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Ewangelia na niedzielę

Z życia naszej wspólnoty

Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów:” Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwych-

wstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Je-
rozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż 
będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kie-
dy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili  
do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”. (Łk 24,46-53) 

ROZWAŻANIE
Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie powrotem  do ziemskiego życia. Wy-

darzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas 
jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że 
będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.

Ks. Maciej Zachara MIC

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII
ROCZNICA I KOMUNII ŚW.  – PLAN PRZYGOTOWAŃ

PRÓBY – przygotowanie liturgiczne (obecność obowiązkowa!):
16.06 (niedziela) – po Mszy św. o godz. 12.30 (przygotowanie muzyczne z Ks. Waldemarem i siostrą)
17.06 (poniedziałek)- godz. 16.00 (Katecheza o Eucharystii – z Ks. Waldemarem i siostrą)
18.06 (wtorek) – godz. 16.00 (Katecheza o Spowiedzi św. z Ks. Waldemarem i siostrą)

SPOWIEDŹ ŚW. – ŚRODA (19.06) godz. 17.00

ROCZNICA I KOMUNII ŚW.  –BOŻE CIAŁO (20 czerwca) podczas Mszy św.  o godz. 11.00 

Harmonogram uroczystości Bożego Ciała
 Uroczystość Bożego Ciała 20.06.2019 msze św. w tym dniu 7:00, 9:30, 11:00, 18:00. 
 Po mszy św. o godz. 11:00 procesja do czterech ołtarzy. 
 Uroczystość Bożego Ciała: 
 w Karsku o godz. 9.00, w Dąbrowie Nowogardzkiej o godz. 14.00, w Olchowie o godz. 11.00.
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Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Trzebiatowskiej
W sobotę 19 

maja 2019 roku repre-
zentacja naszej wspólno-
ty parafialnej, pod opieką 
s. Melanii i ks. Waldema-
ra Piątka, była obecna na 
rocznicy Koronacji Obra-
zu Matki Bożej Trzebia-
towskiej w Sanktuarium 
Bożego Macierzyństwa w 
Trzebiatowie. 

Po Mszy Św. uda-
ło nam się porozmawiać 
i zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z Ks. Bp. Henry-
kiem Wejmanem.

Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie
 W dniu 29 czerwca 2019 roku uczennice naszej 
Szkoły Podstawowej wraz z panią Gabrielą Bartos (opie-
kunem i nauczycielem przygotowującym) wzięły udział 
w 16 edycji Konkursu Biblijnego z zakresu wiadomości 
o Ewangelii św. Mateusza.  Szkołę reprezentowały: Oli-
wia Gargulińska, Barbara Orpel i Natalia Staszak. Na 16 
drużyn biorących udział, przedstawicielki SP 1 zajęły 6 
miejsce. Trzeba nadmienić, że w tym konkursie pierw-
szy raz brała udział reprezentacje tejże szkoły. 
 Serdecznie gratulujemy i sukcesów w przyszłości 
życzymy.
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Festyn Rodzinny  
z okazji  

Dnia Matki  
i Dnia Dziecka

 26.05.2019 Parafialny Zespół Caritas 
wraz z przyjaciółmi zorganizował Fe-
styn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka. W programie między innymi 
były; dmuchane zamki, konkursy, jazda 
na koniach i wata cukrowa. Szczególne 
podziękowania składamy na ręce pani 
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w 
Nowogardzie - Karinie Surma, pani pro-
fesor Barbarze Papuszka oraz wolontariu-
szom z tejże szkoły za okazaną pomoc w 
realizacji tego przedsięwzięcia. 

Imieniny Księdza 
Proboszcza

 W piątek 25 maja podczas Mszy świę-
tej o godz. 18.00 modliliśmy się w intencji  
ks. Grzegorza Legutko – naszego probosz-
cza w dniu jego imienin. 

Uszanowanie Relikwi  
w naszej Parafii

W czerwcu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy  
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych: 
-  św. Jana Pawła II – 02 czerwca o godz. 18.00.
- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 czerwca o godz. 18.00.
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 czerwca o godz. 18.00.
 - św. Ojca Pio – 23 czerwca o godz. 18.00. 
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Nabożeństwa  
Czerwcowe

Od 1 czerwca rozpoczynamy Nabożeństwa do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa odbywać się 
będą w niedzielę i dni powszednie po mszy Świętej wie-
czornej około 18.30 a w sobotę po Mszy Świętej o godz. 
09.00. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Odwiedziny chorych  
w czerwcu

 Pragniemy poinformować, że ks. Andrzej Zaniew-
ski odwiedzi swoich chorych 01 czerwca od godz. 
10.00, Ks. Waldemar w miesiącu czerwcu odwiedzi 
swoich chorych z posługą od godz. 10.00 w dniu 08 
czerwca 2019 roku.

Nauki  
przedmałżeńskie

 Informujemy, że od 3 – 6 czerwca 2019 roku (po-
niedziałek – czwartku) o godz. 19.00, w naszej parafii 
rozpocznie się Kurs Przedmałżeński. Osoby zaintere-
sowane prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w tym 
terminie.

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 sakra-
mentu Bierzmowania na spotkania 
w podanych poniżej terminach:

- 09 czerwca 2019 (niedziela) o 
godz. 18.00;

- Scrutynium (spotkanie osobi-
ste z ks. Waldemarem w kancelarii 
parafialnej; termin do wyboru; przy-
nosimy indeksy): 15 czerwca od 

godz. 13.30 – 14.30; 16 czerwca od 
godz. 16.00 – 17.30.

 Przypominamy, że warunkiem 
zaliczenia roku formacyjnego przy-
gotowującego do przyjęci Sakra-
mentu Bierzmowania i otrzymania 
promocji na następny rok, są:

- uczestnictwo w katechezie 
szkolnej;

- uczestnictwo w nabożeństwach 
różańcowych (10 nabożeństw), Dróg 
Krzyżowych (5 nabożeństw), majo-

wych (5 nabożeństw) i czerwcowych 
(5 nabożeństw);

- uczestnictwo czynne we 
Mszach Św. niedzielnych i świątecz-
nych;

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

- uczestnictwo w organizowa-
nych spotkaniach formacyjnych.

Okulary dla Afryki
Nasze siostry ze zgromadzenia Opatrzności Bo-

żej prowadzą zbiórkę używanych oraz niepotrzebnych 
okularów. Okulary te po przejrzeniu przez specjalistów 
zostaną dostarczone do osób potrzebujących w Afryce. 
Okulary można składać do końca czerwca u siostry Danieli  
w zakrystii. 

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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Kącik liturgiczny

Kolor szat liturgicznych
W liturgii Kościoła wprowadzenie różnych kolorów opierało się na ich wymowie symbolicznej, po-

wszechnie znanej i przyjmowanej. Pierwsze ślady reguł liturgicznych odnoszących się do kolorów, po-
chodzą z IX wieku. W XII w. w Rzymie ustalił się pewien zestaw kolorów liturgicznych. Na początku 
XIII w. zestaw ten opisał papież Innocenty III (+ 1216). Od tego czasu nie było większych zmian w do-
borze kolorów liturgicznych. W najnowszym, obecnie używanym mszale Pawła VI czytamy: „Co do ko-
loru szat liturgicznych należy zachować tradycję” (nr 308).

Kolor biały
Kolor biały symbolizuje czystość, niewinność, ra-

dość i światło oraz nastrój świąteczny. Szat liturgicz-
nych koloru białego używa się:

- w Oficjach i Mszach Okresu Wielkanocnego i Na-
rodzenia Pańskiego,

- w święta i wspomnienia Chrystusa Pana z wyjąt-
kiem tych, które dotyczą Jego Męki,

- w święta i wspomnienia Najświętszej Maryi Panny,
- Świętych Aniołów,
- Świętych - którzy nie byli męczennikami,
- w uroczystość Wszystkich Świętych (l listopada),
- św. Jana Chrzciciela (24 czerwca),
- w święta św. Jana Ewangelisty (27 grudnia),
- Katedry św. Piotra (22 lutego)
- i Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia).
Kolor biały może zastępować wszystkie inne kolory.

Kolor czerwony
Kolor czerwony jest znakiem walki i krwi, męczeń-

stwa, jak również ognistych języków, 
w postaci których Duch Świętych zstąpił na aposto-

łów w Wieczerniku.
Szat liturgicznych koloru czerwonego używa się w 

niedzielę Męki Pańskiej (Palmową), w Wielki Piątek, w 
niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w Mszach ku czci 
Męki Pańskiej, w główne święta Apostołów i Ewange-
listów oraz dni Świętych Męczenników.

Kolor zielony
Kolor zielony symbolizuje nadzieję, młodość, spra-

wiedliwość oraz odrodzenie. Szat liturgicznych kolo-
ru zielonego używa się w niedziele i dni powszednie 
Okresu Zwykłego. 

Kolor fioletowy
Kolor fioletowy wskazuje na oczekiwanie na spotka-

nie z Jezusem i na ducha pokuty. Symbolizuje rów-
nież żałobę oraz godność (np. strój biskupa czy pra-
łata). Używany jest podczas Adwentu, w Wielkim Po-
ście i w liturgii za zmarłych. Można używać go zamiast 
czarnego.

Kolor czarny
Kolor czarny oznacza żałobę i pokutę. Może być uży-

wany we wspomnienie wszystkich wiernych zmar-
łych (2 listopada) i podczas Mszy pogrzebowych do-
rosłych.

Kolor różowy
Kolor różowy podkreśla radość z bliskości Pana i 

przerwę w dyscyplinie pokutnej. Używany jedynie w 
trzecią niedziele Adwentu (niedziela Gaudete) i czwar-
tą niedziele Wielkiego Postu (niedziela Laetare).

Kolor złoty
Kolor złoty jest używany wymiennie - zastępuje 

wszystkie inne kolory liturgiczne, poza fioletowym i 
czarnym. Ponadto stosowany jest w czasie najważniej-
szych, uroczystych celebracji. Kolor złoty symbolizuje 
bowiem bogactwo i honor.
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NOWE OGRZEWANIE  
DO NASZEGO KOŚCIOŁA

W dniach 9 i 16 czerwca  (są to niedziele) przed-
stawiciele 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 ste-
rowanie systemu oraz system grzewczy obejmujący 
pierwszą część ławek 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 
Technika ze Świebodzic. Chcemy dodać, że pierwszy 
etap będzie kosztował parafię 36.000 zł. Odpowiedzial-
nym za zbiórkę, z ramienia Rady Parafialnej został wy-
brany pan Stanisław Pietrzykowski.

Dziękujemy za ofiary złożone w czasie zbiórki w 
miesiącu maju. 

Ksiądz Grzegorz Legutko - proboszcz
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Co daje Duch Święty?
Dawno, dawno temu, kiedy na studiach zda-

wałem egzamin z charytologii (tak się nazywa jeden 
z działów teologii dogmatycznej traktujący o łasce), 
miałem nadzieję, że nie dostanę pytania o 7 darów i 12 
owoców Ducha Świętego, bo nigdy jakoś nie mogłem 
ich spamiętać we właściwej kolejności i z właściwymi 
przyporządkowaniami. 

W teologii podkreśla się, że pierwszym wielkim 
dziełem Ducha Świętego w  naszym życiu jest łaska 
uświęcająca, która obejmuje wszystko i oznacza nowy 
nadprzyrodzony stan. Drugim wyrazem działania 
Ducha w naszym życiu są trzy cnoty teologalne wlane 
(Wiara, Nadzieja i Miłość).

Potem mamy siedem darów Ducha Świętego, 
które święty Tomasz z  Akwinu traktował jako prze-
dłużenie cnót teologalnych, jak „dodatkowe” energie, 
które wzmacniają, aktualizują i  konkretyzują tamte 
trzy wielkie cnoty.

Kolejny sposób działania Ducha Świętego 
to charyzmaty i dary udzielone niektórym dla pożyt-
ku wszystkich, a ostatni przejaw to owoce Ducha, któ-
rych wylicza się dwanaście.

Jak widać, trochę to  skomplikowane. Ale  da 
się wszystko zrozumieć i warto poznać, co nam daje 
Duch Święty.

U proroka Izajasza czytamy zapowiedź mesjań-
ską: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się 
odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, 
duch mądrości i  rozumu, duch rady i męstwa, duch 
wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 2).

Biblia hebrajska wylicza sześć darów Ducha 
Świętego, z tym, że bojaźń Boża (hebr. jirat JHWH) jest 
wymieniona w Iz 11, 2  i zaraz potem w Iz 11, 3.

W greckiej Septuagincie oraz łacińskim tłuma-

czeniu, czyli Wulgacie, znajdujemy siedem darów, po-
nieważ ostatni dar został raz przetłumaczony jako dar 
pobożności (gr. eusebea, łac. pietas), a drugi raz jako 
dar bojaźni Bożej (gr. fobos Theou, łac. timor Domini).

Prorok opisuje w  tych wersetach Mesjasza. 
A więc – w chrześcijańskim rozumieniu powyższych 
słów – Jezusa Chrystusa, który jest różdżką i odroślą, 
na której spoczywa Duch. W tym kontekście modlitwa 
o siedem darów Ducha, jest w gruncie rzeczy prośbą 
o duchowe podobieństwo do Jezusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina 
wiernym między innymi o  tym, że  „życie moralne 
chrześcijan jest podtrzymywane przez  dary Ducha 
Świętego. Są one trwałymi dyspozycjami, które czy-
nią człowieka uległym, by iść za poruszeniami Ducha 
Świętego” (KKK, 1830).

Istnieją również nadzwyczajne dary Ducha 
Świętego, zwane charyzmatami, czyli darami darmo 
danymi dla budowania Kościoła. 

Dar charyzmatyczny może otrzymać każdy 
chrześcijanin. Mówi o tym św. Piotr w dzień Pięćdzie-
siątnicy, cytując proroctwo Joela, które właśnie w tym 
dniu zostało spełnione: „I wyleję potem Ducha mego 
na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze pro-
rokować będą, a  starcy wasi będą śnili, a młodzień-
cy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników 
i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach” (Jl 
3, 1-3).

O  charyzmatach, przez  które działa na  wiele 
sposobów Duch Święty w Kościele, pisze Święty Pa-
weł w Pierwszym Liście do Koryntian. „Różne są dary 
łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posłu-
giwania, ale  jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
ale ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 

Ważne tematy
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Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] do-
bra. Jednemu dany jest przez  Ducha dar mądrości 
słowa, drugiemu umiejętność poznawania według 
tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tym-
że duchu, innemu łaska uzdrawiania w  jednym Du-
chu, innemu dar czynienia cudów innemu proroctwo, 
innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar tłuma-
czenia języków” (1 Kor 12, 4-10).

Problem pojawia się dopiero, gdy  fascynacja 
charyzmatami prowadzi do  tego, że  zaczyna się je 
uważać za cel sam w sobie, a niestety nieraz tak bywa-
ło i bywa w niejednej wspólnocie charyzmatycznej… 
No cóż… Pociąga nas to co widowiskowe i spektaku-
larne.

Na  koniec wypada wymienić jeszcze 12 owo-
ców Ducha Świętego, o  których  Św. Paweł pisze 
w  Liście do  Galatów:  „Owocem zaś Ducha jest: mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie, wstrzemięźliwość, 
czystość” (Ga 5, 22-23). O ile charyzmaty są darmowy-
mi darami Boga, to owoce Ducha Świętego wynikają 
z łącznego działania Ducha Świętego i naszej wolnej 

woli. Są świadectwem dojrzałej osobowości chrześci-
jańskiej, która postępuje według Ewangelii i jest stała 
w życiu chrześcijańskim.

Pięknie to wszystko brzmi… Ale jak to przekazać 
młodzieży, która przygotowuje się do bierzmowania 
(czyli, jak mówią niektórzy złośliwie, do „uroczystego 
pożegnania się z  Kościołem przy udziale biskupa”) 
czy dorosłym członkom naszych wspólnot?

