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Ewangelia na niedzielę

Z życia naszej wspólnoty

Z Ewangelii św. Łukasza:
„Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I 
opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich:” 
Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zapro-
szony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: „Ustąp temu miejsca”; i musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie 
gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go 
zaprosił, rzekł:” Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzię-
czyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. (Łk 14,1.7-14)
 
ROZWAŻANIA 
„Dążenie do pierwszeństwa, do pochwał, do zaszczytów jest chorobą duszy. Skłonność do porównywania się z in-
nymi albo do wybijania się kosztem drugich świadczy o tym, że nie potrafimy cieszyć się Panem, nie przyjmujemy 
Jego darów. Kto uczestniczy w Eucharystii z wiarą w nieskończoną i niepowtarzalną miłość Jezusa, ten nie musi 
już szukać gdzie indziej zaspokojenia swoich najgłębszych pragnień. Prostota, pokora, służba cechują tych, których 
Jezus wyzwolił”.

ks. Jarosław Januszewski

POWRÓT DO WŚRÓD ROCZNEGO HARMONOGRAMU 
ODPRAWIANIA MSZY ŚW. OD 1. 09.2019

Pragniemy poinformować, że od 01 września 2019 roku powracamy do wśród rocznego systemu odprawiania 
Mszy Św. w naszej parafii:
- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane będą 
o godz. 07.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; 
w Karsku o godz. 9.00, 
w Dąbrowie o godz. 10.00, 
w Olchowie o 11.00 
a w Wojcieszynie o godz.12.15;

- w Nowogardzie w dni powszedni o godz. 7.00 i 18.00 a 
w soboty o godz. 09.00 i 18.00; 
w Dąbrowie we wtorki o godz. 17.00, 
w Olchowie we środy o 17.00  
w Karsku we czwartki o 17.00.

MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczy-
cieli oraz personel administracyjny na Msze Św. z oka-
zji rozpoczęcia roku szkolnego 2019 / 2020 w dniu 02 

września (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele Wnie-
bowzięcia NMP. Od godz. 17.15 będzie możliwość sko-
rzystania z sakramentu spowiedzi świętej. Zapraszamy.
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WITAMY W NASZEJ WSPÓLNOCIE 
NOWE SIOSTRY

Witamy w naszej wspólnocie siostrę Maksymilię i siostrę Damaris. Ciesząc się 
obecnością sióstr - zapewniamy o modlitwie i życzymy sił. Niech Boża Opatrz-
ność czuwa nad Siostrami a Matka Boża patronka naszej parafii wstawia się u 
Boga.

Siostra Damaris – przyjechała z 
Podkarpacia i jest emerytowaną 
katechetką. Jej zadaniem w naszej 
wspólnocie będzie ewangelizowanie 
dzieci w przedszkolach. Siostra Da-
maris raduje się, że może mieszkać 
i pracować w tak pięknym mieście. 
Siostra modli się o radość w ofiaro-
waniu, mądrość w działaniu i świę-
tość w życiu.

Siostra Maksymilia z radością wraca 
do posługi w Nowogardzie. Będzie 
katechizowała najmłodsze dzieci w 
Szkole Podstawowej nr 1. Siostra 
pełni też funkcje przełożonej domu 
naszych sióstr. Siostra Maksymilia 
prosi gorąco o modlitwę w swojej 
intencji.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną na Nowen-
nę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

NABOŻENSTWO FATIMSKIE
 Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatim-
skie w piątek 13 września po Mszy św. 
o godz. 18.00. prosimy o zabranie ze sobą świec na pro-
cesje.

BIURO 
PARAFIALNE

Biuro parafialne będzie czynne we 
wtorek i czwartek od godz. 19.00 
– 20.00.

NAUKI PRZED 
CHRZTEM

Pragniemy poinformować, że na-
uki przed chrztem w miesiącu 
wrześniu odbędą się: 07 i 21 wrze-
śnia 2019 roku o godz. 18.45 w 
biurze parafialnym. Osoby zainte-
resowane serdecznie zapraszamy.

