waż-
ny punkt dzisiejszej pielgrzymki do 
Droga Krzyżowa. Prowadzi ulicz-
kami Jerozolimy po śliskich kamie-
niach, cały czas po górę. Duży tłok 
na uliczkach, zastawionych straga-
nami, handlarze, którzy zachwalają 
swój towar, niejednokrotnie przeci-
skający się wśród tłumu samochód. 
Wyobrażam sobie jak Jezus niesie 
krzyż wśród tych uliczek, jak pod 
nim upada, jak jest traktowany przez 
eskortujących go żołnierzy namiest-
nika. Przyszliśmy na miejsce zwa-
ne Golgotą – miejsce ukrzyżowa-
nia i śmierć Pana Jezusa. Na krzy-
żu dokonało się odkupienie ludzko-
ści. Uklękłam i ucałowałam miejsce 
przybicia do krzyża. Droga krzyżo-
wa jakże inna od tych, w których do 
tej pory uczestniczyłam. Potem na-

wiedzamy Bazylikę Grobu Pańskie-
go. Miejsce, które wywarło na mnie 
ogromne wrażenie – grób Pana Je-
zusa, gdzie później wrócę ponownie. 
Miejsce namaszczenia z mieszaniny 
mirry i aloesu zawiniętego w płótno 
ciała Jezusa, po czym zostaje złożo-
ne do grobu. Jest to pomieszczenie 
o wym. 207 cm x 183 cm. Po pra-
wej stronie znajduje się rodzaj sarko-
fagu o wym. dł. 202 cm, szer. 93 cm, 
wys.66 cm. Dla mnie przeżycie nie 
do opowiedzenia ani opisania. Tutaj 
straż trzymają prawosławni, odby-
wa się to bardzo szybko i brak cza-
su na modlitwę. Dlatego mój powrót 
w to szczególe miejsce za kila dni. 
Kończymy pielgrzymkę tego dnia 
przy Ścianie Płaczu, gdzie zostawi-
łam swoje prośby zapisane na kart-
kach. Nazwa Ściana Płaczu wzięła 

się stąd, iż lud Izraela w tym miejscu 
wylał wiele łez z tęsknoty za zburzo-
ną świątynią. Widziałam rozmodlo-
ną społeczność żydowską w czasie 
szabatu.

Następnego dnia autokarem udaje-
my się do Galilei. Po drodze podzi-
wiamy uprawy bananowców, dakty-
lowców, owoców cytrusowych. Za-
trzymujemy się na Górze Karmel - 
terenie, gdzie jest uprawiana pięk-
na roślinność. Następny przystanek 
– Cezarea Nadmorska, a tam Morze 
Śródziemne z cudną grafitowo – sza-
firową wodą. Kolejny punkt – Haj-
fa, oglądamy piękną panoramę oko-
licy i zwiedzamy klasztor oo. Kar-
melitów. Jedziemy do Nazaretu, do 
Bazyliki Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny, gdzie w Grocie 
Zwiastowania, Archanioł Gabriel, 
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rzekł do Maryi że pocznie i poro-
dzi syna. Tutaj modlimy się i ogląda-
my Grotę Zwiastowania. Z Nazare-
tu przemieszczamy się do Kany Ga-
lilejskiej, to pierwsze święte miejsce 
cudu Pana Jezusa, gdzie na weselu 
przemienia wodę w wino. Oczywi-
ście uruchomiła mi się wyobraźnia 
jak to mogło wyglądać.

Kolejny dzień w Galilei. Zaczyna-
my od Góry Tabor, gdzie dostajemy 
się taksówkami. Nawiedzamy Bazy-
likę Przemienienia Pańskiego. Mo-
zaiki, które znajdują się w kościele 
przedstawiają przemienienie w ta-
jemnicach: Narodzenia, Eucharystii, 
Męki i Śmierci oraz Zmartwychwsta-
nia. Z wysokości góry podziwiamy 
panoramę okolicy skąpaną w pięk-
nym słońcu. Po zejściu z góry zmie-
rzamy nad Jezioro Galilejskie, któ-
re jest ogromnym zbiornikiem słod-
kiej wody, a tym samym siedliskiem 
różnych gatunków ryb. Po jezio-
rze odbyliśmy rejs statkiem. Pogoda 
była iście sztormowa. Po wschodniej 
stronie jeziora znajdują się Wzgórza 
Golan. Przez jezioro przepływa rze-
ka Jordan. Udajemy się do Tabgha, 
gdzie nawiedzamy kościół Rozmno-
żenia Chleba i Prymatu Św. Piotra. 
To miejsce, gdzie, Jezus spożywał 
ryby z Apostołami po zmartwych-
wstaniu, gdzie miał miejsce egzamin 
Piotra z miłości i nadanie mu pry-
matu. W tym miejscu Pan Jezus do-
konał kolejnego cudu, rozmnożył z 
pięciu chlebów i dwóch ryb tyle, że 
najadło się pięć tysięcy mężczyzn, 
nie licząc kobiet i dzieci. Jeszcze zo-
stało 12 pełnych koszy okruchów i 
kawałków ryb. W miejscu tym znaj-
duje się świątynia pod wezwanie 
Św. Piotra. Jedziemy na Górę Błogo-
sławieństw, skąd Jezus widząc tłu-
my nauczał ich tymi słowami: Bło-
gosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo nie-
bieskie, itd. Po krótkiej modlitwie w 
kościele, podziwiamy panoramę Je-
ziora Galilejskiego. Powrót do Jero-
zolimy.

Jerozolima – jedziemy na Górę 

Oliwną, gdzie wchodzimy po scho-
dach. Stąd widzimy przepiękną pa-
noramę Jerozolimy. W kościele Pa-
ter Noster odmawiamy Modlitwę 
Pańską, gdzie Jezus nauczał Aposto-
łów właśnie tej modlitwy. Kościół 
ten należy do konwentu karmelitek. 

