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Ewangelia na niedzielę

Z życia naszej wspólnoty

Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed 

sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygo-
tować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan 
rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się 
zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś od-
powiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grze-
banie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale po-
zwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do 
pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. (Łk 9,51-62)

ROZWAŻANIE
Bóg Ojciec, powołując nas do życia, zaopatrzył nas w przeróżne talenty. Przygotował dla każde-

go człowieka jedyną i niepowtarzalną drogę; jeśli nią pójdziemy, odnajdziemy satysfakcję i szczę-
ście. Bóg jednak nie narzuca nam swego planu. Kieruje do nas zaproszenie i cierpliwie czeka na na-
szą odpowiedź. Sam jest wierny i oczekuje wierności także od nas. Obyśmy decyzję pójścia za 
Nim potraktowali na serio jako zobowiązanie na całe życie. Nie oglądajmy się w życiu wstecz,  
ale kroczmy odważnie drogą przygotowaną przez Pana. (Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus”)

Zmiana odprawiania Mszy Świętych na wakacje
Pragniemy poinformo-

wać, że od 18 czerwca do 
końca sierpnia nie będzie 
Mszy św. w tygodniu w ko-
ściołach filialnych w miej-
scowościach Karsk, Dąbro-
wa Nowogardzka, Olchowo 
i Wojcieszyn.

Natomiast od 1 lipca 
do 31 sierpnia 2018 roku 
zmieniają się godziny od-
prawiania Mszy św. 

- w Nowogardzie 
w niedzielę Msze św. 
odprawiane będą  
o godzinie

8.00, 
9.30, 
11.00, 
20.00;

- w Nowogardzie 
w dni powszednie  
o godzine 
8.00 
19.00  

w soboty 
o godzinie
9.00 
19.00.
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ODPUST PARAFIALNY  
NA 15 SIERPNIA

Serdecznie już dziś zapraszamy parafian i przyjaciół wspólnoty na uroczystości Odpu-
stowe według poniższego planu:

- uroczystości odpustowe rozpoczną się 
14.08.2019 w wigilię uroczystości Wniebowzięcia 
N.M.P mszą św. o godz. 18:00, której będzie prze-
wodniczył ks. Bp. Henryk Wejman. Po Mszy św. 
wspólne spotkanie na placu kościelnym;

- 15.08.2019 Msze św. o godz. 8:00, 10:00, 12:00 
po niej procesja odpustowa (liturgię na Mszy św. o 

godz. 10:00 ubogaci Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
z Płot), o godz. 15: 00 Msza św. z obrzędem na-
maszczenia dla chorych i o godz. 18:00; 

- Tradycyjnie zapraszamy na Festyn Parafial-
ny. Dochód z festynu przeznaczony będzie na po-
krycie kosztów związanych z instalacją nowego 
ogrzewania.

Szczecińska  
piesza pielgrzymka  

na Jasną Górę
W imieniu Dyrektora Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki 

na Jasną Górę zapraszamy do udziału i zapisu w tej piel-
grzymce. Wyrusza ona 25 lipca. Bliższe informacje na stro-
nie www.szczecinska.pl. Osoby zainteresowane zachęcamy 
do zarezerwowania sobie czasu na pielgrzymi szlak.

Zbiórka na nowe ogrzewanie do Naszego Kościoła
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiaro-

dawcą za złożone ofiary do puszek na nowe ogrzewanie do 
naszego kościoła. Pragniemy poinformować, że zebraliśmy 
w poszczególne niedzielę następujące kwoty:

12.05.2019   1894,00 zł; 
19.05.2019    2030,00 zł; 
09.06.2016     2260,00 zł; 
16.06.2019     1940,00 zł.

Suma zbiórek z 4 niedziel wynosi 8124,00 zł. Łączny koszt 
pierwszej części instalacji wynosi 31250,00 zł.

Po naradzie z przedstawicielami rady parafialnej, ks. Pro-
boszcz postanowił przygotować we wrześniu, koperty do 
których będziemy mogli złożyć naszą indywidualną ofiarę. 

Firma wykonująca tą instalację we wrześniu rozpocznie 
prace.

Uszanowanie relikwi w Naszej Parafii
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 lipca i sierpnia o godz. 19.00.

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 lipca o godz. 20.00 
i 14 sierpnia o godz. 19.00.

- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 lipca i sierpnia o godz. 
19.00.