ODWEDZINY 
CHORYCH WE 

WRZEŚNIU
Pragniemy poinformować, że po 

wakacyjnej przerwie ks. Andrzej Za-
niewski i ks. Waldemar Piątek od-
wiedzą swoich chorych, w ich do-
mach, w dniu 01 września. Ks. An-
drzej od godz. 10.00 a ks. Waldemar 
od godz. 12.30. 

ZAPROSZENIE  
NA ODPUSTU  

w Dąbrowie Nowogardzkiej
Wspólnota mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej  
i duszpasterze naszej parafii zapraszają wszystkich chęt-
nych na obchody święta patronalnego tejże wspólnot 
w dniu 29 września 2019 roku (niedziela). Obchody św. 
Michał Archanioła rozpoczynamy Mszą św. odpustową 
o godz. 14.00. 
Po Mszy św. zapraszamy na koncert i mały poczęstunek. 
Bus dla chętnych osób spod kościoła w Nowogardzie, 
odjedzie o godz. 13.35 i w odwiezie osoby po uroczysto-
ściach.
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Trudne tematy
Rozpoczynamy nowy rok szkolny,  

czyli znów jakiś początek 
Może wreszcie czas, aby w tym zabieganiu spróbować kolejny raz rozpocząć coś z Bogiem... Polecamy artykuł 
zamieszczony poniżej jako podpowiedz. Powodzenia!!!!
Jeśli pracujesz lub studiujesz to wiesz, jak ważna jest pra-
widłowa organizacja czasu. Wszystko układasz, liczysz, 
zastanawiasz się, ile minut zostanie ci na poszczególne ele-
menty. Czy można w podobny sposób można uporządko-
wać twój kontakt z Bogiem? Przekonaj się. 
Poniższa lista nie jest ścisłym wykazem, nie prezentuje 
dokładnie, ile powinieneś poświecić każdej czynności. 

Ważne jednak, żeby wszystkie one znalazły się w planie 
twojego codziennego dnia. Zacznij spokojnie i kolejno re-
alizować poszczególne elementy. Po pewnym czasie nie 
będziesz musiał się nawet nad nimi zastanawiać. Samo-
dzielnie „wejdą ci w krew”.
1. Zacznij dzień od modlitwy do Matki Bożej i lektury 
Biblii  - brzmi banalnie, ale przyznajmy, że poranek to 

Zapisy 7 klasistów do grupy przygotowania przed bierzmowaniem
Od 1.09. do 22.09. będzie można zgłosić młodzież z klas 
7 szkół podstawowych na 2-letni okres przygotowania 
w naszej parafii do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 
Od 1 września będzie można pobrać z zakrystii odpo-
wiednie formularze zapisu.

Spotkanie rodziców młodzieży z klas 7 szkoły podstawo-
wej, które w naszej parafii będą chciały się przygotować 
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w niedzielę 22 
września o godz. 17.00 na plebanii.

Spotkanie 8 klasistów przygotowujących się do bierzmowania
Ks. Waldek zaprasza uczniów 8 klas przygotowujących 
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania na spotkanie 

po wakacyjne w niedzielę 15 września podczas Mszy św. 
o godz. 18.00 i spotkanie po Mszy św.

I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca
W tym tygodniu przypada:
- I czwartek miesiąca. Msza Św. o 
godz. 9.00. Po wieczornej Mszy św. 
wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu i Adoracja do godz. 20.00. Na 
początku wystawienia pomodlimy 
się wspólnie o dar nowych, licznych 

i świętych powołań z naszej wspól-
noty parafialnej.
- I piątek spowiedź św. od godz. 
17.00. Msza Św. o godz. 18.00 będzie 
odprawiona za zmarłych, którzy 
odeszli do wieczności w miesiącu 
sierpniu 2019 roku. Po Mszy Św. wy-

stawienie Najśw. Sakramentu i na-
bożeństwo pierwszopiątkowe.
   - I sobota o godz. 8.15 nabożeństwo 
I soboty miesiąca. Od godz. 10.00 i 
ks. Andrzej a od 12.30 ks. Waldemar 
odwiedzą chorych z posługą sakra-
mentalną.