Jak zachwycić członków wspólnoty Duchem 
Świętym, nie  sprowadzając Go tylko  do  mówienia 
językami czy spektakularnych zjawisk? Jak zachęcić 
do tego, aby pozwolili Duchowi przemieniać swoje ży-
cie? Jak przekonać, że ciało jest świątynią, a w świąty-
ni pewnych rzeczy robić nie wypada? Krótko mówiąc, 
jak to wszystko, o czym patetycznie pisałem powyżej 
przełożyć na  życie nastolatka, a  potem człowieka 
dorosłego? Dalibóg, nie  wiem… Modle się jednak za 
każdego kto stara się nam tą Łaskę przybliżyć. Im 
szczególnie potrzeba  mądrości, rozumu, rady, mę-
stwa, wiedzy i bojaźni Pańskiej, aby to wszystko jakoś 
ogarnąć.

(autor Roman Zając)
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Intencje mszalne
Sobota 01.06.2019 r. 
– I sobota miesiąca; wspomnienie św. Justyna
8.15 Nabożeństwo I soboty miesiąca i czerwcowe
9.00 + Anna Wojewoda w 1 rocz. śmierci,  

+ Wiesław w 7 rocz. śmierci.
16.00 Msza św. ślubna
18.00 O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.

Niedziela 02.06.2019 r. 
Wniebowstąpienie Pańskie
7.00 O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
9.30 
11.00 + Remigiusz Lewandowski w 2 rocz. śmierci
12.30 + Anna Słomska w 3 rocz. śmierci,  

+ Władysław Słomski w 25 rocz. śmierci.
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) Msza Św. za śp. Władysła-

wa, Czesława Krzewiak, za śp. Kamila i Krystiana 
Kaczmarek.

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Msza Św. w intencji 
powołań kapłańskich i zakonnych.

 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Simiak

Poniedziałek 03.06.2019 r. 
– wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy
7.00 O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
18.00 + Lech Szpon w 3 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 04.06.2019 r. 
7.00 O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
17.00 Dąbrowa 
18.00 + Urszula i Zygfryd oraz za zmarłych z rodziców.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 05.06.2019 r. 
– wspomnienie św. Bonifacego
7.00 O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
17.00 Olchowo 
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Irena Marczyńska w 1 rocz. śmierci, + Jan 

Marczyński, Antoni, Maria, Aleksander Wawry-
czuk, Antonina, Ignacy Kwaśniewscy i za zmar-
łych z rodzin.

 2) + Mikołaj Tracz w dniu urodzin, + Bogusław 
Tracz i w intencji zmarłego syna.

 3) + Karol w 7 rocz. śmierci.
 4) + Franciszek i Irena Zimni.
 5) + Marek Szymczak w 10 rocz. śmierci.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe i Nowenna.
 
Czwartek 06.06.2019 r. 
7.00 1) O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
 2) + Józef Lelito (greg. 6).
15.00 Msza św. ślubna
         Karsk (Msza św. odwołana)
18.00 + Zygmunt Jaworski w 10 rocz. śmierci oraz w 

intencji zmarłego rodzeństwa i rodziców.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 07.06.2019 r. I piątek miesiąca
7.00 1) O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
 2) + Józef Lelito (greg. 7). 
17.00 Spowiedź Św.
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej 

wspólnoty w miesiącu Maju 2019.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 08.06.2019 r. 
– wspomnienie św. Jadwigi Królowej
9.00 O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
16.00 Msza Św. ślubna
18.00 1) + Irena Tylmanowska w 1 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
 2) + Józefa (K) Runiewicz w 4 rocz. śmier-

ci, + Edward Runiewicz w 30 rocz. śmierci  
               i za zmarłych z rodz. Runiewicz.

Niedziela 09.06.2019 r. 
– Zesłanie Ducha Świętego uroczystość
7.00 1) + Antoni Świątek (z okazji imienin).
 2) O światło, dary i owoce Ducha św. dla rodziny.
9.30 1) + Tomasz Stanielun.
 2) + Józef Lelito (greg. 9).
11.00 Pro populo
12.30 + Marianna Kądziela w 7 rocz. śmierci.
18.00 + marek Oleksiak w 6 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodz. Purol.
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) + Zofia Ławniczak.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Radosław Kapcio 

w 30 dniu po śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek w 22 rocz. 

śmierci, +Jan, Janina, Jan, Antonina, Władysła-
wa, Paweł z rodz. Wielgus.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Leszek, Mirosław, 
Anita, Elżbieta, Kazimiera, Stanisław i za zmar-
łych z rodziny. 
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Poniedziałek 10.06.2019 r. 
– NMP Matki Kościoła Głównej Patronki Archidiece-
zji, uroczystość

7.00 Z okazji imienin Bogumiły z prośbą o Boże bł., 
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św.

18.00 + Andrzej Michalski w 1 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 11.06.2019 r. – św. Barnaby wspomnienie
7.00 + Józef Lelito (greg. 11).
17.00 Dąbrowa 
18.00 + Weronika w 25 rocz. śmierci, Maria, Weronika, 

Kazimierz, Henryk, Aniela, Wojciech z rodz. Szy-
mańskich, + Franciszka, Tomasz, Domicela, Cze-
sław, Edward, Tadeusz, Marta, Marian.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 12.06.2019 r. 
7.00 + Józef Lelito (greg. 12).
17.00 Olchowo 
18.00 Msza Św. zbiorowa:
1) + Czesław, Anastazja, Edmund, Stefania, Janina z 

rodz. Krzywańskaich, + Józef, Anna,         
    Edmund, Danuta, Wojciech, Katarzyna z rodz. Dud-

ków.
 2) + Franciszek i Irena Zimni.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe i Nowenna
 
Czwartek 13.06.2019 r. 
– Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapła-
na, święto
7.00 
17.00 Karsk 
18.00 O zdrowie, Boże bł. oraz opiekę Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy dla Marii.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe i Procesja Fatimska

Piątek 14.06.2019 r. – Bł. Michała Kozala
7.00 
17.45 Koronka
18.00 W intencji Urszuli i Jana z okazji 50 rocznicy ślu-

bu z prośbą o Boże Bł. i potrzebne łaski.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 15.06.2019 r. 
9.00 + Elżbieta Grad.
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
15.30 Msza Św. ślubna
17.00 Msza Św. ślubna
18.00 + Anna Szopa w 2 rocz. śmierci.

Niedziela 16.06.2019 r. 
– uroczystość Trójcy Przenajświętszej
7.00 1) + Helena Kubicka oraz za zmarłych rodziców i 

teściów.
 2) + Józef Lelito (greg. 16).

9.30 + Piotr Karpiński w 36 rocz. śmierci, + Joanna i 
Stanisław, + Karol.

11.00 + Halina i Marian Paszkowscy.
12.30 + Władysław i Jadwiga Urbańscy, + Władysław 

Dobrowolski.
18.00 + Anna i Mikołaj Rul, + Józefa, Witold Masal, + 

Albert Szafranowski.
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) Z prośbą o zdrowie, siły, Boże 

bł. i dary Ducha Św. dla Małgorzaty z okazji prze-
żytych urodzin i imienin. 

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Jan, Alicja.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Simiak.

Poniedziałek 17.06.2019 r. 
– wspomnienie św. Barta Alberta Chmielowskiego
7.00 + Halina Stosio (intencja od siostry Henryki).
18.00 + Adam Troczyński w 14 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 18.06.2019 r. 
7.00 + Józef Lelito (greg. 18).
17.00 Spowiedź św. na zakończenie roku
18.00 1) + Władysława, Stanisława, Zofia, Józef, Cze-

sław Rams; + Józef Pieczara, Roman Gorlach,
          Kazimiera i Stanisław Kowalczuk.
 2) Dziękczynna za mijający rok szkolny 2018/2019.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 
Środa 19.06.2019 r. 
7.00 + Józef Lelito (greg. 19).
17.00 Spowiedź św. dla dzieci przez rocznicą I Ko-

munii Św. i ich rodzin
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Waldemar w 12 rocz. śmierci i + Jerzy Jaru-

zal.
 2) + Teresa Futoma w 30 dzień po pogrzebie.
 3) + Franciszek i Irena Zimni.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe i Nowenna
  
Czwartek 20.06.2019 r. 
- uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
7.00 W intencji Ryszarda (M) z okazji urodzin.
9.30 + Janusz w 1 rocz. śmierci i za zmarłych z rodzi-

ny.
11.00 W intencji dzieci przezywających rocznicę I Ko-

munii Świętej.
18.00 + Janina Dynarska w 7 rocz. śmierci, + Bogdan 

dynarski w 2 rocz. śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) W intencji Franciszka z oka-

zji 1 rocznicy przyjęcie Pana Jezusa w Komunii 
Świętej.

 Dąbrowa Now. (godz. 14.00) + Józef Lelito (greg. 
20).

 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn  
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Piątek 21.06.2019 r.
- wspomnienie św. Alojzego Gonzagi 
7.00 + Regina i Jan Starzak.
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 + Piotr, Stanisława Łogisz; + Danuta Tkaczenko, 

+ Andrzej Dalmata.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 22.06.2019 r. 
9.00 + Jan w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny 

Michalskich i Rudawskich.
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Agnieszki i 

Henryka, z prośbą o Boże bł., zdrowie, wszelkie 
          potrzebne łaski na dalsze lata życia (intencja za-

mówiona od rodziców i dzieci).

Niedziela 23.06.2019 r. XII Niedziela Zwykła
7.00 W intencji Radosława Salomon z okazji 18 rocz-

nicy urodzin, z prośbą o Boże bł., zdrowie i po-
trzebne łaski na dalsze lata życia.

9.30 + Janina Oraczyńska.
11.00 Pro populo
12.30 + Jan Kowalczyk.
18.00 Intencja dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdro-

wie dla Janiny z okazji imienin i 75 rocznicy 
          urodzin.
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) + Marianna Sobczyk w 5 mie-

siąc po śmierci.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Józef Lelito (greg. 

23).
 Olchowo (godz. 11.00) + Marianna, Andrzej Jan.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 24.06.2019 r. 
– uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzcicicela
7.00 + Jan Limanowski i za zmarłych z rodziny.
18.00 + Seweryna (K), Stanisław, Józef, Zbigniew, Ma-

rianna, Wojciech, Włodzimierz, Czesław, 
          Helena, Henryk, Jacek.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 25.06.2019 r. 
7.00 + Józef Lelito (greg. 25).
18.00 W intencji dzieci poczętych.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 26.06.2019 r. 
7.00 W intencji Małgorzaty z okazji urodzin o dar wia-

ry i potrzebne łaski dla niej, męża i dzieci.

17.00 Olchowo + Józef Lelito (greg. 26).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Jan Ciesielski w 2 miesiącu po śmierci.
 2) + Franciszek i Irena Zimni.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe i Nowenna

Czwartek 27.06.2019 r. 
7.00 + Władysław w 16 rocz. śmierci (intencja z okazji 

imienin).
18.00 + Piotr, Marianna, Zofia, Jan Kurowscy, + Irena.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 28.06.2019 r. 
– uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 + Kazimiera, Wincenty i Zenon Gęs.
17.45 Koronka
18.00 1) + Witosław, Elżbieta Podębscy, zmarli rodzice: 

Józef, Marianna; + Jan, Helena 
           Piaszczyńscy.
 2) + Piotr Jarząb w miesiąc po śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 29.06.2019 r. 
– uroczystość Św. Piotra i Pawła
9.00 W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Oj-

czyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
16.00 Msza Św. ślubna.
18.00 

Niedziela 30.06.2019 r.- XIII Niedziela Zwykła 
7.00 1) + Władysław Bajdo (int. od kuzynki Haliny z 

Miechowa).
 2) + Józef Lelito (greg. 30).
9.30 + Czesław Zięciak i zmarli z rodziny.
11.00 + Eugenia, Bronisław Burscy oraz za zmarłych z 

rodziny Burskich i Rogińskich.
12.30 + Leszek Lewiński w 17 rocz. śmierci i za zmar-

łych rodziców: + Józefa (K)i Ludwik.
18.00 + Irena Wiśniewska, + Władysław Ciesielski.
18.45 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) Msza św. dziękczynna za dar 

dzieci: Beniamina, Gabrieli, Marty, Magdaleny, 
Karoliny i Oliwi, z prośbą o Boże bł. i opiekę Mat-
ki Bożej dla nich i ich rodzin na każdy dzień ich 
życia.

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) +Paweł, Franciszek, Jan, 

Janina, Władysław z rodz. Wielgus i Zielińskich.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina Góraj.
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