 - św. Ojca Pio – 23 lipca i sierpnia o godz. 19.00. 
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BOŻE CIAŁO  
2019

W imieniu wszystkich duszpasterzy pragniemy podzięko-
wać wszystkim biorącym udział w procesji Bożego Ciała 
oraz osobą przygotowującym poszczególne ołtarze stacyj-
ne, panu organiście, ministrantom, młodzieży. Niech gło-
szenie Jezusa całym naszym życiem będzie dla nas umoc-
nieniem a otrzymane błogosławieństwo Boże niech strzeże 
nas, naszych bliskich i nasz dobytek.
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Spływ Kajakowy  
na zakończenie wakacji
Ks. Waldemar organizuje 31 sierpnia wyjazd dla mło-

dzieży od 6 klasy SP, licealistów, studentów, osób doro-
słych na jednodniowy spływ kajakowy rzeką Drawą na 
zakończenie lata. Spływ kajakowy odbywać się będzie na 
trasie Prostynia - Drawno. Na zakończenie spływu wspól-
ne ognisko z kiełbaskami. Koszt 80 zł. Zapisy w zakrystii 
lub u ks. Waldemara do 10 sierpnia.

Sprawozdnie  
Caritas Parafialnego

Caritas zakończył kolejny rok programu Pomocowego 
Unii Europejskiej realizowany przez ministerstwo Rodziny 
Pracy i Opieki Społecznej. 

Pomocą objedliśmy 223 rodziny z terenu całej gminy No-
wogard. Wydaliśmy 600 paczek, około 30 tony żywności.

Wartość pomocy wyniosła 145 500 zł.
Od września kolejny rok programu.

Kolejne stacje  
Drogi Krzyżowej  

w naszym kościele
W naszym kościele zostały zawieszone 

dwie kolejne stacje Drogi Krzyżowej: stacja 
II i III autorem tych stacji jest artysta malarz 
Stanisław Kokolus ze Szczecina. Autor m.in. 
nowej Drogi Krzyżowej w Katedrze Kamień-
skiej. 

Prosimy wszystkich ofiarodawców stacji  
o cierpliwość. Następne stacje wkrótce.

Dekalog wakacyjny, czyli dziesięć 
wskazówek wakacyjnych

1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem. 

2. Nie zapomnij zabrać do plecaka medalika i książeczki  
do nabożeństwa. 

3. Zabierz wygodne buty, byś mógł dojść do kościoła. 

4. Kieruj się kompasem - sumieniem, modlitwą, a nigdy nie 
zbłądzisz. 

5. Noś w słońcu okulary, niech ci jednak nie zasłonią Boga. 

6. Dbaj o pokarm dla Ciebie i duszy, aby nie były głodne. 

7. Nie śmieć na postoju ani we własnej duszy. 

8. Chodząc po lasach, górach, nie zagub własnej drogi. 

9. Nie przeklinaj, a raczej uśmiechaj się. 

10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Boży.
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Wierzący w więzieniu 
Jest 24 sierpnia 2009 r. godzi-

na 11.40, poniedziałek, wychodzę 
z celi na spotkanie z księdzem, by 
się wyspowiadać, a tak napraw-
dę idę do samego Boga, który na 
mnie czeka. Mam ze sobą tę małą 
książeczkę z której miałem czerpać 
wiadomości o sakramencie do któ-
rego właśnie zmierzam. Nie wiem 
co się ze mną działo, nawet nie mo-
głem wymówić swoich grzechów, 
tylko zalany łzami wskazywałem w 
książeczce jaki grzech popełniłem, 
płacz, łzy, łkanie, nie mogłem zła-
pać oddechu, zapłakany, zasmar-
kany, a Duch Święty robił porzą-
dek ze mną, czyścił wszystko swo-
ją mocą …miecz obosieczny, prze-
nikający aż do rozdzielenia du-
szy i ducha, stawów i szpiku…
(Hebr.4,12). W takim stanie minę-
ło 40 min, kiedy ksiądz zrobił nade 
mną znak krzyża czułem jak skoru-
pa ze mnie spadła, poczułem życie, 