Uszanowanie Relikwi św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio 
i św. ks. Jerzego Popiełuszki

We wrześniu 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 września po Mszy św. o godz. 
18.00,

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 września po Mszy 
św. o godz. 18.00,
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 września po Mszy św. 
o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 września po Mszy św. o godz. 18.00.
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najgorsza część dnia. Wstawanie, budzik, budzenie dzieci, 
męża, pies domagający się wyjścia na zewnątrz, śniadanie, 
toaleta, walka o nienaganny ubiór i spóźnione autobusy. 
Na ogół spieszymy się i dołożenie sobie kolejnej czynno-
ści nie jest najlepszym pomysłem. Spróbuj jednak wygo-
spodarować 5 minut i bardzo prosto pomódl się „Zdro-
waś Mario” i przeczytaj dwa akapity z Pisma Świętego. 
Możesz dodać także coś własnymi słowami, poprosić o 
dobry dzień, podziękować za spokojną noc, przeprosić za 
coś złego, co wydarzyło się ubiegłego dnia. Biblię możesz 
czytać kolejno rozdziałami lub według czytań propono-
wanych przez Kościół (ich wykaz bardzo łatwo znajdziesz 
w Internecie).
2.  Bądź miły dla innych i dla samego siebie  - po wy-
rwaniu się z porannego chaosu zderzasz się w końcu ze 
światem. Czasem to bardzo trudne, ale postaraj się być 
miłym dla ludzi w autobusie, tramwaju i na przystanku. 
Nie przychodź do pracy ze skwaszoną miną i nie wdawaj 
się w niepotrzebne kłótnie z przełożonymi. Traktuj innych 
tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Dla siebie bądź 
cierpliwy i spokojny. Nie wymagaj zbyt wiele, nie staraj 
się być perfekcjonistą dla którego najważniejszym celem 
jest kariera. Możesz popełniać błędy i prosić innych o po-
moc. Miłość chrześcijańska zakłada kochanie drugiego jak 
siebie samego. Jeżeli sam jesteś dla siebie wrogiem to bę-
dziesz unieszczęśliwiał innych.
3.  Rozmawiaj i pisz o swojej wierze na portalach spo-
łecznościowych - Facebook, Twitter, Youtube i wiele in-
nych to wspaniałe narzędzia do dzielenia się swoją wiarą 
z innymi użytkownikami. To także znakomite miejsca do 
odkrywania różnego od twojego spojrzenia na świat i re-
ligię. Załóż bloga, udostępniaj codziennie cytaty z Pisma 
Świętego lub znanych świętych, wejdź do grupy, której 
celem jest konkretne realizowanie miłosierdzia i miłości 
bliźniego w czasie dnia pracy lub nauki. Nigdy nie wiesz, 
czy twoje słowa nie podniosą kogoś na duchu lub sprawią, 
że popatrzy zupełnie inaczej na sprawę, która do tej pory 
go dręczyła.
4. Powiedz komuś, że go kochasz - to czasem bardzo trud-
ne, bo dożyliśmy czasów, w których okazywanie uczuć to 
coś, czego należy się wstydzić, co jest oznaką słabości i 
wystawia nas na zranienia. Jednak to właśnie przeświad-
czenie, że jest ktoś, kto mnie kocha daje siłę i pozwala 
zmierzyć się z codziennymi trudnościami. Dla każdego 
chrześcijanina wzorem w tym jest Bóg, Który codzien-
nie wypowiada do nas te słowa: kocham Cię, jesteś moją 
córką, moim synem. Potrzebujemy jednak wiedzieć, że są 
także ludzie, dla których nie jesteśmy obojętni i którym 
na nas zależy. Zrób pierwszy krok i daj do zrozumienia 
swoim rodzicom, dziadkom, mężowi, żonie, dziewczynie, 
chłopakowi, że bez nich twój świat byłby okropnym miej-
scem.
5. Dyskutuj na temat Boga  - nie tylko w Internecie, ale 
także wśród znajomych w pracy, w szkole, na uczelni. Je-
śli masz z tym problem, bo wstydzisz się rozpocząć temat, 
zacznij od rozmowy z kimś, kto wierzy podobnie jak ty. 