W krużgankach kościoła znajdu-
ją się tablice Ojcze Nasz w kilku-
dziesięciu językach oraz narzeczach.  
Dalej idziemy do Ogrodu Oliwnego, 
gdzie Pan Jezus zdradzony przez Ju-
dasza zostaje pojmany. W ogrodzie 
znajduje się osiem starych drzew 
oliwnych. W Bazylice Getsemani, 
która zbudowana jest na skale, miej-
scu agonii Jezusa, któremu towarzy-
szyli trzej Apostołowie. Nawiedzamy 
kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Po południu jedziemy 
na Syjon, gdzie jest kościół zaśnię-
cia Najświętszej Maryi Panny oraz 
Wieczernik. Wieczernik to miejsce 
szczególne – ustanowienie Eucha-
rystii, sakramentu święceń, ukazy-
wanie się Jezusa zmartwychwstałe-
go i ustanowienie sakramentu poku-
ty i pojednania. A także miejsce Ze-
słania Ducha Świętego oraz zaśnię-
cia NMP i wybór następcy Judasza 
– św. Macieja. W 2000 r. w Wieczer-
niku Mszę Świętą sprawował Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Nawiedzamy 
kościół Zaśnięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny.

Syjon znalazł się poza murami Je-
rozolimy. Mury posiadają siedem 
bram otwartych oraz jedna zamuro-
wana (wys. 12-15 m, dł. ok. 4870 m.).

Ostatni etap naszej pielgrzymki. 
Jedziemy do Betanii na Górze Oliw-
nej, gdzie znajduje się kościół Św. 
Łazarza, który został wybudowany 
na jego grobie. Łazarz został wskrze-
szony 

przez Chrystusa. Po krótkiej modli-
twie w kościele jedziemy na Pusty-
nię Judzką. Niezwykłe miejsce jak 
okiem sięgnąć. Bezkresne, kamieni-
ste, ze stromymi urwiskami i wąwo-
zami tereny. Żyją tutaj plemiona be-
duińskie, które zajmują się wypasa-
niem owiec i kóz. Mamy okazję spo-

tkać mieszkańców pustyni. Pusty-
nia obecnie podzielona jest pomię-
dzy Izrael (70 %), a Autonomię Pale-
styńską. To właśnie na pustyni Je-
zus przez nasze grzechy przez czter-
dzieści dni i nocy postu był kuszo-
ny przez diabła. Opuszczając pu-
stynię po drodze jedziemy nad rze-
kę Jordan, gdzie odnawiamy sakra-
ment chrztu świętego. Dzień piel-
grzymki kończymy odpoczynkiem i 
kąpielą w Morzu Martwym. Morzu, 
gdzie zasolenie wynosi 30%, a więc 
nie sposób w nim utonąć. Brak jest 
oznak życia podwodnego, nie wy-
stępują ryby, żadna roślinność, tylko 
solne skały. Na dnie morza leżą ru-
iny biblijnej Sodomy i Gomory.

To koniec pielgrzymki, czas wra-
cać do rzeczywistości. Pobyt w Zie-
mi Świętej do przejmujące przeży-
cia dla mnie. W trakcie nawiedzania 
wszystkich miejsc świętych, chodząc 
ścieżkami, które przemierzał Pan Je-
zus cały czas cisnęły mi się łzy do 
oczu, a niejednokrotnie popłynęły. 
Te miejsca, ta ziemia to mistyczność. 
Długo pozostanie w mojej pamię-
ci. To był czas, w którym mogłam 
podziękować za wszystko, przepro-
sić za grzechy i obiecać poprawę. 
Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej 
to poznawanie tajemnicy i prawdy 
z życia Jezusa. Przeżyliśmy w tym 
miejscu całą drogę życia Jezusa po-
cząwszy od Zwiastowania, Narodze-
nia, aż po Grób i Zmartwychwstanie.

Codziennie, gdzie byliśmy odpra-
wiane były Msze Święte. Chciała-
by podziękować Ks. Waldemarowi, 
opiekunowi naszej grupy pielgrzy-
mów za słowa głoszone w czasie li-
turgii. 

Dla mnie osobiście były to słowa 
wzruszające, głęboko poruszające, 
a także zmuszające do refleksji nad 
codziennym życiem. Za czas, który 
nam poświęcał w czasie całej piel-
grzymki. Za wyjaśnianie tematów 
trudnych, a czasami niezrozumia-
łych dla nas. Bardzo dziękuję.

autor Barbara Szymaniak
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Symbolika elementów naturalnych w liturgii
W liturgii, poza symbolami umow-

nymi, istnieją pewne elementy na-
turalne; czyli zaczerpnięte wprost z 
natury. Są to np. ogień, woda, świa-
tło. Ich stosowanie wynika z faktu, 
że całe stworzenie uczestniczy w li-
turgii; nie tylko to, co duchowe, ale i 
to, co cielesne, materialne. Poza tym 
człowiek jako ciało i dusza, poznaje 
Boga, jego tajemnice, tak przez du-
szę, jak i przez zmysły.

CHLEB I WINO
Chleb i wino są elementami nie-

zbędnymi do sprawowania Mszy 
św. Do przeistoczenia używa się, 
za przykładem Chrystusa, niekwa-
szonego chleba pszennego i wina z 
małą domieszką wody.

Chleb w życiu człowieka jest nie-
zastąpiony i jego wymowa znacze-
niowa ma dlatego wielką siłę, także 
w liturgii. Chleb, jak człowiek, wy-
rasta z ziemi. Jest darem Bożym.

Początkowo wierni przynosili ze 
sobą na zgromadzenie euchary-
styczne normalne, domowe chleby, 
często kwaszone, w kształcie pełne-
go koła lub wieńca. Od VIII w. na 
Zachodzie chrześcijańskim zaczęto 
konsekrować chleb wyłącznie nie 
kwaszony, naśladując Ostatnią Wie-
czerzę.

Do przeistoczenia starano się za-
wsze używać chleb lepszego ga-
tunku. Chleb konsekrowany łama-
no na mniejsze kawałki, stosownie 
do ilości przystępujących do Komu-
nii świętej. Od IX w., a powszechnie 
od XII w. wypiekano gotowe hostie. 
Z wielkiego szacunku dla ich prze-

znaczenia, wytłaczano na nich wi-
zerunek Chrystusa lub inne symbo-
le związane z Jego Ofiarą, a przy ich 
wypiekaniu, szczególnie w klaszto-
rach, brali udział kapłani i diakoni 
ubrani w alby i śpiewający psalmy.

Wino w starożytności należało do 
artykułów koniecznych do życia, 
jak chleb i woda. Do dziś w kultu-
rze śródziemnomorskiej wino jest 
spożywane niemal przez wszystkich 
- jednak zazwyczaj rozcieńczone z 
wodą. Kultura picia wina domaga 
się, by nie spożywano go przed po-
łudniem, najlepiej zaś - wieczorem 
(stąd zdziwienie Żydów, którym wy-
dawało się, iż Apostołowie po zesła-
niu Ducha św. są pijani, że „jest do-
piero trzecia godzina dnia” (czyli na-
sza dziewiąta rano!), a uczniowie już 
są pijani.

W Starym Testamencie czytamy, 
iż Bóg powierzył troskę o winnice 
człowiekowi. Ich owoce radują ser-
ce (Ps 103,15), pozwalają zapomnieć 
o trudzie i zmęczeniu. Stąd do uro-
czystych uczt należał kielich z wi-
nem, nad którym odmawiano spe-
cjalną modlitwę dziękczynną. Po-
dobnie też nie zabrakło kielicha tak-
że przy Ostatniej Wieczerzy, będą-
cej uroczystą ucztą paschalną i rów-
nocześnie pożegnalną. W czasie 
wieczerzy paschalnej, spożywanej 
przez Izraelitów na pamiątkę wyj-
ścia z Egiptu, wypijano aż cztery 
kielichy wina.

Chleb i wino z jednej strony sym-
bolizują człowieka, jego pracę i trud 
wkładany w ich produkcję, 

a z drugiej strony symbolizuję 

Chrystusa, który sam, zapowiada-
jąc ustanowienie Eucharystii, na-
zwał siebie chlebem żywym (J 
6,48) i winnym szczepem z tkwią-
cymi w nim licznymi gałązkami (J 
15,1), symbolizującymi zjednoczenie 
wiernych z Chrystusem i udział w 
Jego Bóstwie. Zatem zarówno chleb 
jak i wino są symbolami ludzkiej 
pracy, potu, zabiegów o utrzymanie 
życia biologicznego - po przeistocze-
niu staję się one pokarmem ducho-
wym, podtrzymującym życie nad-
przyrodzone.

O symbolice tkwiącej w chlebie i 
winie często wzmiankowali pisarze 
i Ojcowie Kościoła. Symbolikę tę 
trafnie podsumowała pieśń eucha-
rystyczna: „Jeden chleb, co zmienia 
się w Chrystusa Ciało, z wielu zia-
ren pszenicznych się rodzi. Jedno 
wino, co się Krwią Chrystusa stało, 
z soku wielu winnych gron pocho-
dzi. Jak ten chleb, co złączył złote 
ziarna, tak niech miłość złączy nas 
ofiarna. Jak ten kielich łączy kro-
pel wiele, tak nas, Chryste, w swo-
im złącz Kościele”. Jest to myśl pa-
trystyczna prosto ujęta. Chleb spo-
rządzony z wielu ziaren łamie się na 
wiele części, aby wszyscy siedzący 
przy stole mogli się posilić. Jest to 
obraz jednoczącej funkcji uczty.

Jednocząca siła uczty Euchary-
stycznej ma wyższy poziom, nad-
przyrodzony. Święty Paweł pod-
kreśla tę siłę, gdy pisze o Eucha-
rystii: „my, liczni, tworzymy jedno 
ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z 
tego samego chleba”; (1 Kor 10,17). 
Dlatego też w chlebie, spożywanym 

Kącik liturgiczny



11 www.wnmp.nowogard.eu

przez chrześcijan, upatrywano znak 
przyszłej jedności (hymn Didache). 
Całe zbawcze dzieło Chrystusa mia-
ło ten cel, „aby rozproszone dzieci 
Boże zgromadzić w jedno” (J 11,52).

Liturgia kontynuuje to dzieło, któ-
rego ostatecznym celem jest zjedno-
czenie wszystkich w Chrystusie, w 
Jego Królestwie. Królestwo Chry-
stusa często przyrównywane jest w 
Piśmie świętym do uczty (Mt 2,2-9; 
25,10; Łk 12,36; 14,16-24; Ap 18,9). 
Każda z tych symbolicznych przy-
powieści ma wymiar eschatologicz-
ny. Zapowiada ucztę eschatologicz-
ną w Królestwie niebieskim. Dla-
tego Instrukcja o kulcie Tajemnicy 
Eucharystii poleca: „ze względu na 
wymowę znaku Komunia św. na-
biera pełniejszego wyrazu, gdy jest 
przyjmowana pod obiema postacia-
mi. W tej bowiem formie ukazuje się 
w doskonalszym świetle znak uczty 
Eucharystycznej i jaśniej wyraża się 
wola dopełnienia nowego i wiecz-
nego przymierza we Krwi Pana. Ja-
śniej też uwydatnia się związek ist-
niejący między uczta Eucharystycz-
ną, a ucztą eschatologiczną w króle-
stwie Ojca” (nr 32).

WODA
Woda ma szerokie zastosowanie 

w wielu kultach religijnych; także w 
chrześcijaństwie. Woda symbolizu-
je życie, płodność, pokrzepienie, ale 
także zniszczenie (potop - Rdz 6,17). 
Obmycie wodą (ablucja) symboli-
zuje oczyszczenie, przede wszyst-
kim moralne (kapłan obmywając 
ręce po przygotowaniu darów we 
Mszy św. mówi: Obmyj mnie Panie 
z mojej winy i oczyść mnie z grze-
chu mojego). Woda w Starym Te-
stamencie była także zapowiedzią 
napełnienia Duchem (Ez 36,25nn), 
które spełniło się ostatecznie w No-
wym Testamencie w zesłaniu Du-
cha Świętego. Woda jest więc tak-
że szczególnym symbolem Ducha 

Świętego (J 3,5; J 4,14), który roz-
lewa się w naszych sercach. Wszak 
o Duchu Świętym śpiewamy w 
hymnie Veni creator:  „w pracy tyś 
ochłodą, w skwarze żywą wodą”.