a kiedy powiedział słowa „odpusz-
czone są twoje grzechy” poczułem 
miłość Boga, …gdyż Bóg jest miło-
ścią…(1Jan 4,8). Pierwszymi słowa-
mi jakie odezwały się w mojej du-
szy były :Jest BÓG. …oto wszyst-
ko stało się nowe… (II Kor.5,17)…
gdyż poza Siebie rzuciłeś wszyst-
kie moje grzechy… (Iz.38,17). Nie 
pamiętam kiedy ostatni raz byłem 
u spowiedzi świętej, prawdopodob-
nie koło 20 lat. Lecz dla Boga czas 
się nie liczy, liczy się tylko to, że 
człowiek chce powrócić do swego 
Ojca i Stwórcy. Czas po spowiedzi 
świętej należy dobrze wykorzystać, 
trzeba po prostu współdziałać z ła-
ską Bożą …,pracowałem…,nie ja, co 
prawda, lecz łaska Boża wraz ze 
mną. (1 Kor.15,10). Zapragnąłem 
poznać Boga i oddać mu się cały, 
wiedziałem jak wielkich grzechów 
się dopuściłem, w jakim bagnie by-
łem, i po jednej spowiedzi świę-

tej wszystko odeszło. Poznałem 
prawdziwego Boga pełnego miło-
ści i miłosierdzia, współczującego, 
który wzruszył się nad moją oso-
bą.  Powróciłem do celi więziennej 
już innym człowiekiem. Od tego za-
częła się moja przygoda z Bogiem.  
W pierwszych momentach chcia-
łem poznać Tego który mi okazał 
miłosierdzie, więc zaczytywałem 
się w Piśmie Świętym, biografiach 
świętych i starałem się naśladować 
ich postępowanie, ich rozumowa-
nie. Rozpocząłem praktyki postu, 
modlitwy, jałmużny ”nawróćcie 
się do Mnie całym sercem przez 
post, płacz i lament. Rozdzieraj-
cie swoje serca, a nie swoje szaty” 
(Jl.2,12-13) . Jednocześnie w moim 
sercu pojawiła się myśl aby wię-
cej nie grzeszyć, aby już nie obra-
żać Boga, lecz zło tak łatwo nie od-
puści, tak wiele lat żyłem w strasz-
liwych grzechach, zło nadal atako-
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wało, lecz teraz miałem przewagę 
– mądrość Bożą – „kto pozostaje 
w Chrystusie, jest nowym stworze-
niem”(2 Kor.5,17). 

Musiałem stanąć przeciwko sta-
remu Przemkowi lecz teraz z mocą 
Ewangelii Jezusowej, było bardzo 
ciężko, wiele bólu i cierpienia, wie-
le nocy nie przespanych spędzo-
nych na uczuwaniach. Następnym 
okresem było dosłowne opłakanie 
swojej niewierności Bogu, łzy pły-
nęły strumieniami przez następ-
ne pół roku, wszystko miałem za-
płakane, żal wylewał się przez łzy  
z mojego serca . Aby wyzbyć się 
swoich wad stosowałem prakty-
ki przeciwne, byłem pyszałkiem 
więc pozwoliłem się wyśmiać, by-
łem chciwy więc rozdałem wszyst-
ko co posiadałem w celi, ubrania, 
buty, telewizor, pieniądze, wszystko 
oddałem, zacząłem praktykować 
ascezę i ubóstwo, a od czwartku do 
niedzieli spałem na desce, później 
pomyślałem, że tak będę spał cały 
czas, więc oddałem materac do 
magazynu i tak trwa to już kilka lat,  
nie modliłem się więc zacząłem się 
modlić codziennie 8-10 godzin, o 
Bogu myślałem cały czas, nie odda-
lałem się od Niego ani na krok, ani 
na sekundę pragnąłem trwać tylko 
przy nim. „Bóg jest w nas źródłem 
chcenia i działania”(Flp.2,13). 
Chciałem by każda cząstka, każdy 
pierwiastek, każdy włos, wszystko 
we mnie kochało Boga. W Nim mi 
było tak dobrze, dla Niego zaczą-
łem robić wszystko, był na pierw-
szym miejscu, lecz mi było jeszcze 
mało Boga, zapragnąłem aby mnie 
prowadził we wszystkich spra-
wach i drogach, otworzyłem przed 
Nim całego siebie, całe swoje serce, 
wszystko Mu oddałem i pragnąłem 
aby mną rządził, jako dziecko boże 
cały czas pragnąłem być w Jego 
ramionach . Pozwoliłem się okraść 
i oszukać aby nauczyć się przeba-