Razem możecie wymienić się wieloma informacjami, ar-
gumentami i wiadomościami. To ważne, bo wiesz wtedy, 
że nie jesteś sam i spokojnie możesz mówić o tym, co dla 
ciebie ważne i istotne. 
6. Ofiaruj coś - nie chodzi o wielkie rzeczy, ale małe po-
stanowienia, które możesz wypełnić. Zrób sobie kanap-
kę mniej do pracy, nie słuchaj muzyki w autobusie, zjedz 
wczorajsze pieczywo. Ważne jednak, żeby to zawsze było 
w określonym celu. Jeżeli jesz mniej, to za zaoszczędzone 
pieniądze kup bezdomnemu ciepły posiłek, jeżeli decy-
dujesz się pobyć w ciszy to porozmawiaj przez chwilę z 
Bogiem o twoim dniu.
7. Bądź czyimś sługą - nie musisz od razu poświęcać ca-
łego dnia na działalność charytatywną. Zrób coś małego, 
wynieś śmieci, pomóż mamie zrobić obiad, wnieś starszej 
sąsiadce zakupy na piętro, pomóż młodszemu bratu odro-
bić lekcje, umyj naczynia w czasie, gdy twoja żona będzie 
mogła odpocząć. Warto, żeby każdego dnia mieć świado-
mość, że zrobiło się coś ważnego i dobrego dla innych.
8. Pod koniec dnia zrób sobie podsumowanie - przypo-
mnij sobie, co z tego co zaplanowałeś udało się zrealizo-
wać, czego nie. Co dobrego zrobiłeś czy popełniłeś jakieś 
ciężkie grzechy. Podziękuj za wszystko Bogu i poproś, żeby 
dał ci siłę na kolejny dzień.

 Dodatkowo:
Co tydzień
•	 Pójdź na mszę świętą w niedzielę
•	 Pójdź na adorację
•	 Spotkaj się z przyjacielem, umów się na randkę ze 

swoim współmałżonkiem
•	 Ofiaruj pieniądze lub jedzenie dla bezdomnego lub 

żebrzącego
 Co miesiąc:
•	 Pójdź do spowiedzi
•	 Przeczytaj religijną książkę
•	 Spotkaj się z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem
•	 Zaangażuj się w pomoc charytatywną w jakiejś or-

ganizacji
 Co rok:
•	 Jedź na rekolekcje adwentowe lub wielkopostne
(https://www.deon.pl/161/art,2386,8-rzeczy-ktore-katolik-
powinien-robic-kazdego-dnia.html)
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Niedziela 01.09.2019 r. – XXII Niedziela Zwykła
7.00 1) + Marianna i Wacław Wąsik i za zmarłych z ro-

dziny.
 2) + Stanisława Buczek (Greg. 1).
9.30 + Marianna Pawłowska w 19 rocz. śmierci, za 

zmarłych z rodziny Pawłowskich; + Jan 
          Kowalczyk
11.00 + Stanisław Berezowski w 5 rocz. śmierci.
12.30 + Stanisław Kasprzykowski w 18 rocz. śmierci.
18.00 + Stefania – Msza św. z okazji imienin; + Józef, 

Stanisława (K), Cecylia, Edmund, Marian, 
          Antoni, Franciszek z rodz. Lemcio.