W liturgii Wigilii Paschalnej w noc 
Wielkiej Soboty odbywa się uroczy-
sta liturgia chrzcielna, w czasie któ-
rej poprzez zanurzenie w chrzcielni-
cy paschału, dokonuje się poświę-
cenie wody. Wówczas też, w czyta-
niach liturgii słowa, woda ukazuje 
się nam, jako symbol wyratowania 
narodu izraelskiego z niewoli Egip-
cjan (przejście przez Morze Czerwo-
ne - Wj 13-14), a także jako narzę-
dzie kary na narodzie egipskim.

Jednak najpełniej liturgiczna 
symbolika wody objawia się w sa-
kramencie chrztu świętego, szcze-
gólnie w tekstach towarzyszą-
cych jego udzielaniu. Sam Chrystus 
mówi Nikodemowi, iż trzeba nam 
się na nowo  narodzić z wody i z 
Ducha (J 3,5); a więc: przez Chrzest, 
w którym wraz z obmyciem wodą 
chrzcielną, uwalniającym nas od 
grzechu pierworodnego, otrzymu-
jemy dar Ducha Świętego. Woda, 
dzięki działaniu Ducha Święte-
go, zyskała moc uświęcania. Samą 
wodę uświęcił Chrystus podczas 
swego chrztu, gdy zstąpił w wody 
Jordanu (Mt 3,13-17).

Wody używamy w liturgii:
We Mszy św. podczas tzw. asper-

sji - czyli pokropienia wiernych 
wodą święconą podczas Euchary-
stii w niedzielę, zamiast aktu poku-
ty; w Eucharystii: wodę wlewa się 
wraz z winem do kielicha, w któ-
rym dokona się przeistoczenie w 
Krew Pańską, a także w czasie ob-
mycia rąk przez kapłana w sakra-
mencie chrztu wodą święconą czy-
nimy znak krzyża przy wejściu oraz 
przy wyjściu ze świątyni, a także 
używamy jej przy poświęcaniu de-
wocjonaliów, pokropieniu trumny 
w czasie liturgii pogrzebu.

OGIEŃ
Ogień w liturgii symbolizuje żywą 

obecność Boga wśród ludzi. Symbo-
likę ta zaczerpnięto 

m.in. z biblijnej historii wyjścia 
Izraelitów z Egiptu: wówczas Jahwe 
był dla Izraela przewodnikiem: w 
dzień prowadził ich jako słup obło-
ku, w nocy zaś było obecny wśród 
nich jako słup ognia (Wj 13,21). 
Także w krzaku gorejącym Bóg uka-
zał się Mojżeszowi w ogniu, który 
płonąc - nie spala (Wj 3,1-6).

Ogień jest także szczególną ozna-
ką obecności i działania Ducha 
Świętego, który podczas zstąpienia 
na Apostołów w Wieczerniku uka-
zał się nad nimi w postaci ognistych 
języków (Dz 2,1-13). Ponadto ogień 
symbolizuje życie, ciepło, miłość, 
ale także zniszczenie; był narzę-
dziem gniewu Bożego i kary, które 
Bóg zsyłał czasem na niewiernych 
ludzi (Sodoma i Gomora) - Iz 26,11; 
Ps 79; Rdz 19,24, a także obrazem 
Sądu Ostatecznego: Mt 13,40-42.

W Nowym Testamencie ogień zy-
skał symbolikę oczyszczającą: Bóg 
wypróbowuje ludzi, jak się próbu-
je złoto: czyli w ogniu, który ma 
moc oczyszczania ze wszystkiego, 
co zbędne i bezwartościowe. Jezus 
sam mówi: każdy w ogniu będzie 
posolony  (Mk 9,49) - czyli zostanie 
wypróbowany w cierpieniach i do-
świadczeniach.

ŚWIATŁO
Pierwotnie światło nie miało w 

chrześcijaństwie swojej symboliki 
w liturgii - służyło jedynie do roz-
jaśniania ciemności, panujących w 
świątyniach i katakumbach. Później 
światło stało się symbolem radości 
- pisze o tym św. Hieronim (V w.); 
gdy ma się czytać Ewangelię, wów-
czas, pomimo dnia, zapala się świa-
tło, by dać wyraz radości. Ponadto 
światło symbolizuje prawdę- świa-
tło rozjaśnia ciemności i mroki nie-
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wiedzy, kłamstwa i grzechu. Chry-
stus jest samą światłością (patrz: 
symbolika świecy paschalnej) - był 
zapowiadany od wieków, jako świa-
tłość, która miała przyjść (Iz 49,6; Iz 
60,1; Łk 1,79), ponadto sam siebie 
tak nazwał (J 8,12). Święty Jan pi-
sze:  „Bóg jest światłością i nie ma 
w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). 

On dzięki swemu zmartwychwsta-
niu rozjaśnił mroki śmierci, w któ-
rych spowita była ludzkość. Najbar-
dziej wymownym obrzędem, w któ-
rym światło jest szczególnie ważne, 
jest procesja światła (lucernarium), 
podczas Wigilii Paschalnej. Ze świa-
tłem nierozerwalnie wiąże się sym-
bolika świecy, która daje i podtrzy-
muje światło.

„Czy wobec świecy nie budzi się 
w tobie jakieś niezmiernie szla-
chetne uczucie? Spójrz, jak ona stoi 
niezachwianie w jednym miejscu, 
wyprostowana na całą wysokość, 
czysta i dostojna. Tak spala się ona 
w swym przeznaczeniu, niepo-
wstrzymanie, stapiając się w żar i 
światło.” (R. Guardini, Znaki święte).

KADZIDŁO
Dym kadzidła, czyli  mirry: szla-

chetnej mieszanki ziaren żywicy i 
wonności, spalanej w kadzidle na 
węglu, jest bardzo często używany 
w liturgii chrześcijańskiej. Kadzidło 
symbolizuje naszą modlitwę i ofia-
ry, które unoszą się przed Boży tron 
tak, jak dym kadzielny. Mamy sta-
wać się, przez swoje modlitwy, ofia-
ry i poświęcenia, wonią miłą Panu 
(por. por. Ez 20,41). Symbolika ta 
była już uznawana w Starym Te-
stamencie (Syr 45,16; Ps 140,2), a 
utrwaliła się w Nowym Przymie-
rzu (Ap 5,8; Ap 8,3-5). Kadzidło mia-
ło także znaczenie oczyszczające: 
okadzano ofiary przy składaniu ich 
Bogu w świątyni: Kpł 2,1n (samo 
kadzidło też było ofiarą), węglem, 
zabranym przez anioła z kadzidła 

na ołtarzu, został oczyszczony pro-
rok Izajasz (Iz 6,1-7).

Stare OWMR pisze o kadzi-
dle, że  „modlitwa i ofiara Kościo-
ła wznosi się jak dym kadzielny 
przed oblicze Boga”  (nr 51). Nowe 
OWMR (nr 276) mówi, iż wyra-
ża ono cześć i modlitwę. W litur-
gii okadza się dymem kadzielnym 
przedmioty, a także osoby, by od-
dać im cześć. W początkach chrze-
ścijaństwa zdecydowanie odżegny-
wano się od stosowania kadzidła; 
był to bowiem powszechny zwy-
czaj kultów pogańskich (ofiary ka-
dzielne dla bożków), a później - w 
czasie prześladowań - znak wypar-
cia się wiary chrześcijańskiej, wła-
śnie przez spalenie ziaren kadzidła 
przed posągiem pogańskim (odstęp-
ców nazywano  thurificati). Stoso-
wanie kadzidła szczególnie rozpo-
wszechnione jest w obrządkach bi-
zantyjskich oraz w Kościele Prawo-
sławnym.

Ktoś zapyta: właściwie jakie zna-
czenie praktyczne ma używanie w 
liturgii kadzidła? Obmycie rąk jest 
dla oczyszczenia, użycie chleba - by 
go spożyć, ale po co kadzidło? Prze-
cież jest ono drogie, po co marno-
wać tak cenny dar natury? Otóż ka-
dzidło nie ma żadnego zastosowa-
nia praktycznego: jest bezintere-
sownym darem dla Boga, miłosną 
rozrzutnością dla Ukochanego, czy-
stą w motywacji i szlachetną - wła-
śnie przez pozorne marnotrawstwo! 
W piękny sposób pisał o tym Roma-
no Guardini w książce: Znaki świę-
te:  „Ileż w tym wzniosłego pięk-
na, gdy jasne ziarenka kadzidła 
padną na żarzące się węgle i gdy 
z rozkołysanego kadzidła popły-
nie wonny dym! Jest to czynność 
pozbawiona wszelkiego praktycz-
nego celu, czysta jak pieśń. Piękna 
rozrzutność drogocennych klejno-
tów. Ofiara, hojna, wszystkiego wy-
rzekająca się miłość”.

POPIÓŁ
Popiół słusznie kojarzy się z pro-

chem ziemi; miejscem, z którego 
wyszliśmy i do którego wrócimy, 
jak przypominają nam słowa, wy-
powiadane przez kapłana w Środę 
Popielcową przy posypaniu głów 
popiołem. Popiół to istotnie symbol 
przemijania: uświadamiając nam 
naszą ograniczoność tu na ziemi; 
wzywa do pokuty i żalu za grzechy. 
Popiół więc, którym naznaczane 
są nasze głowy to symbol pokuty i 
oczyszczenia. Symbolika taka znana 
już była w Starym Testamencie. Jo-
nasz, nawracając mieszkańców Ni-
niwy odnotował, że król tego miasta 
oblókł się w wór (pokutny) i siadł 
na popiele (Jon 3,4-10). Chrystus 
gani jednak tylko zewnętrzne zna-
ki pokutne (posypania głowy po-
piołem), za którymi nie idzie zmia-
na wnętrza; oczyszczenie sumienia 
(por. Mt 6,16-18).

Popiół sporządzany jest ze spalo-
nych palm, używanych w Niedzie-
lę Palmową, a poświęcenie popiołu 
dokonuje się w sam Popielec.

OLIWA
Sok z wyciśniętych oliwek od ty-

siącleci towarzyszył człowiekowi, 
znajdując bardzo szerokie zasto-
sowanie w życiu codziennym, ale 
i publicznym. Samo drzewo oliw-
ne było symbolem życia i płodno-
ści (por. Ps 128,3). Liście z tego drze-
wa symbolizowały zwycięstwo (naj-
samprzód jedyną nagrodą dla zwy-
cięzcy starożytnych igrzysk olimpij-
skich był wieniec z gałązek oliw-
nych). Niektórzy przekazywali, że 
krzyż, na którym zmarł Jezus, był 
zrobiony z drzewa oliwnego. Mękę 
Chrystusa poprzedziła nocna mo-
dlitwa i trwoga konania w ogrodzie 
oliwnym, zwanym Getsemani.

Oliwy używano do kosmetyki cia-
ła, namaszczania głowy i twarzy (Ps 
104,15; Mt 6,16-18) do łagodzenia 
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bólu i ran (por. Iz 1,6; Łk 10,34), do 
celów spożywczych, a także do walk 
zapaśniczych (zapaśnicy namasz-
czali nią swe ciała, by przeciwniko-
wi trudniej było uchwycić rywala). 
W Biblii oliwa jest symbolem przy-
jaźni i przymierza. Bóg nakazał na-
maszczać oliwą królów (1 Sm 10,1; 1 
Sm 16,12; 1Krl 1,39), kapłanów (Kpł 
8,10.30; Wj 29,7.3-33) i proroków. 
Oliwy używali Izraelici do zapra-
wiania ofiar składanych w świąty-
ni, tak, jak im to przekazał sam Jah-
we (np. Kpł 2,1n; Kpł 2,14n). Oliw-
ka, mając w sobie nagromadzoną 
energię słoneczną, stała się symbo-
lem życiodajnej siły i błogosławień-
stwa Bożego (por. Ps 133).

W Nowym Przymierzu, namasz-
czenie oliwą powiązano z namasz-
czeniem Duchem Świętym. Sam 
Chrystus został Nim namaszczony, 
jak sam wyznał w synagodze w Na-
zarecie (Łk 4,18-19).

W Kościele pierwotnie używa-
no oliwy przy sakramencie chrztu, 
na znak otrzymania Ducha Świę-
tego, przy namaszczeniu chorych 
(Jk 5,14-15), niegdyś także przy sa-
kramencie pokuty. Oliwa, którą na-
maszczano przy chrzcie była obra-
zem tego, że ochrzczony mógł od-
tąd skuteczniej wyślizgiwać się 
z sideł pokus szatańskich i grze-
chu. Obecnie oleju używa się tak-
że przy sakramencie bierzmowania, 
na znak „otrzymania znamienia Du-
cha Świętego”. Oliwą namaszcza się 
ściany i ołtarz konsekrowanej świą-
tyni, kandydatów do kapłaństwa w 
czasie święceń prezbiteratu i epi-
skopatu, ołtarz.

Oliwa w dzisiejszej liturgii wystę-
puje w trzech rodzajach: jako olej 
chorych (oleum infirmorum), olej 
katechumenów (oleum catechume-
norum) oraz olej krzyżma św. (chri-
sma). Wszystkie są pobłogosławio-
ne uroczyście przez biskupa w cza-
sie Mszy Krzyżma św. w przedpołu-

dnie Wielkiego Czwartku. Krzyżmo, 
mieszanina oliwy z oliwek i won-
nego balsamu, jest wówczas konse-
krowane. Gdy brak naturalnej oli-
wy, dopuszcza się stosowanie oleju

SÓL
Sól (NaCl :) zawsze była nieroz-

dzielnie związana ze zmysłem, który 
najbardziej jest na nią wrażliwy: ze 
smakiem. Dlatego też jest jego sym-
bolem; służy do podkreślania sma-
ku potraw, ale także do ich konser-
wowania; przechowywania na dłu-
żej.

W pewnym sensie sól ma właści-
wości oczyszczające (boleśnie prze-
konać się może ten, kto posypał sól 
na otwartą ranę...). W Starym Przy-
mierzu sól była często używana 
przy składaniu ofiar: Tora mówi-
ła: „Każdy dar posypiesz solą” (Kpł 
2,13), na znak pewności oczyszcze-
nia ofiary.

W Nowym Przymierzu sam Chry-
stus mówi, iż:  „każdy ogniem bę-
dzie posolony. Dobra jest sól, lecz 
jeśli sól smak swój utraci - czym-
że ją przyprawicie? Miejcie sól w 
sobie”  (Mk 9,49n). Solą są różnora-
kie doświadczenia, przez które wy-
próbowana zostaje siła naszej wia-
ry; oczyszczone motywacje i wypró-
bowane zaufanie. Dalej - solą, któ-
rą winniśmy mieć w nas, jest wia-
ra, która nadaje sens (smak) nasze-
mu życiu. 

Na innym miejscu Jezus mówi, że 
gdy „sól smak swój utraci na nic się 
już nie nada - chyba tylko na wy-
rzucenie i podeptanie przez ludzi”.

Od IV w. aż do Soboru Watykań-
skiego II praktykowano obrzęd bło-
gosławieństwa soli, która była uwa-
żana za środek przeciw złu. Nie-
gdyś (od VI w.) sól stosowano tak-
że przy błogosławieniu wody świę-
conej. Wskazywano, iż ochrania 
ona duszę, oddala pokusy szatań-
skie, umacnia mądrość. Sól poda-

wano katechumenom przy udziela-
niu chrztu, z czego zrezygnowano w 
1969 r.

Dziś dodawanie soli do wody 
święconej jest fakultatywne. Jeśli 
tak się czyni, to najsampierw bło-
gosławi się sól, potem wodę, a na-
stępnie miesza się oba składniki. 
Soli można używać także przy ob-
rzędzie chrztu dorosłych. Sól posia-
da swój własny tekst przy błogosła-
wieństwie pokarmów na stół wiel-
kanocny.

MIÓD I MLEKO
Mleko, pierwszy pokarm małego 

człowieka, będąc symbolem pozna-
nia i wzrostu, nabrało także znacze-
nia duchowego. Poznanie Boga, któ-
re dokonuje się z czasem, jest jakby 
piciem nieskażonego mleka - pisze 
o tym św. Paweł (1 Kor 3,1-2) czyta-
my o tym także w Liście do Hebraj-
czyków (Hbr 5,12). Według 1 P 2,2 
nowi chrześcijanie winni pragnąć 
duchowego mleka to jest: miłości 
Bożej, która daje wzrost ich duszy.

Miód jest obrazem słodyczy. W 
połączeniu z mlekiem, są symbolem 
dostatku, bogactwa i obfitości (por. 
Ps 81,17). Sam Bóg obiecał Mojże-
szowi (Wj 3,8), iż  wprowadzi go 
w krainę płynącą mlekiem i mio-
dem; do Ziemi Obiecanej. W Sta-
rym Przymierzu miodu nie można 
było jednak składać Bogu w ofierze 
(Kpł 3,11). Prorok Ezechiel, któremu 
Bóg każde zjeść zwój księgi, pisze, 
iż w jego ustach był on słodki jak 
miód (Ez 2,3).

W chrześcijaństwie miód z mle-
kiem podawano katechumenom w 
Wigilię Paschalną oraz w Pięćdzie-
siątnicę; wtedy też je błogosławio-
no. Mówi o tym dokument  Tradi-
tio Apostolica, ponadto z błogosła-
wieństwa miodu i mleka korzystali 
ci wierni, którzy nie przystępowali 
do Komunii św. ※
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Intencje mszalne
Środa 1.05.2019 r. 
7.00 + Julia Marczyk (greg. 9)
17.00 Olchowo
18.00 Msza Św. zbiorowa:
1) + Konstanty Łatka (greg. 1).
2) + Władysław Włodek w 28 rocz. śmierci, 
   + Marianna i Jan.
3) W intencji Stanisławy Dębińskiej z okazji 
    70 rocz. urodzin z prośbą o błogosławieństwo    
    Boże, zdrowie i potrzebne łaski oraz w intencji 
    Katarzyny z okazji jej 25 rocz. urodzin.
4) + Eugeniusz i za zmarłych z rodziny Brzostów.
18.45 Nabożeństwo majowe i Nowenna

Czwartek 2.05.2019 r. – wspomnienie św. Atanazego; 
I czwartek miesiąca
9.00 + Konstanty Łatka (greg. 2).
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 3.05.2019 r. - uroczystość NMP Królowej Polski; 
I piątek miesiąca
7.00 + Julia Marczyk (greg. 11).
9.30 + Stanisław Gnitecki, za zmarłych rodziców: + Teo-

dora (K), Wawrzyniec, Ludwik i Zofia   
          Grabowscy.
11.00 Pro populo.
12.30 I Komunia Święta.
18.00 Msza św. w intencji zmarłych z miesiąca kwietnia 2019.
18.45 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (greg. 3).
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Jan Kusiak w 13 

rocz. śmierci, + Marcin i Eleonora Kusiak.
Olchowo (godz. 11.00) + Marta, Onufry.
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zygmunt Jarząb w 19 

rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny Jarząb i Łoś. 