czenia i pokory oraz wyrozumiało-
ści. Pozwoliłem by mi się sprzeci-
wiali i wyśmiewali mnie, pozwoli-
łem być wyszydzony przez innych, 
pozwoliłem aby mnie chcieli po-
bić, wszystko po to by wykształcić 
w sobie cnoty, pokory, szczodrości, 
życzliwości, czystości, umiarkowa-
nia, łagodność, opanowania, gorli-
wości. Wszystko mogę w Tym, któ-
ry mnie umacnia, w Chrystusie-
”(Flp. 2,13). Przy Bogu trzeba umieć 
trwać, bez względu na wszystko, 
każdy z nas zna obraz Jezusa Miło-
siernego-Jezu Ufam Tobie . Bardzo 
szybko uznałem w sercu iż więzie-
nie jest tym miejscem które wybrał 
dla mnie Pan, logicznym jest dla 
mnie, że skoro tu nastąpiło moje 
nawrócenie, to jest to miejsce wy-
brane przez Boga, jakby chciał to 
wybrał by inne miejsce. Znalazłem 
się w tym miejscu więc  tu otrzy-
mam od Boga wszystko co potrzeb-
ne do tego by dążyć do świętości. 
Wspólnie z innymi osadzonymi za-
cząłem się modlić na spacerach, 
koronką i różańcem. Do dzisiaj 
pamiętam jak na spacerze wśród 
krat i zasieków w gronie więźniów  
i strażników wyznałem miłość 

Bogu i Maryi. Naturalnym odru-
chem serca przylgnąłem do tej naj-
piękniejszej z Mam Maryi.  Więzie-
nie ciężko pokochać, jest tu bardzo 
dużo ludzi którzy chcą być kochani, 
lecz sami nie potrafią kochać. Ko-
chać trzeba umieć, kochanie wy-
maga poświęcenia, popatrzmy na 
Jezusa. Zastanawiam się w swoim 
postępowaniu jakby Jezus postą-
pił na moim miejscu. Najbardziej 
jednak pomaga Jezus kiedy coś nie 
idzie po mojej myśli, lub zdarza mi 
się jakaś przykrość, od razu wtedy 
uznaję, że Jezu tak po prostu chce. 
We wszystkim uznaję wolę Bożą  
i działam. ”Jeśli wrócisz do Pana, 
Boga swego, będziesz słuchał Jego 
głosu we wszystkim” (Pwt.30,2). 
Na takim postępowaniu mijają 
lata, lata najpiękniejsze, bo tutaj w 
więzieniu wiele razy płakałem ze 
szczęścia, tutaj przeżywam wspa-
niałe chwile miłości Bożej, tutaj je-
stem przez Boga kochany. 

Tutaj w więzieniu poznałem 
Boga. Dziękuję Bogu i Maryi, Ko-
cham Was.

Br. Przemek  
fot Adrian Wegner
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Intencje mszalne
Poniedziałek 1.07.2019 r. 
– wspomnienie Św. Ottona Patrona Archidiecezji
8.00 O zdrowie i bł. Boże, owoce Ducha Św. dla Małgorzaty 

z okazji urodzin.
19.00 + Teofila Mysiak w 1 rocz. śmierci i za zmarłych  

z rodz. Klim.

Wtorek 2.07.2019 r. 
08.00 + Stanisław Łuczak w 1 rocz. śmierci.
19.00 W intencji członkiń Żywego różańca  

a w szczególności dla siostry różańcowej Apolonii 
z okazji 

          90 rocznicy urodzin.

Środa 3.07.2019 r. – święto św. Tomasza Apostoła
8.00 + Janina Raczyńska
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Szczepan, Andrzej, Zbigniew Bobrowscy i za 

zmarłych z rodziny.
 2) + Franciszek, Irena Zimni.
 3) W intencji Adriana z okazji 15 rocznicy urodzin 

z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i Boże 
błogosławieństwo. 

 Czwartek 4.07.2019 r. – I czwartek miesiąca
9.00 + Edward Gałęzki w 7 rocz. śmierci; + Piotr Kapka  

i za zmarłych z rodziny.
19.00 + Marianna, Stanisław, Franciszek Jarychowie;  

+ Apolonia, Krystyna, Maria, Roman 
          Kochanowicz i za zmarłych z rodzin.

Piątek 05.07.2019 r. I piątek miesiąca
8.00 O Boże bł. i znalezienie pracy dla Marka.
16.00 Msza Św. ślubna  
18.00 Spowiedź Św.
18.45 Koronka
19.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej wspólnoty 

w miesiącu Czerwcu 2019.

Sobota 6.07.2019 r. – wspomnienie bł. Marii Teresy 
Leduchowskiej, I sobota miesiąca

8.15 Nabożeństwo I sobotnie
9.00 O światło Ducha Św. na czas XIX kapituły Generalnej 

Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

16.00 Msza Św. ślubna
18.00 O zdrowie, bł. Boże, opiekę Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy dla Marii.

Niedziela 7.07.2019 r. – XIV Niedziela Zwykła
8.00 + Maksymilian, Leokadia, Władysław, Henryk, 

Marianna, Jacek, Wojciech, Magdalena z rodz. 
          Białowicz; + Kazimierz, Irena, Renata, Willy z rodz. 

Kiżewskich; + Antoni, Franciszek, Henryk, 
          Danuta, Jacek z rodz. Klunder.
9.30 + Krystyna Garncarz, + Czesław Jaszcz.
11.00 Pro populo
20.00 + Damian Wasilewski w 1 rocz. śmierci, + Edward 

Wasilewski w 35 rocz. śmierci, + Irena Szymaniak 
w 5 rocz. śmierci, + Aleksandra Grosman, Marian 
Szymaniak.

 
Karsk (godz. 09.00) + Mieczysław Gabrych w 23 rocz. 

śmierci, + Stanisława (K) Gabrych i za zmarłych  
z rodziny.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Radosław Kapcio  
w 30 dniu po śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 8.07.2019 r. – wspomnienie św. Jana  
z Dukli

8.00 + Anna Rul, Mikołaj, Józefa (K), Witold Masal.
19.00 + Łukasz Szewczyk w 10 rocz. śmierci oraz za 

dziadków: + Regina i Tadeusz Cieślakowscy.

Wtorek 9.07.2019 r. 
08.00 + Jerzy w 20 rocz. śmierci, + Waldemar Jeruzal. 
19.00 + Janina Kasprzyk w 10 rocz. śmierci, + Stanisław 

Kasprzyk w 17 rocz. śmierci. 

Środa 10.07.2019 r. 
8.00
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
1) + Franciszek i Irena Zimni.
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Czwartek 11.07.2019 r. – święto św. Benedykta opata
8.00 
19.00 + Elżbieta Mostowska, + Józef i Jadwiga, + Franciszek 

Tomana.

Piątek 12.07.2019 r. – wspomnienie św. Brunona 
Bonifacego z Kwerfurtu

08.00 
18.45 Koronka
19.00 + Helena Kozina.

Sobota 13.07.2019 r. – wspomnienie św. pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta 

9.00 + Edward Wołoszyn w 5 rocz. śmierci.
16.00 Msza Św. ślubna
18.00 + Zofia Drozdek w 13 rocz. śmierci, + Jan Drozdek  

i za zmarłych z rodziny.
18.30 Nabożeństwo fatimskie

Niedziela 14.07.2019 r. – XV Niedziela Zwykła
8.00 Za zmarłych rodziców: + Julia Chudyk w 9 rocz. 

śmierci, + Jan Chudyk w 47 rocz. śmierci 
          (Msza św. zamówiona od dzieci i wnuków).
9.30 + Stanisław Wysokiński w 1 rocz. śmierci.
11.00 Pro Populo
20.00 + Józef Zwierzak w 45 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.

Karsk (godz. 09.00) + Helena Wdowińska w 11 rocz. 
śmierci, + Marian Wdowiński w 21 rocz. śmierci,  
+ Bronisława (K) i Feliks Kłosińscy w 7 rocz. śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 15.07.2019 r. – wspomnienie św. 
Bonawentury

8.00 
19.00 W intencji zmarłych z rodziny Klewicz.

Wtorek 16.07.2019 r. – wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z góry Karmel

8.00 
19.00 + Zofia Uszacka w 8 rocz. śmierci, + Ksenia, Teodor 

(rodzice), + Kazimierz Uszacki.
 
Środa 17.07.2019 r. 
8.00
18.30 Nowenna 

19.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Marianna, Franciszek, Leokadia, Jan i za 

zmarłych z rodz. Melon i Pindral. 
 2) + Franciszek i Irena Zimni.
 3) + Leokadia, Edward, Witold Krawczykowie.
 4) + Krystyna Porosińska w 1 rocz. śmierci, + Halina 

Tarasiuk w 2 rocz. śmierci, + Marian 
               Tarasiuk w 8 rocz. śmierci.
  
Czwartek 18.07.2019 r. 
8.00 
19.00 + Stanisława (K) Pastusiak w 7 rocz. śmierci,  

+ Antoni i za zmarłych z rodz. Pastusiak.

Piątek 19.07.2019 r. 
8.00 W intencji Henryki z okazji urodzin z prośbą o Boże 

bł. dla niej i jej bliskich.
18.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
19.00 + Bogdan Marciniak (z okazji imienin).

Sobota 20.07.2019 r. 
9.00 + Irena Dziedziela w 1 rocz. śmierci.
19.00 + Czesław Florkowski (intencja z okazji imienin).

Niedziela 21.07.2019 r. XVI Niedziela Zwykła
8.00 + Franciszek Maszyna w 6 rocz. śmierci.
9.30 + Marian Kokoszka i za zmarłych z rodziny.
11.00 + Marianna, Stanisław, Marian Kwiatkowscy;  

+ Zofia, Stefan Długosz i za zmarłych z rodzin.
20.00 + Leszek Berg w 1 rocz. śmierci i za zmarłych  

z rodziny Berg i Wilińskich.

Karsk (godz. 09.00) + Halina Podgórska w 1 rocz. śmierci, 
+ Jerzy w 10 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 22.07.2019 r. – święto św. Marii Magdaleny 
8.00 
19.00 + Czesława Szajkowska i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 23.07.2019 r. – święto św. Brygidy
8.00 
19.00 + Marianna Gedrojć w 19 rocz. śmierci; + Stefania 

Sadłowska w 40 rocz. śmierci.

Środa 24.07.2019 r. – wspomnienie św. Kingi
8.00 + Henryk (tata) w 7 rocz. śmierci; + Henryk (syn)  

w 7 miesiąc po śmierci i za zmarłych 
           rodziców: + Anastazja i Wacław Szymaczak.
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18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Franciszek i Irena Zimni.

Czwartek 25.07.2019 r. święto św. Jakuba Apostoła  
i wspomnienie św. Krzysztofa

8.00 + Katarzyna, Jan Pabian; + Regina, Tadeusz Zdebscy.
19.00 W intencji dzieci poczętych.

Piątek 26.07.2019 r. – wspomnienie św. Joachima i Anny 
rodziców NMP

8.00 
18.45 Koronka
19.00 + Anna Szopa w dniu imienin.

Sobota 27.07.2019 r. 
9.00 W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny, 

Radia Maryja i Telewizji Trwam.
15.30 Msza Św. ślubna
17.00 Msza Św. ślubna
18.00 + Jan Kuczma w 20 rocz. śmierci i za zmarłych  

z rodziny; + Marianna.

Niedziela 28.07.2019 r.- XVII Niedziela Zwykła 
8.00 + Wiktoria i Franciszek Jankowscy; + Jan, + Elżbieta, 

Leon, Ryszard Ruccy; + Józef Perek.
9.30 + Ludwik Piotrowicz w 15 rocz. śmierci.
11.00 Pro Populo
20.00 + Łucja Gandurska.

Karsk (godz. 09.00) + Marianna Sobczyk w 6 miesiącu po 
śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 29.07.2019 r. – wspomnienie św. Marty
8.00 
19.00 + Zofia Pokorska w 1 rocz. śmierci i za zmarłych  

z rodz. Kubiaków.

Wtorek 30.07.2019 r. 
8.00 
19.00 + Stanisław Kosmala w 49 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych z rodziny.

Środa 31.07.2019 r. – wspomnienie św. Ignacego Loyoli
8.00 
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:

 1) + Zdzisław Laskowski w 2 rocz. śmierci; + Zofia, 
Kazimierz Borowiak.

 2) + Franciszek i Irena Zimni.
 3) Za zmarłego syna śp. Paweł Żywalewski z okazji 

urodzin.
 4) + Genowefa Tomczak z okazji urodzin (intencja od 

rodziny Małeckich). 
 
Czwartek 01.08.2019 r. – I czwartek miesiąca, 

wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguori
8.00 + Janina Góraj (greg. 1)
19.00 W intencji członkiń Żywego Różańca.

Piątek 02.08.2019 r. I piątek miesiąca
8.00 + Janina Góraj (greg. 2)
18.00 Spowiedź Św.
18.45 Koronka
19.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej wspólnoty 

w miesiącu Lipcu 2019.

Sobota 03.08.2019 r. – I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo I sobotnie
9.00 O zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy dla Marii.
16.00 Msza Św. ślubna
19.00 + Wiesław kloc w 2 rocz. śmierci.
20.00 (Wojcieszyn) + Janina Góraj (greg. 3)

Niedziela 04.08.2019 r. 
8.00 + Henryk Szczepkowski w 1 rocz. śmierci.
9.30 + Kazimierz Znyk w 7 rocz. śmierci.
11.00 + Edmund Iwan w 1 rocz. śmierci oraz za zmarłych 

z rodzin.
20.00 + Helena Mączyńska, + Janina Szawłowska.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina Góraj (greg. 4)

Poniedziałek 05.08.2019 r. 
8.00 
19.00 + Janina Góraj (greg. 5)

Wtorek 06.08.2019 r. – święto Przemienienia Pańskiego
8.00 W intencji Huberta z okazji 5 rocznicy urodzin z prośbą 

o Boże bł., zdrowie i wszelkie  
          potrzebne łaski dla całej jego rodziny. 
19.00 + Janina Góraj (greg. 6)



11 www.wnmp.nowogard.eu

Środa 07.08.2019 r. – wspomnienie bł. Edmunda 
Bojanowskiego

8.00 W intencji Mariusza z okazji urodzin z prośbą 
o potrzebne łaski, zdrowie, Boże bł. dla niego  
i jego rodziny.

18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
1) + Franciszek i Irena Zimni.
2) + Zygmunt Sadowski w 1 rocz. śmierci.
20.00 (Wojcieszyn) + Janina Góraj (greg. 7)
 
Czwartek 08.08.2019 r. – wspomnienie św. Domninika
8.00 
19.00 + Janina Góraj (greg. 8)

Piątek 09.08.2019 r. – święto św. Teresy Benedykty od 
Krzyża

8.00 
17.00 Msza św. ślubna.
18.45 Koronka
19.00 + Janina Góraj (greg. 9)

Sobota 10.08.2019 r. – święto św. Wawrzyńca 
9.00 + Agata Sowul w 23 rocz. śmierci, + Janina, Ryszard, 

Józef Żurawscy; + Mieczysław Zawada, 
          + Joanna Dębska.
15.30 Msza św. ślubna.
17.00 Msza św. ślubna.
19.00 + Roman Cieplak w 9 rocz. śmierci, + Eugeniusz, 

Andrzej, Grażyna, Jan I Katarzyna 
          Kuźmińscy.
20.00 + Janina Góraj (greg. 10)

Niedziela 11.08.2019 r. – XIX Niedziela Zwykła
8.00 + Halina Uszkur w 2 rocz. śmierci, Marian, Zbigniew, 

Tadeusz, Urszula, Krystyna, Józef.
9.30 Msza św. z okazji 40 rocznicy ślubu Juletty i Jerzego 

z prośbą o Boże bł. na dalszej drodze pożycia 
małżeńskiego.

11.00 Pro populo
20.00 + Zygmunt jaworski, za zmarłych rodziców i 

rodzeństwo, za zmarłych dziadków i ich dzieci;  
          + Stanisław, Jerzy, Tadeusz Malinowscy.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina Góraj (greg. 11)

Poniedziałek 12.08.2019 r. 
8.00 
19.00 + Janina Góraj (greg. 12)

Wtorek 13.08.2019 r. 
8.00 + Janina Góraj (greg. 13)
19.00 + Florian Pawelczyk.

Środa 14.08.2019 r. – wspomnienie św. Maksymiliana Marii 
Kolbego

8.00 
18.30 Nowenna 
19.00 1) Msza Św. zbiorowa:
 - + Józefa (K) Bąk w 5 rocz. śmierci i za zmarłych  

z rodziny.
 - + Krystyna Rakowska w 6 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
 2) + Janina Góraj (greg. 14)
  
Czwartek 15.08.2019 r. – 
uroczystość Wniebowzięcia NMP 
8.00 
10.00 + Marianna Mosiniak. 
12.00 Pro populo.
15.00+ Stanisław Gnietecki, Zofia, Ludwik Grabowscy; 

+ Adam, Stanisław, Piotr, Nina, Jan, Janina i za 
zmarłych z rodziny Augustynów.

19.00 + Jerzy Szczęśniak w 19 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Marianna, Piotr, Wanda Holaczuk;  
+ Anna, Danuta Szopa.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina Góraj (greg. 15)

Piątek 16.08.2019 r.
8.00 
18.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
19.00 + Janina Góraj (greg. 16)

Sobota 17.08.2019 r. – wspomnienie św. Jacka Odrowąża
9.00 Msza św. dziękczynno-błagalna w 80 rocznicę urodzin 

Jana Kubickiego z prośbą o Boże bł., 
          opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia.
19.00 + Cecylia Drapikowska w 11 rocz. śmierci,  

+ Franciszek i Jadwiga Drapikowscy.
20.00 (Wojcieszyn) + Janina Góraj (greg. 17)
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Niedziela 18.08.2019 r. XX Niedziela Zwykła
8.00 + Edyta Kaliszewska w 3 rocz. śmierci.
9.30 + Helena Bednarek w 2 rocz. śmierci.
11.00 W intencji Moniki i Wojciecha z okazji 20 rocznicy 

ślubu.
20.00 + Antoni, Maria, Stanisław, Danuta, Ryszard z rodz. 

Kasprzykowskich, + Maria Rachuta.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina Góraj (greg. 18)

Poniedziałek 19.08.2019 r. 
8.00 + Janina Góraj (greg. 19)
19.00 + Mirosław Adrych w 32 rocz. śmierci, + Bernard 

Adrych w 12 rocz. śmierci, + Konrad Prośniak  
w 1 rocz. śmierci za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

Wtorek 20.08.2019 r. – wspomnienie św. Bernarda
8.00 + Janina Góraj (greg. 20)
19.00 W intencji zmarłych z rodziny Więcławskich: 

+ Antoni w 1 rocz. śmierci, + Józef w 4 rocz.         
śmierci, + Czesława (K) w 7 rocz. śmierci, + Janusz 
w 34 rocz. śmierci, + Józef w 41 rocz. śmierci.

Środa 21.08.2019 r. – wspomnienie św. Piusa X papieża
8.00 
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
20.00 (Wojcieszyn) + Janina Góraj (greg. 21)

Czwartek 22.08.2019 r. wspomnienie NMP Królowej
8.00 
19.00 + Janina Góraj (greg. 22)

Piątek 23.08.2019 r. – wspomnienie św. Róży z Limy
8.00 + Janina Góraj (greg. 23)
18.45 Koronka
19.00 

Sobota 24.08.2019 r. - święto św. Bartłomieja Apostoła
9.00 + Janina Góraj (greg. 24)
16.00 Msza św. ślubna.
17.00 Msza św. ślubna.
19.00 + Zenon Tylkowski w 20 rocz. śmierci i za zmarłych 

rodziców: + Marianna i Józef.

Niedziela 25.08.2019 r.- XXI Niedziela Zwykła 
8.00 + Ryszard Górniak w 13 rocz. śmierci, za zmarłych  

z rodzin: Górniak i Ściborów.
9.30 + Antonina i za zmarłych z rodziny.
11.00 Pro populo
20.00 W intencji dzieci poczętych.

Karsk (godz. 09.00) + Marianna Sobczyk w 7 miesiącu po 
śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00)
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina Góraj (greg. 25)

Poniedziałek 26.08.2019 r. 
– uroczystość NMP Częstochowskiej
8.00 + Janina Góraj (greg. 26)
19.00 + Edward Wleklak w 13 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.

Wtorek 27.08.2019 r. – wspomnienie św. Moniki
8.00 + Renata (intencja od rodz. Szczepańskich, 

Bartoszewskich i Pietrasów).
19.00 + Janina Góraj (greg. 27)

Środa 28.08.2019 r. 
– wspomnienie św. Augustyna
8.00 
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
20.00 (Wojcieszyn) + Janina Góraj (greg. 28)

Czwartek 29.08.2019 r. wspomnienie męczeństwa  
św. Jana Chrzciciela

8.00 + Janina Góraj (greg. 29)
19.00 + Krystyna Wyppinger w 1 rocz. śmierci.

Piątek 30.08.2019 r. 
8.00 + Roman Izmjłowicz, + Mirosław.
18.45 Koronka
19.00 + Janina Góraj (greg. 30)

Sobota 31.08.2019 r. 
9.00 W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, radia 

Maryja i Telewizji Trwam.
19.00 + Maria i Stefan Krawczyk.
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