Karsk (godz. 10.00) Dziękczynna w intencji rodzi-
ny oraz za dzieci i wnuki z prośbą o bł. Boże  
i potrzebne łaski.

Dąbrowa Nowogardzka (godz. 09.00) w Intencji 
Róży Różańcowej.

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

Poniedziałek 02.09.2019 r. 
7.00 + Bronisława (K), Stefan z rodz. Radel.
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca,
 2) + Jerzy Wrębiakowski, Janusz, Katarzyna, 

Wiesław, Ignacy Panek.

Wtorek 03.09.2019 r. 
– wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego
7.00 + Mieczysław Przywecki (intencja od Romana i 

Agaty Stec z rodziną).
17.00 DĄBROWA + Stanisława Buczek (Greg. 3).
18.00 + Bronisława (K), Stefan, Emilia, Bronisław z 

rodz. Radel.

Środa 04.09.2019 r. 
7.00 + Mieczysław Przywecki (intencja od Zenona i 

Katarzyny Stec z rodziną).
17.00 OLCHOWO + Stanisława Buczek (Greg. 4).
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Bronisław Pisarek;
 - + Konstanty Surgiasz i za zmarłych rodziców i 

rodzeństwo.

Czwartek 05.09.2019 r. – I czwartek miesiąca
9.00 Dziękczynna za otrzymane łaski oraz w intencji 

zdania egzaminów, z prośbą łaskę zdrowia, 
          Boże bł. i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi dla 

Anety.
17.00 KARSK
17.45 Nowenna przed świętem Podwyższenia Krzyża 

Świętego.
18.00 + Helena Ceranka w 1 rocz. śmierci, za zmarłych 

rodziców i rodzeństwo; + Konstanty.
Piątek 06.09.2019 r. – pierwszy piątek miesiąca
7.00 + Mieczysław Przywecki (intencja od Józefa i Ge-

nowefy Stec).
17.00 Spowiedź Pierwszo Piątkowa 
17.45 Nowenna przed świętem Podwyższenia Krzyża 

Świętego.
18.00 Msza Św. w intencji zmarłych parafian w miesiącu 

sierpniu 2019 r.

Sobota 07.09.2019 r.
8.15 Nabożeństwo I soboty miesiąca
9.00 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Reginy Koro-

ściuk z okazji imienin.
18.00 W intencji Anny i Wacława Kacprzak z oka-

zji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem  
za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże bł., 
i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

Niedziela 08.09.2019 r. – XXIII Niedziela Zwykła
7.00 1) + Regina i Jan Starzak.
 2) + Stanisława Buczek (Greg. 8).
9.30 + Czesław Jurek, za zmarłych z rodziny Jurek i 

Gaik.
11.00 Pro populo
12.30 W intencji zmarłych z rodz. Śpiewak.
18.00 + Antoni Świątek w 11 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Helena, Franciszek, Stefan, 
Józefa(K). 

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

Poniedziałek 09.09.2019 r. 
7.00 O Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i 

potrzebne łaski dla Magdy i rodziny.

Intencje mszalne
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18.00 + Jan Woźniak w 2 rocz. śmierci, + Józefa (K), 
Stanisław z rodz. Stefańskich; + Teresa, 

          Eugenia, Władysław z rodz. Woźniak.

Wtorek 10.09.2019 r. 
7.00 + Mieczysław Przywecki (int. od Andrzeja i Krysty-

ny Brożyna).
17.00 DĄBROWA + Stanisława Buczek (Greg. 10).
18.00 + Stanisław Król w 5 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.