Sobota 4.05.2019 r. – wspomnienie św. Floriana; 
I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo I soboty miesiąca i majowe
9.00 1) + Władysława Kołakowska, + Stanisława Pode-

mska.
 2) + Franciszek, Władysława Stępień, Władysław, 

Agnieszka Cieploch oraz za zmarłych z ich rodzin.
18.00 + Konstanty Łatka (greg. 4).

Niedziela 05.05.2019 r. – III Niedziela Wielkanocna
7.00 1) + Stanisław i Marianna Skibscy oraz za zmarłych 

ich rodziców.  
 2) + Julia Marczyk (greg. 13).

9.30 + Zofia, Helena, Waleria, Adolf, Józefa.
11.00 I Komuna Św.
13.00 + Stanisław, Marianna, Stanisław, Florentyna, Piotr, 

Jadwiga, Albin oraz za zmarłych z rodziny.
18.00 1) + Stanisław Mielczarek w 16 rocz. śmierci, + Ja-

dwiga i Józef, Wacław, Helena, Genowefa.
 2) W pewnej intencji.
18.45 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (greg. 5).
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) W intencji dzieci 

przystępujących w tym roku do I Komunii 
Św. (intencja od Żywego Różańca).

Olchowo (godz. 11.00) + Michał, Stanisław, Tekla. 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 06.05.2019 r. 
– święto św. Filipa i Jakuba Apostołów
7.00 + Bożena.
18.00 + Konstanty Łatka (greg. 6).
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 07.05.2019 r. 
7.00 + Julia Marczyk (greg. 15).
17.00 Dąbrowa + Maria Milewicz w 4 rocz. śmierci, + Mie-

czysław Milewicz w 20 rocz. śmierci.
18.00 + Konstanty Łatka (greg. 7).
18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 08.05.2019 r. 
– uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika
7.00 + Konstanty Łatka (greg. 8).
17.00 Olchowo + Julia Marczyk (greg. 16).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Zofia i Wacław Banasiak.
 2) + Stanisława, Antoni Kwinto, Franciszka, 

Ambroży i za zmarłych z rodziny Kononiuk,  
+ Honorata w 15 rocz. śmierci i + Stanisław Śnie-
gowscy.

 3) + Elżbieta Saja, + Robert Saja w 3 rocz. śmierci.
 4) + Stanisław i Zygmunt Gipki i za zmarłych z ro-

dziny.
 5) W intencji Dominiki w 18 rocz. urodzin z 

prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie  
na dalsze lata życia oraz o powrót do zdrowia dziad-
ków: Krystyny i Zbigniewa.

18.30 Nabożeństwo majowe i Nowenna.
 
Czwartek 09.05.2019 r. 
7.00 + Józef Bąk i za zmarłych z rodziny.
17.00 Karsk + Konstanty Łatka (greg. 9).
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18.00 + Marian Czerkowski w 3 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 10.05.2019 r. 
7.00 Z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świę-

tego oraz opiekę Matki Bożej 
          Nieustającej Pomocy dla Mariana z okazji urodzin.
17.45 Koronka
18.00 + Konstanty Łatka (greg. 10).
18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 11.05.2019 r. 
9.00 + Stefania Podawacz w 10 rocz. śmierci, + Stanisław, 

Józefa i za zmarłych z rodziny, + Maria, Alojzy Pietru-
szewscy i za zmarłych z rodziny.  

9.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1) + Konstanty Łatka (greg. 11).
 2) + Ryszard Kowalik w 2 rocz. śmierci.

Niedziela 12.05.2019 r. – IV Niedziela Wielkanocna
7.00 + Czesław w 12 rocz. śmierci, Domicela, Marian, Stani-

sław, Zdzisław, Krzysztof, Ryszard i za zmarłych z ich 
rodziny, + Irena.

9.30 1) + Katarzyna Nowak w 20 rocz. śmierci.
 2) + Henryka Żebrowska w 7 rocz. śmierci.
11.00 Pro populo
12.30 + Stefan Kądziela w 30 rocz. śmierci.
18.00 + Eryka Cichocka.
18.45 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (greg. 12).
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Julia Marczyk (greg. 

20).
Olchowo (godz. 11.00) + Aniela Piaszczyk w 6 rocz. 

śmierci, + Stanisław Piaszczyk w 16 rocz. 
śmierci, + Jadwiga i za zmarłych z rodziny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 13.05.2019 r. 
– rocznica Objawień Fatimskich
7.00 W intencji nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej.
18.00 1) + Konstanty Łatka (greg. 13).
 2) + Helena Ceranka.
18.30 Nabożeństwo majowe i Fatimskie.

Wtorek 14.05.2019 r. – święto św. Macieja Apostoła
7.00 + Antoni Chrobak, + Karolina Chrobak w 47 rocz. 

śmierci i za zmarłych: + Ryszard i Maria.
17.00 Dąbrowa + Julia Marczyk (greg. 22).
18.00 1) + Konstanty Łatka (greg. 14).
 2) + Kazimiera Radel w 30 dniu po pogrzebie.
18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 15.05.2019 r. 
7.00 + Konstanty Łatka (greg. 15).
17.00 Olchowo + Julia Marczyk (greg. 23).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Zofia Pokorska.
 2) + Marta i Bronisław Skrzypek.
 3) + Tadeusz Majewski w 6 rocz. śmierci oraz za + Mar-

celi i Marta Majewscy.
 4) + Krystyna i Henryk Pawłowscy i za zmarłych z ro-

dzin: Pawłowskich i Piotrowskich.
 5) +Władysława Dąbrowska w 32 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodzin: Dąbrowskich,Pawluczuków, Zu-
blów, Jasków i Badowskich.

18.30 Nabożeństwo majowe i Nowenna

Czwartek 16.05.2019 r. – święto św. Andrzeja Boboli
7.00 W intencji córki Krystyny z okazji urodzin oraz nuczki 

Agnieszki prosząc o potrzebne łaski, zdrowie i Boże bł.
17.00 Karsk + Konstanty Łatka (greg. 16).
18.00 + Józef Krupski w 2 rocz. śmierci i za zmarłych z ro-

dziny Krupskich.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 17.05.2019 r. 
7.00 Z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Święte-

go oraz opiekę Matki Bożej 
          Nieustającej Pomocy dla Marii.
17.45 Koronka
18.00 1) + Konstanty Łatka (greg. 17).
 2) + Kazimierz Siedlecki w 30 rocz. śmierci, + Marianna 

Siedlecka, + Izabela Krzak oraz za zmarłych z rodziny 
Siedleckich i Henrichów.

 3) + Dorota Żybertowicz w 2 rocz. śmierci, + Antoni 
Żybertowicz i + Magdalena Kaczanowska.

18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 18.05.2019 r. 
9.00 + Jan w 14 rocz. śmierci, Wioletta, Leokadia, Józef z 

rodziny Szwal, + Adam, Marianna, Józef z rodziny Gó-
rzyńskich, Baran, Wojtunik, Bartosik, Niszczak, Arma-
nowskich i Michalec. 

9.30 Nabożeństwo majowe 
17.00 Masz św. ślubna.
18.00 1) + Konstanty Łatka (greg. 18).
 2) + Wojciech Kałuża.

Niedziela 19.05.2019 r. – V Niedziela Wielkanocna
7.00 + Danuta Kopa w 29 rocz. śmierci, + Paraska Koczor w 

14 rocz. śmierci
9.30 + Ewa i Michał Mikłaszewicz oraz za zmarłych ich 

rodziców. 
11.00 + Jadwiga Domanowska w 1 rocz. śmierci, + Euge-

niusz Domanowski w 20 rocz. śmierci.
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12.30 + Aneta Łukasik w 12 rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny, + Stanisław, Janina, Tadeusz, 

          Wiesław, Paulina, Władysław, Zygmunt.
18.00 + Edward Więckowski w 15 rocz. śmierci.
18.45 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 06.30) + Konstanty Łatka (greg. 19).
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Julia Marczyk (greg. 27).
Olchowo (godz. 11.00) + Stanisław i Cecylia z rodz.  

Paszkiewicz.
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 20.05.2019 r. 
7.00 W intencji Małgorzaty z okazji urodzin, z prośbą o bł. 

Boże i uzdrowienie duchowe dla niej, męża i dzieci.
18.00 1) + Konstanty Łatka (greg. 20).
 2) + Józef, Anna Wilińscy i za zmarłych z ich rodzin.
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 21.05.2019 r. 
7.00 + Julia Marczyk (greg. 29).
17.00 Dąbrowa
18.00 + Konstanty Łatka (greg. 21).
18.30 Nabożeństwo majowe 

Środa 22.05.2019 r. 
7.00 + Konstanty Łatka (greg. 22).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Helena Kozina i za zmarłych z rodziny.
 2) + Grażyna Jakutowicz i zmarłych z rodziny.
 3) + Zofia Smolińska.
 4) + Kalikst, Teofila i za zmarłych rodziców i rodzeń-

stwo z rodz. Żukawskich.
18.30 Nabożeństwo majowe i Nowenna
  
Czwartek 23.05.2019 r. 
7.00 + Eugenia Gałązka w 6 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny.
17.00 Karsk + Konstanty Łatka (greg. 23).
18.00 + Janusz Wiśniewski w 7 rocz. śmierci. 
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 24.05.2019 r. – wspomnienie NMP Wspomożycielki 
Wiernych

7.00 W intencji Leokadii z prośbą o bł. Boże i łaskę zdrowia 
dla niej i jej najbliższych.

17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 1) W intencji dzieci poczętych. 
 2) + Konstanty Łatka (greg. 24).
18.30 Nabożeństwo majowe
Sobota 25.05.2019 r. 
9.00 1) W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczy-

zny i wszelkich dzieł Fundacji Lux
          Veritas.
 2) + Konstanty Łatka (greg. 25).
9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 W intencji Ks. Grzegorza Legutki z okazji imienin.

Niedziela 26.05.2019 r. – VI Niedziela Wielkanocna
7.00 + Wacława Radomska w 4 rocz. śmierci, + Adam.
9.30 + Witalis w 33 rocz. śmierci, + Ewelina Sztalinberg i za 

zmarłych z rodzin.
11.00 Pro populo
12.30 + Aniela, Nikodem, Henryk Rodziewicz i za zmarłych z 

ich rodzin oraz za zmarłych przyjaciół 
          i dobrodziejów spotkanych w pielgrzymce ziemskiej.
18.00 W intencji Krystyny z okazji Dnia Matki z prośbą o bł. 

Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.
18.45 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (greg. 26).
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Helena w 17 rocz. śmierci, 

+ Edward, Tadeusz.
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 27.05.2019 r. 
7.00 + siostra Magdalena.
18.00 1) + Konstanty Łatka (greg. 27).
 2) + Marek Bruździński w 2 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 28.05.2019 r. 
7.00 + Władysława Kowalczyk, + Janina Zuzewicz z okazji 

Dnia Matki, + Witold Krata w 16 rocz. śmierci.
17.00 Dąbrowa + Konstanty Łatka (greg. 28).
18.00 1) + Katarzyna w 17 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 29.05.2019 r. 
– wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 + Konstanty Łatka (greg. 29).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
1) + Józef Stasiak w 13 rocz. śmierci, + Anna, Stefan, Zuzan-

na, Czesław Florkowski.
2) + Anna Zielezińska w 30 dniu po pogrzebie.
3) W intencji Czarka z okazji 16 rocz. urodzin.
18.30 Nabożeństwo majowe i Nowenna

Czwartek 30.05.2019 r. 
– święto rocznica poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej 

w Szczecinie
7.00 
17.00 Karsk + Konstanty Łatka (greg. 30).
18.00 + Edward Paszkiewicz w 1 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny Szewczyk i Paszkiewicz.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 31.05.2019 r. – święto Nawiedzania NMP
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Tadeusz Kozina. 
18.30 Nabożeństwo majowe