Środa 11.09.2018 r. 
7.00 + Mieczysław Przywecki (int. od chrześniaka Paw-

ła).
17.00 OLCHOWO + Stanisława Buczek (Greg.11).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Marianna, Aleksander, Aleksander(syn), Kry-

styna, Władysława, Józef, Mirosław Śmigiel; 
   + Zofia, Andrzej Słomka; Jan Słomka; + Ste-

fania Karyś; + Malina Woźniak; Grażyna  
            i Bolesław Sarneccy.

  
Czwartek 12.09.2019 r. 
7.00 
18.00 + Eugeniusz Woroniecki w 3 rocz. śmierci; + Bo-

gumiła (K), Aleksander, Mieczysław 
          – rodzice.

Piątek 13.09.2019 r. – wspomnienie św. Jana Chryzo-
stoma, nabożeństwo fatimskie 

7.00 + Władysława (K), Stefan, Jerzy Werkowscy i za 
zmarłych z rodziny.

18.00 + Janina Szałaj w 1 rocz. śmierci; + Mieczysław, 
Helena Kubala.

  
Sobota 14.09.2019 r 
– święto Podwyższenia Krzyża Świętego
9.00 + Stanisław Podawacz w 26 rocz. śmierci; + Józefa 

(K), Stefania i za zmarłych z rodz.: 
          Podawacz i Pietruszewskich.
15.00 Msza Św. ślubna.
16.00 Msza Św. ślubna.
17.00 Karsk Msza Św. dożynkowa.
18.00 + Tadeusz Kwiatkowski w 30 rocz. śmier-

ci oraz za zmarłych rodziców: Stanisława(K)  
           i Władysław oraz za zmarłego brata Maria-
na z rodz. Figurskich.

Niedziela 15.09.2019 r. – XXIV Niedziela Zwykła
7.00 1) + Kazimierz, Weronika, Antoni Szałkiewicz; + 

Bronisław Bystroń.

 2) + Stanisława Buczek (Greg.15).
9.30 
11.00 + Nikodem Rodziewicz z okazji imienin i urodzin.
12.30 + Kornelia, Henryk, Zdzisław w 9 rocz. śmierci z 

rodz. Ciesielskich.
18.00 Za zmarłych z rodz. Słupskich.

Karsk (godz. 09.00) + Józef Sobczyk, + Marianna 
w 8 miesiącu po śmierci; + Elżbieta.

Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław, Feliksa, Mal-

wina, Stanisław i za zmarłych z rodz.: Na-
gły, Łoś, Teodorczyk.

Poniedziałek 16.09.2019 r. -wspomnienie św. Korne-
liusza i Cypriana

7.00  
18.00 + Andrzej, Maria, Ryszard, Henryk Rybiteccy.

Wtorek 17.09.2019 r. 
7.00 
17.00 DĄBROWA + Stanisława Buczek (Greg.17).
18.00 + Romualda (K) Pędzik w 20 rocz. śmierci; + Cze-

sław Górski.

Środa 18.09.2019 r. – święto św. Stanisława Kostki
7.00 
17.00 OLCHOWO+ Stanisława Buczek (Greg.18).
18.00 Msza św. Zbiorowa.

Czwartek 19.09.2019 r. 
7.00 
17.00 KARSK
18.00 Z prośbą o łaskę zdrowia, Boże bł. i potrzebne ła-

ski oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej 
          Pomocy dla Marii.

Piątek 20.09.2019 r. – wspomnienie 
św. Andrzeja Kim Taegon i Twoarzyszy
7.00 + Marek Gasiecki w 11 rocz. śmierci (int. od córki 

z rodziną).
15.00 Msza św. ślubna.
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Antoni Wawryczuk, Maria, Aleksander, Jan, Ire-

na Marczyńscy; Antonina i Ignacy   
          Kwaśniewscy i za zmarłych z rodzin.



Sobota 21.09.2019 r. – święto św. Mateusza Apostoła
9.00 + Marianna, Zygmunt Pawlaczek i za zmarłych 

rodziców.
18.00 1) + Zdzisław Hoppe w 11 rocz. śmierci; + Adam 

i Danuta Hoppe; + Eugenia i Józef Łuczak.
 2) W intencji zmarłych z rodzin: Suchodolskich i 

Golińskich.

Niedziela 22.09.2019 r. – XXV Niedziela Zwykła
7.00 1) + Piotr Maranowski w 1 rocz. śmierci i za zmar-

łą żonę + Janina w 22 rocz. śmierci.
 2) + Stanisława Buczek (Greg. 22).
9.30 + Henryk Piotrowicz w 20 rocz. śmierci.
11.00 Pro populo
12.30 + Józef Dembiński w 30 rocz. śmierci; + Katarzy-

na, Danuta, Zygmunt Dembińscy.
18.00 + Witold Żurek (int. od rodziny Paś).

Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka (int. od 
Anny Kowalczyk z rodziną). 

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

Poniedziałek 23.09.2019 r. 
– wspomnienie św. Ojca Pio
7.00 + Irena Wojciechowska i za zmarłych z rodziny.
18.00 + Marianna w 3 rocz. śmierci; + Władysław w 

14 rocz. śmierci z rodz. Wierzchowskich.

Wtorek 24.09.2019 r. 
7.00
17.00 DĄBROWA + Stanisława Buczek (Greg.24).
19.00 + Stanisław Kraszewski; za zmarłych rodziców: 

Bronisława (K), Krystyna, Czesław  
          z rodz. Kozów; + Leokadia Domańska; + 
Benedykt Kwiatkowski; + Halina Podgórska.

Środa 25.09.2018 r. 
7.00 
17.00 OLCHOWO+ Stanisława Buczek (Greg.25).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - w intencji dzieci poczętych;
 - + Grzegorz; + Eugeniusz oraz za zmarłych rodzi-

ców i rodzeństwo.

Czwartek 26.09.2019 r. 
7.00 
17.00 KARSK
18.00 + Urszula Jaśkiewicz w 3 rocz. śmierci.
Piątek 27.09.2019 r. – wspomnienie św. Wincentego 

a Paulo
07.00 
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 1) + Marcin Ławniczak w 1 rocz. śmierci.
 2) + Henryk Okulewicz w 30 dniu po śmierci.

Sobota 28.09.2019 r – wspomnienie św. Wacława
9.00 W intencji Ojca św. papieża Franciszka; naszej 

Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji Trwam  
          i wszystkich dzieł.

18.00 1) + Jan Walas, Bolesław, Stanisław, Rozalia; + 
Stanisław Zając. 

 2) + Bogumiła Poźniak w 1 rocz. śmierci.

Niedziela 29.09.2019 r. – XXVI Niedziela Zwykła
7.00 1) + Józef, Ewa, Stanisław, Maria oraz za zmarłe 

rodzeństwo.
 2) + Stanisława Buczek (Greg.29).
9.30 + Ewa i Michał Mikłaszewicz oraz za zmarłych 

ich rodziców.
11.00 + Zbigniew Jabłoński w 8 rocz. śmierci.
12.30 + Franciszek Wolanin w 10 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
18.00 1)
 2) W intencji siostry Gabrieli z okazji imienin.

Karsk (godz. 09.00) W intencji Karola i Ani z oka-
zji 1 rocznicy ślubu z prośbą o bł. Boże i 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata ich poży-
cia małżeńskiego.

Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) W inten-
cji mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej 
z okazji odpustu św. Michała Archanioła.

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

Poniedziałek 30.09.2019 r. 
– wspomnienie św. Hieronima
7.00 
18.00 + Anna Stasiak w 23 rocz. śmierci; + Stefan, Jó-

zef, Zuzanna, Czesław Florkowski.

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kościelna 2A • Nowogard • Tel: 91 39 26 370  • ks. Proboszcz  506 081 328

Biuletyn redaguje ks. Waldemar Piątek 507 085 640
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO


