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Z Ewangelii według św. Jana:
„Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej sio-

stry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olej-
kiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Ła-
zarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiado-
mość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, 
usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, 
ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został oto-
czony chwałą". A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łaza-
rza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni 
tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swo-
ich uczniów: "Chodźmy znów do Judei". Rzekli do Niego 
uczniowie: "Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamie-
nować i znów tam idziesz?" Jezus im odpowiedział: "Czyż 
dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, 
nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeże-
li jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak 
mu światła". To powiedział, a następnie rzekł do nich: "Ła-
zarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić". Ucznio-
wie rzekli do Niego: "Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowie-
je". Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wyda-
wało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powie-
dział im otwarcie: "Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie 
tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz 
chodźmy do niego". A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do 
współuczniów: "Chodźmy także i my, aby razem z Nim 
umrzeć". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 
czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była od-
dalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Ży-
dów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć 
po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Je-
zus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedzia-
ła w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg 
da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do 
niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Marta Mu od-
rzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmar-
twychwstania w dniu ostatecznym". Powiedział do niej Je-
zus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wie-
rzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" Odpo-
wiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat". Gdy to po-
wiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, 
mówiąc: "Nauczyciel tu jest i woła cię". Skoro zaś tamta to 

usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś 
nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, 
gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z 
nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wsta-
ła i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, 
aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie 
był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Nie-
go: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł". Gdy 
więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, któ-
rzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzew-
nił i zapytał: "Gdzie go położyliście?" Odpowiedzieli Mu: 
"Panie, chodź i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi więc mówi-
li: "Oto jak go miłował!" Niektórzy zaś z nich powiedzie-
li: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł 
sprawić, by on nie umarł?" A Jezus, ponownie okazując 
głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, 
a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: "Usuńcie 
kamień!" Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, 
już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie". Je-
zus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwie-
rzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" Usunięto więc kamień. Jezus 
wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie 
wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchu-
jesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powie-
działem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To powie-
dziawszy, zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na 
zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiąza-
ne opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do 
nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wie-
lu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy 
to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. (J 11, 1-45) 

ROZWAŻANIA
Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały 

dopiero w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy oka-
zuje się, że tryumf nad śmiercią jest ostateczny. Teraz Je-
zus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel 
wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Mi-
łość każe jednak pójść dalej, dlatego Pan budzi go do życia 
raz jeszcze. "Udzielę wam ducha mego po to, byście ożyli". 
Życie nie ma końca i tej właśnie nadziei próbujemy się dzi-
siaj uchwycić.

O. Tomasz Zamorski OP 

Ewangelia na V niedzielę
Wielkiego Postu



3 www.wnmp.nowogard.eu

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ  
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA DO DNIA 19 KWIETNIA 2020 R.
Informujemy, że Ksiądz Arcybiskupa Andrzej Dzięga, Metropolita  

Szczecińsko-Kamieński, udzielił kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa 
we Mszy Świętej w niedziele i święta dla całej Archidiecezji. 

Dyspensa obowiązuje do 19 kwietnia br. włącznie.
DEKRET

o udzieleniu dyspensy 
od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta 

do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w naszej 
Ojczyźnie, uwzględniając zaostrzenie norm sanitarnych wprowadzone przez 

władze państwowe 
jak równie aktualne wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca br., na 
podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, do dnia 19 kwietnia br. udzielam dyspensy od obowiązku 
uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych 

Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, z dodaniem jednak obowiązku 
pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych 
poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej 

(stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony  
z postanowieniem naprawy życia 

wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą. Po tak przeżytej 
w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach Ojca Świętego 

Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu 
medycznego, służb państwowych 

i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii  
(np. Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Któryś za nas ... lub inną modlitwę  

z modlitewnika).
Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym 

szczególnym czasie domowych rekolekcji i osobistych oraz rodzinnych modlitw.
Na duchowe owoce tego czasu i pogłębienie wiary udzielam błogosławieństwa.

/-/+ Arcybiskup Andrzej Dzięga    

Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, 26 marca 2020 roku
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Z życia naszej wspólnoty

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ
Strona internetowa naszej parafii: www.wnmp.nowogard.eu
Profil na Facebooku: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
Zachęcamy do śledzenia tych stron, poszukiwania informacji oraz do szybszego kontaktu z naszymi duszpasterzami 

poprzez podane strony.

Program przeżywania Triduum 
Paschalnego w Naszej Parafii

Drodzy Parafianie!!!
Aktualny program przeżycia Triduum Paschalnego w naszej parafii podamy w niedziele 
5 kwietnia w Ogłoszeniach Parafialnych.
Staramy się też ot o abyście mogli brać udział w tym świętym czasie przez transmisje on-

-line w internecie. Już dziś zapraszamy na przeżycie Liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku i 
Liturgii Paschalnej z naszego kościół. Trzeba tylko wpisać w wyszukiwarkę YouTube: para-
fia wniebowzięcia nmp w Nowogardzie i oglądać.

Zapraszamy.

Caritas Naszej Parafii włącza się w pomoc
Parafialny Zespół Caritas przy parafii W.N.M.P. 
W związku z trudną sytuacją w kraju informujemy o możliwości sko-

rzystania z pomocy wolontariuszy P.Z.C. Osoby starsze, samotne powyżej  
70 roku życia z terenu miasta potrzebujące pomocy prosimy o kontakt  
tel. 508 695 842 P. Grażyna

W uzgodnieniu z Caritas Szczecin pragniemy na święta przygotować pacz-
ki dla osób starszych, samotnych, będących w trudnej sytuacji material-
nej. Wszystkim którzy chcą wesprzeć finansowo akcję informujemy o nr. 
konta 52 1240 3884 1111 0000 4209 6221 Parafia Wniebowzięcia N.M.P.  
Nowogard w tytule przelewu pomoc dla seniora.

Uszanowanie relikwii Św. Jana Pawła II, Św. Ojca Pio,  
Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
W marcu po Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. Maksymi-

liana Marii Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych: 
•	 	św.	Jana	Pawła	II	–	02	kwietnia	o	godz.	18.00.
•	 	św.	Maksymiliana	Marii	Kolbego	-	14	kwietnia	o	godz.	18.00
-	bł.	ks.	Jerzego	Popiełuszki	–	19	kwietnia	o	godz.	18.00.
	-	św.	Ojca	Pio	–	23	kwietnia	o	godz.	18.00.	
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Ważne tematy

SYMBOLE WIELKANOCNE
W kwestiach wiary nie sposób wszystkiego wyrazić 

za pomocą słów. Dlatego Kościół od początków swe-
go istnienia chętnie używa materialnych symboli jako 
przekaźników niebieskich tajemnic i „kanałów” Bożej 
łaski. Czy jednak wymowa i ukryty sens prostych sym-
boli jest dla nas żyjących w stechnicyzowanych społe-
czeństwach wciąż czytelny? Czy nasza symboliczna wy-
obraźnia nie potrzebuje niezbędnego odświeżenia?

Zbliżają się święta wielkanocne. Wielu z nas z pew-
nością pojawi się częściej w tych dniach w kościele. Po-
cząwszy od Wielkiego Czwartku, poprzez Wielki Pią-
tek, aż po Wigilię Paschalną, zauważymy znaczące róż-
nice nie tylko w długości, ale i w przebiegu liturgii. Ko-
ściół będzie starał się na różne sposoby przybliżyć nam 
wielkanocne wydarzenie i jego zasadnicze przesłanie. 
Będziemy zaproszeni do aktywnego współuczestnictwa 
w wielu rytuałach i symbolicznych czynnościach (po-
święcenie ognia, gra światła i ciemności, poświęcenie 
wody chrzcielnej, święconek, umycie nóg itd). Nieste-
ty często dokonywane podczas liturgii znaki wydają się 
nam obce. Nie przemawiają do naszej wyobraźni i nie 
uwidaczniają nam istotnego związku z naszym codzien-
nym życiem. Specyficzną cechą liturgii jest to, iż odwo-
łuje się ona do prostych, materialnych znaków i symbo-
li, dzięki którym niewidzialne i trudno wyrażalne tajem-
nice mają stać się nam bliższe. C. G. Jung pisał, że „sło-
wo lub obraz jest symboliczny, jeśli zawiera on w so-
bie więcej treści, niż potrafimy w nim na pierwszy rzut 
oka rozpoznać”. Liturgia apeluje więc do naszej zdolno-
ści odkrywania pewnego duchowego naddatku w rze-
czach oraz nadawania im rozmaitych znaczeń. Czy je-
steśmy tego świadomi, czy nie, żyjemy w świecie sym-
boli i stale się nimi posługujemy, zwłaszcza we wzajem-
nej komunikacji i sztuce. J. Chevalier twierdzi nawet, 
że świat symboli mieszka w naszym wnętrzu. Właśnie 
od przebudzenia tej drzemiącej w nas możności, zależy 
owocny udział w wielkanocnych ceremoniach. Poniż-
sze krótkie rozważania niechaj służą nam jako impuls 
do dalszej osobistej refleksji. 

OGIEŃ
W życiu codziennym pełni rozmaite funkcje: jest źró-

dłem światła; ogrzewa; towarzyszy śpiewom, tańcom i za-
bawom; odstrasza dzikie zwierzęta; służy do przyrządza-
nia potraw; oczyszcza i spala to, co niepotrzebne; nieraz le-
czy,	a	nieokiełznany	–	niszczy	i	obraca	w	popiół.	Chrze-
ścijaństwo początkowo nieufne wobec ognia (ze względu 
na pogański zwyczaj, polegający na zapalaniu dużej ilo-
ści świateł w czasie pogrzebu w celu odpędzenia demo-
nów), z czasem zaczęło przejmować go jako znak Chry-
stusa	–	Światłości	rozpraszającej	mrok.	Tam	gdzie	świa-
tło, tam znika paraliżujący nas lęk. Blask światła wzbudza 
w nas radość, wskazuje kierunek; sprawia, że rozpozna-
jemy właściwą drogę i nie zbaczamy z niej. Komuż z nas 
uśmiecha się błąkanie w ciemnościach? Co czulibyśmy, 
zamknięci przez kilka dni w zupełnie ciemnym pomiesz-
czeniu? Czy nasze życie jest w ogóle możliwe bez związ-
ku ze światłem?

PASCHAŁ
Ileż dobrodziejstw przynosi nam praca pszczelego roju: 

miód, propolis i wosk. Aż trudno sobie wyobrazić, ile ty-
sięcy, a może nawet milionów lotów musiały wykonać 
pszczoły, aby powstała taka gruba świeca. Kiedy zapa-
lamy świecę, rodzi się w nas wrażenie, jakby cały trud 
pszczelej pasieki obracał się w nicość. Świeca kurczy się, 
topi się, by użyczyć swego istnienia wystrzeliwującemu w 
górę płomieniowi. Płomień pali i nie pozwala się bezbole-
śnie dotknąć. Jednak z drugiej strony emanuje zeń przy-
jazne dla nas ciepło. Jego wyrazistość koncentruje na so-
bie naszą uwagę. Przed nim pierzchają wszelkie ciemno-
ści. On sam jeden jest głównym „bohaterem” w polu na-
szego widzenia. W Chrystusie „gorejącym ognisku miło-
ści”, płonie pragnienie, które nie zna końca. Jest to pra-
gnienie uszczęśliwienia człowieka i wydobycia go z mro-
ków grzechu. Kiedy patrzymy na świecę paschalną widzi-
my	symboliczne	ucieleśnienie	 tego	pragnienia.	Więcej	 –	
Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie stanowią najwyż-
szą formę urzeczywistnienia Jego nieskończonej miłości. 
Miłości, która ogrzewa i obejmuje wszystkich.
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WODA
Czy przypatrywaliśmy się kiedyś z uwagą wytrysku-

jącemu, cichemu źródłu? Czy wsłuchiwaliśmy się w 
nurt górskiego strumienia? Czy nie poraził nas huk od-
mętów wodospadu? Ten żywioł w przeciwieństwie do 
ognia wypełnia i kształtuje nasze ciało. Jest tak ściśle 
z nami związany, że bez niego umieramy. Pragniemy 
wody! Czy to nie dziwne? Człowiek może obejść się bez 
wielu rzeczy, lecz pragnienie napoju jest w nim tak nie-
odzowne, iż konstytuuje pewne fundamentalne „otwar-
cie”. Kto kiedykolwiek poczuł dłuższą „suchość” w gar-
dle, ten wie, jaką wartość ma wówczas odrobina wody. 
Jakże wydatnie poprawia się nasze samopoczucie, gdy 
dzięki kąpieli stajemy się czyści! Jakąż ulgę przeżywa 
kuracjusz, kiedy po paru tygodniach picia wód mineral-
nych, czuje się lepiej? Dlatego wiele kultur postrzegało 
wodę jako symbol szczególnych energii witalnych. W 
tradycji judeochrześcijańskiej woda stała się znakiem 
życia nadprzyrodzonego, przeobrażającego sam ducho-
wy	 rdzeń	 człowieczeństwa.	Wodą	Ducha	 jest	 łaska	 –	
dar darmo dany przez Chrystusa. Łaska Chrystusa przy-
pomina studnię bez dna. Wszyscy mogą z niej czerpać. 
Od momentu chrztu łaska wkroczyła w nasze życie. 
Ona nas formuje, odnawia, krzepi i uzdalnia do wyda-
wania duchowych owoców. Zaspokaja nasze pragnie-
nie. Bez niej marniejemy.

CHLEB
Jak stosunkowo łatwo przychodzi nam w dzisiejszych 

czasach rozpalić ognisko, jak lekko zaczerpnąć wody. 
(Wystarczy odkręcić kran w kuchni). Z chlebem jest 
jednak inaczej. Chleb musimy „współtworzyć” i po-
święcić dla niego sporą część naszej istoty. Nie spada on 
z nieba jak deszcz czy słup ognia. Ile trudu i znoju trze-
ba włożyć, aby skosztować chleba! Istnieje jakiś tajem-
niczy związek pomiędzy pracą a chlebem. Przyzwycza-
iliśmy się do chleba z mąki, ale przecież dla wielu lu-
dów chleb to ryż; dla innych kukurydza, czy trzcina cu-
krowa. Wszyscy oni muszą długo nań pracować i cze-
kać, aż ziemia wyda owoc. Chleb powstaje z połączenia 
darów ziemi, stworzonych przez Boga i twórczego wy-
siłku człowieka. Chleb nas jednoczy, bo wszyscy go po-
trzebujemy. Jezus utożsamia się z chlebem, gdyż w nim 
tkwi	duża	cząstka	naszego	człowieczeństwa	–	tak	wie-
le musimy dać, nieraz wiele wycierpieć, aby zjeść chle-
ba.	Chrystus	to	Chleb	żywy	–	daje	siebie	do	spożycia	za	
darmo. Pragnie tylko, abyśmy o Niego zabiegali, aby-
śmy Go sobie cenili.

JAJKO
Wykluwanie się piskląt. Co za radość dla ptasiej mat-

ki, jakie poruszenie w gnieździe? Czyż to nas nie zastana-
wia, że nierozumne stworzenie cieszy się z nowego ży-
cia? Wbrew pozorom nowe życie nie rodzi się automa-
tycznie, jak za pstryknięciem palców. Tu również trze-
ba cierpliwie czekać. Najpierw jajko musi być zniesione, 
potem wysiedziane w cieple przez kokoszę, a kiedy przy-
chodzi właściwy moment, następuje przedziwna walka. 
Ukryte pod skorupą pisklę chce wyjść z zamknięcia. Czy 
przypatrywaliśmy się kiedyś, jak kurczę powoli, ale jed-
nak z nieodpartym instynktem wydobywa się z jajka? 
Dopiero na wolności, małe czuje w pełni, że żyje. Życie! 
Często wydaje się nam, że to takie oczywiste. Życie za-
kłada walkę, przeobrażanie się, zrzucanie starych, krę-
pujących powłok. Żyć to być wolnym. Któż z nas nie 
chce żyć? Ale co jajko ma wspólnego ze zmartwychwsta-
niem Chrystusa? Tyle, że bez Niego nie wydobylibyśmy 
sie sami z uwiądu grzechu. Żylibyśmy stłamszeni w na-
szych skorupach lęków i ograniczeń, które czynią nas 
nieszczęśliwymi. Chrystus jest Orłem, który z ziemi pod-
nosi	nas	na	swych	skrzydłach	ku	górze	–	ku	pełnemu	
życiu.

BARANEK
Łagodność i niewinność, to pierwsze słowa jakie ci-

sną nam się na usta, kiedy myślimy o baranku. Jed-
nak pomimo jego potulności, nigdy nie był on obnoszo-
ny i czczony z taką nabożnością jak święty byk Apis w 
Egipcie, czy mityczny jednorożec. Jego przeznaczeniem 
było stawać się ofiarą. Według Izraelitów czystość ba-
ranka składanego w ofierze, miała przebłagać Boga za 
grzechy.	„Nie	rób	ze	mnie	kozła	ofiarnego!”	–	tak	mówi-
my, gdy ktoś usiłuje obarczyć nas winą, za coś czego nie 
uczyniliśmy. Co więcej, potrafimy się znaleźć wymówkę 
nawet wtedy, gdy rzeczywiście jesteśmy winni. To nam 
wychodzi bardzo dobrze. Baranek nie potrafi się obro-
nić, nie jest w stanie uciec, a przy tym zachowuje swoją 
nieskazitelność. Robią z nim co chcą, pędzą go, gdzie się 
im podoba, a on posłuszny w swej „naiwności” idzie, nie 
wiedzieć	czasem,	dokąd.	Baranek	bez	skazy	–	Chrystus	–	
przyjął nasze zrzucanie winy na innych. Ten balast przy-
gniatał nas niemiłosiernie. A On wziąwszy go na siebie, 
milczał. Pozwolił stać się widowiskiem i dał się rozszar-
pać „dzikim zwierzom”. Jednak wbrew temu, co narzu-
ca się naszym oczom, nie był on ofiarą losu. Stał się ofia-
rą miłości.
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SÓL
Używanie przypraw do przyrządzania posiłków pokazu-

je nam, że cel jedzenia nie tkwi jedynie w napełnianiu żo-
łądka. Spożywanie pokarmów jest osobliwą sztuką, w któ-
rej również smak odgrywa niebłahą rolę. Jako istoty ciele-
sno-duchowe pragniemy kosztować, delektować się sma-
kiem przeróżnych dań, wychodzić ponad kojące zaspoko-
jenie głodu. Staje się to możliwe właśnie dzięki zastoso-
waniu m. in. soli. Według starożytnych przekazów asy-
ryjskich to bogowie pouczyli ludzkość o dobroczynnych 
właściwościach soli. Sól, jako nosicielka przedziwnej siły 
witalnej, użyta we właściwych proporcjach, zachowuje i 
przedłuża życie, chroni przed zepsuciem, obdarza potra-
wy odpowiednim smakiem. Św. Hieronim nazywa Chry-
stusa „niebieską solą”, która swoją ożywczą mocą przeni-
ka niebo i ziemię i czyni nasze życie smaczną potrawą. W 
życiu nie chodzi bynajmniej o to, aby w miarę spokojnie 
przepędzić swoje dni na tej ziemi. Zapraszając Jezusa do 
swego życia, nadajemy naszym staraniom nowe znacze-
nie, stawiamy w nich na jakość, nabieramy świeżości, od-
radzamy się. Przyjęcie Zmartwychwstałego oznacza po-
rzucenie dawnego człowieka, podlegającego zepsuciu (Ef 
4, 22b), gdyż On przyobleka nas w szatę nowego człowie-
czeństwa, które wciąż się odnawia ku głębszemu pozna-
niu Boga (Kol 3,10).

\

OLEJ
Czyż nie wprawia nas w zachwyt wirtuozerski popis 

skrzypka, interpretującego dla nas dzieła wybitnych twór-
ców muzyki? Czy nie budzi w nas podziwu doskonała gra 
aktorska, angażująca cały potencjał ludzki i oddziałująca na 
nas swą siłą przekonywania? Czy nie pociąga nas bezintere-
sowna służba lekarza, matki, ojca, kapłana czy siostry zakon-
nej? Widząc osobę, która z oddaniem angażuje się na rzecz 
innych lub z przejęciem wykonuje swoją pracę, przychodzi 
nam nieraz taka myśl do głowy: „Ten człowiek jest pełen pa-
sji. On ma „coś” w sobie. Pracuje i postępuje z takim namasz-
czeniem”. Nic dziwnego, iż przykład takich ludzi nam impo-
nuje. Bo właśnie wielkość pasji i wewnętrznego namaszcze-
nia (poczucia jakiegoś odczytanego w sercu posłania) decy-
duje o tym, czy będziemy się posuwali naprzód w naszym 
życiu lub ugrząźniemy w tzw. „świętym spokoju”. Człowiek 
ospały, oplątany sidłami marazmu i obojętności, nigdy nie 
będzie w stanie dokonać czegoś ważnego w swoim życiu. 
Namaszczenie jest znakiem szczególnego wybrania i podkre-
ślenia wyjątkowej godności. Zapach nasyconej wonnościa-
mi oliwy, w Kościele określanej zwykle jako krzyżmo, na-
znacza wierzącego niezatartym piętnem powołania. Duch 
Zmartwychwstałego tchnie w ochrzczonego pełną mocy pa-
sję niesienia światu nadziei i bycia świadkiem Bożej obec-
ności wśród stworzenia. W ten sposób Bóg wyraża zarów-
no swoje upodobanie w człowieku jak i nakłada nań ogrom-
ną odpowiedzialność. Odpowiedzialność zakłada czyn. Czyn 
rodzi się z pasji.

autor: Dariusz Piórkowski SJ

ZASADY KWARANTANNY W ZWIĄZKU 
Z KORONAWIRUSEM

Poniżej przekazujemy Państwu materiały przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny 
dotyczące	kwarantanny	–	administracyjnej.	Materiały	tłumaczą	zalecenia,	zasady	i	szczegółowe	wytyczne	względem	za-
chowań minimalizujących możliwość zachorowań spowodowanych wirusem SARS-nCov-2.

Na kogo jest nakładana kwarantanna?
Na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zaka-

żonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Przez kogo jest nakładana?
Przez państwowego powiatowego lub granicznego in-

spektora sanitarnego jako decyzja administracyjna.

Na jaki czas jest nakładana kwarantanna?
Na 14 dni licząc od dnia styczności z osobami zakażonymi 

lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.
Czego nie robić podczas kwarantanny?
•	 Nie	opuszczaj	miejsca	kwarantanny,
•	 Nie	 spotykaj	 się	 z	 innymi	osobami,	 a	 jeśli	 to	nie-
możliwe	 –	 zachowaj	 bezpieczny	 odstęp	 wynoszący	 1-1,5	
metra.

Co robić podczas kwarantanny?
•	 Udzielaj	Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej	informa-

cji na temat stanu zdrowia,
•	 W	razie	pogorszenia	się	stanu	zdrowia	natychmiast	

poinformuj przez telefon Państwową Inspekcję Sanitarną i 
zgłoś się do oddziału zakaźnego,
•	 Zachowaj	 zasady	 higieny:	 często	 myj	 ręce,	 uni-

kaj dotykania oczu i ust, myj lub dezynfekuj dotykane po-
wierzchnie, podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką.
•	 Nie	oszukuj	o	stanie	swojego	zdrowia	czy	swoich	

najbliższych służb medycznych, funkcjonariuszy Policji.
•	 Poinformuj	pracodawcę	telefonicznie	o	tym,	że	zo-

stałeś objęty kwarantanną.
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w 

wysokości 5000 zł
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Wspomnienie o śp. Reginie Korościuk – Apostołce Zmartwychwstania

Była wśród nas...
Regina Korościuk urodziła się 15 

października 1925 roku w Brześciu na 
Kresach Wschodnich w rodzinie wie-
lodzietnej. Trzech starszych braci Ta-
deusz, Zygfryd, Stanisław, Regina i 
Halina. Ojciec Stanisław był koleja-
rzem, mama Maria prowadziła dom. 
Losy rodziny były tragiczne po wy-
buchu II wojny światowej. Znaleź-
li się pod okupacją niemiecką. Pod-
czas obrony Twierdzy Brzeskiej zgi-
nął brat Zygfryd, a podczas okupa-
cji sowieckiej na Kołymę wywieziono 
brata Stanisława za działalność kon-
spiracyjną, tam zginął.                                                        

Potem znowu okupacja niemiecka 
1941-1944, następnie po tzw. „wyzwo-
leniu” i przyłączeniu Kresów Wschod-
nich do ZSRR wraz z mamą i siostrą 
wyjechały do Białej Podlaskiej. O lo-
sach Ojca i brata Tadeusza słuch zagi-
nął. Pozostały bez środków do życia. 
Po zakończeniu szkoły Regina podej-
muje naukę w Seminarium Nauczy-
cielskim w Białej Leśnej. Musi jesz-
cze odpracować stypendium na pod-
ratowanie zdrowia (gruźlica). W 1950 
roku przyjeżdżają z mamą i siostrą 
do Nowogardu ściągnął je odnalezio-
ny brat Tadeusz, który osiedlił się w 
okolicy (Wyszogóra) Ojciec odnalazł 
się dużo później. Pierwszą pracę pod-
jęła w 1952 roku w Prewentorium 
przeciwgruźliczym dla dzieci. Tu po-
znała	Alicję	Prawdzic	–	kierowniczkę	
szkoły i Apostołkę Zmartwychwsta-
nia. Dyrektorem w tym czasie był dr. 
Jasińska. Obie panie były więźniarka-
mi obozów koncentracyjnych. Wielo-
letnia przyjaźń z Alicją Prawdzic za-
owocowała złożeniem przyrzeczeń w 
1972 roku w Częstochowie. 

We wrześniu 1989 roku z inicjaty-
wy siostry Eleonory Henschke CR po-
wstała wspólnota Apostołek w No-

wogardzie moderatorką została Re-
gina Korościuk. Spotkania formacyj-
ne odbywały się w mieszkaniu Regi-
ny. Tu z właściwą sobie pracowito-
ścią i dokładnością zapoznawała kan-
dydatki z duchowością zmartwych-
wstańczą, poznawałyśmy założyciel-
ki Zgromadzenia Zmartwychwsta-
nia Pańskiego Matki: Celinę, Jadwigę 
Borzęcką, bł. Alicję Kotowską CR, jej 
męczeńską śmierć w Piaśnicy i dzia-
łalność w Wejherowie. Formowanie 
kandydatek kończyło się przyrzecze-
niem. 

Regina Korościuk łączyła pracę za-
wodową na rzecz kościoła. W latach 
60 XX w.  pracowała w Szkole Pod-
stawowej Nr1, uczyła języka polskie-
go, prowadziła bibliotekę szkolną, 
była wizytatorem wydziału edukacji 
Urzędu Miejskiego. W latach 50 ukoń-
czyła w Warszawie Państwowy Insty-
tut	Pedagogiki	Specjalnej	–	Pedagogi-
kę Szpitalną, a potem polonistykę z ty-
tułem magistra. Pracy zawodowej od-
dawała się całym sercem. Urządzała 

z dziećmi i młodzieżą przedstawie-
nia okolicznościowe, pisała artykuły 
metodyczne do pracy pedagogicznej. 
Wizytowała szkoły i biblioteki Powia-
tu Nowogardzkiego. W latach 70 XX 
w. jak sama często wspominała pod-
jęła „za karę” pracę w I L.O. w No-
wogardzie. Kara była za niepodpisa-
nie listu potępiającego Prymasa Wy-
szyńskiego za list do biskupów nie-
mieckich, pozbawiono ją dodatku pie-
niężnego za wizytowanie a następnie 
funkcji wizytatora. W I Liceum Ogól-
nokształcącym w Nowogardzie pra-
cowała do emerytury w latach 90-
tych XX w.  

Pani Regina była zawsze otwarta na 
sprawy drugiego człowieka. Trosz-
czyła się o wszystkich, którzy jej pod-

legali zawodowo czy też normalnie w 
życiu. Jej dom był zawsze otwarty i 
gościnny dla każdego. Interesowało ją 
życie drugiego człowieka, słuchała go 
cierpliwie, była zawsze gotowa nieść 
pomoc bliskim i sąsiadom, pomaga-
ła bezinteresownie młodzieży przygo-
tować się do matury z jęz. polskiego 
na domowych korepetycjach służy-
ła lekturą ze swojej bogatej biblioteki 
była „piłą” z przeczytanej lektury od-
pytywała i w bibliotece, i na lekcjach 
z dużą wnikliwością. Dla dzieci i mło-
dzieży była najpierw „ciotka” potem 
„babką”.  Każdy, kto był jej uczniem 
czuł, że nie był Jej obojętny. Charak-
teryzowała Ją wielkoduszność, która 
szła w parze ze skromnością i umie-
jętnością poprzestania na małym. Ni-
gdy się nie uskarżała, niewygody zno-
siła z opanowaniem wielką kultu-
rą i dowcipem. Umiała pogodzić za-
lety umysłu i serca. A była to umy-
słowość wielka i dociekliwa, o du-
żej wiedzy, wszechstronnych zainte-
resowaniach, zamiłowaniach literac-
kich, historycznych, biblijnych, teo-
logicznych, zainteresowaniach sztu-
ką i kulturą. Równocześnie z wyrozu-
miałością dla ludzkich słabości była 
bezkompromisowa i stanowcza. Raził 
Ją dyletantyzm niedouczonych i przy 
tym zarozumiałych ludzi oraz relaty-
wizm moralny w otoczeniu. Była bar-
dzo oczytana miała wyrobiony gust 
literacki i umiejętności oceny dzie-
ła. Oprócz romantyków ceniła Zofię 
Kossak Szczucką, Zbigniewa Herber-
ta, Annę Kamieńską, Ks. J. Twardow-
skiego, Romana Brandstaettera, Rey-
monta. Za pełną poświęcenia pracę 
nauczycielską otrzymała Złoty Krzyż 
Zasługi (vota) a po latach medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, który spra-
wił jej dużą przyjemność. 
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Znana była w Nowogardzie jako 
osoba głęboko wierząca żyła Eucha-
rystią czerpiąc z niej radość i siłę do 
życia. Ewangelizowała z misją i po-
czuciem odpowiedzialności i troski o 
zbawienie drugiego człowieka.

W latach 90 XX w. współpracowa-
ła z czasopismem „Kościół nad Odrą 
i Bałtykiem” redaktorem był ks. Jerzy 
Steckiewicz wikariusz w naszej para-
fii. W nieistniejącym już „Czasie No-
wogardu” opisywała bardzo ciekawie 
dzieje nowogardzkich rodzin. Prowa-
dziła i pisała przez wiele dziesięciole-
ci Kronikę Parafialną, pisała artykuły 
do Biuletynu Duszpasterskiego i nie-

istniejących już „Poszukiwań”.Teraz, 
gdy odeszła już do Pana 20.III. 2020 
r. o godz.16 w Dzień Męki Pańskiej po 
nagrodę wieczną za swoją wierność i 
miłość za godne przeżyte życie można 
wyszeptać: To dobrze, że była wśród 
nas……..

W Kościele Nowogardzkim zosta-
wiła ślad swojej bytności tutaj, w po-
staci ufundowanej wraz ze swoją mat-
ką Marią XIII stację Drogi Krzyżowej 
oraz przywiezionego po cichu obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej, któ-
ry na polecenie ówczesnego probosz-
cza Ks. St. Bielskiego potajemnie przy-
wiozła w walizce z Jasnej Góry. 

Postawa życiowa śp. Reginy, któ-
rą pamiętamy jako seniorkę Aposto-
łek, która mimo podeszłego wieku i 
słabości fizycznych była aktyna i do 
końca w interesowała się wszystkim, 
co dotyczyło Zgromadzenia i Aposto-
łek, stanie się dla nas wzorem.

Módlmy się, aby Chrystus Zmar-
twychwstały nagrodził swą służeb-
nicę, która niestrudzenie z wiarą i uf-
nością głosiła prawdę o Zmartwych-
wstaniu.

Requiescat in pace 
Autor: Elżbieta Podemska Moderatorka 

Wspólnoty Apostołek Zmartwychwstania w 
Nowogardzie
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Środa 01.04.2020 r. 
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Anna Sadowska w 6 rocz. śmierci oraz 
   za zmarłych z rodz. Sadowskich
 - + Piotr Goliński w 9 rocz. śmierci
 - + Leon Puchalski w 12 rocz. śmierci oraz 
   za zmarłych z rodziny
 - + Roman Pietruszka w 7 rocz. śmierci; 
   + Teresa i Eugeniusz

Czwartek 02.04.2020 r.
- I czwartek, 15 rocz. śmierci św. Jana Pawła II
9.00 + Krzysztof w 2 rocz. śmierci
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca

Piątek 03.04.2020 r. – I piątek miesiąca
7.00 + Joanna Adrych (intencja od córki Danuty i wnuka 

Oskara)
17.45 Koronka
18.00 W intencji zmarłych członków naszej wspólnoty 

parafialnej w miesiącu marcu 2020 roku.
18.30 Droga Krzyżowa 

Sobota 04.04.2020 r. – I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo maryjne
9.00 + Franciszka (K) Brzeska w 17 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny
18.00 + Bronisława (K) Kosmala w 24 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny

Niedziela 05.04.2020 r. – Niedziela Palmowa
7.00 + Mieczysław Spór z okazji urodzin i za zmarłych z 

rodziny
9.30 + Sabina Zimowłocka w 19 rocz. śmierci, + Stefania, 

Bernard Wiśniewscy; + Jadwiga Kalka
11.00 + Jerzy Niedośmiałek w 20 rocz. śmierci, + Marianna, 

Bronisław Niedośmiałek; + Maria, Jan Kościelak; + 
Zofia, Franciszek, Jan Nowak.

12.30 + Weronika Gibka w 10 rocz. śmierci
17.30 Gorzkie Żale

18.00 + Waldemar Drejas 
Karsk (godz. 09.00) + Wiesława (K) Kwiatkowska w 6 

miesiącu po śmierci; + Benedykt w 26 rocz. śmierci; 
+ Halina Podgórska; + Stanisław Kraszewski i za 
zmarłych z rodziny Koza i Kędzierskich.

Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) W intencji zdrowia i bł. Bożego 

dla Katarzyny Zając z okazji 18 urodzin

Poniedziałek 06.04.2020 r. 
– Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
7.00 + Jadwiga Skowrońska w 30 dniu po pogrzebie
18.00 1) + Leonarda (K), Aleksander, Krystyna, Jolanta, 

Waldemar, Grażyna, Jerzy
 2) + Stefan Stasiak w 54 rocz. śmierci; + Anna, Józef, 

Zuzanna, Marian, Czesław Florkowski

Wtorek 07.04.2020 r. 
– Wtorek Wielkiego Tygodnia
7.00 + Regina Margas (intencja od chrześnicy)
18.00 1) + Teresa Gizińska w 8 rocz. śmierci
 2) + Eugeniusz i za zmarłych z rodziny Brzost 

Środa 08.04.2020 r. 
– Środa Wielkiego Tygodnia
7.00 + Regina Margas (intencja od rodziny z Sieradzkiego)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Wojciech Drozdek w 1 rocz. śmierci i za zmarłych 

rodziców
 - + Marianna Krystkiewicz w 40 rocz. śmierci; + 

Jan Krystkiewicz; + Wincenty i za zmarłych z rodz. 
Krystkiewicz i Matusiak

 
Czwartek 09.04.2020 r.
– Wielki Czwartek 
18.00 Liturgia Wielkiego Czwartku

Piątek 10.04.2020 r. 
– Wielki Piątek
18.00 Liturgia Wielkiego Piątku

Intencje mszalne
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Sobota 11.04.2020 r. 
– Wielka Sobota

Niedziela 12.04.2020 r. 
– Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 Pro populo
9.30 + Jan i Maria Burak
11.00 
12.30 + Edward Łyjak; + Bolesław i Katarzyna Łyjak
18.00 W intencji Krystyny z prośbą o bł. Boże, potrzebne 

łaski i zdrowie dla całej rodziny.
Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka 
Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Walenty Góraj

Poniedziałek 13.04.2020 r. 
– Poniedziałek Wielkanocny
7.00 + Katarzyna, Edward, Krzysztof, Katarzyna, Karol, 

Władysław, Władysława (K) i za zmarłych z rodziny 
9.30 + Helena, Stanisław Hreczuch; + Urszula, Józef Lindner 

i za zmarłych rodziców z obu stron
11.00 W intencji zmarłych z rodz. Radzickich i Rynkiewicz
12.30	Dziękczynno	–	błagalna	o	potrzebne	łaski	dla	rodziny
15.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
18.00 W intencji Roberta prosząc o potrzebne łaski i bł. 

Boże
Karsk (godz. 09.00) Z prośbą o bł. Boże, dary Ducha św., 

opiekę Matki Bożej Nieustającej 
                                  Pomocy i potrzebne łaski dla Małgorzaty 

z okazji 95 rocz. urodzin.
Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Andrzej Gutkowski (intencja 

zamówiona od rodziny z Kalisza)

Wtorek 14.04.2020 r. 
– Wtorek Wielkanocny
7.00 1) + Marianna Borsukiewicz
 2) + Franciszek Skoczeń (greg. 1)
18.00 + Mieczysław Mróz w 9 rocz. śmierci, + Janina 

Berezowska w 3 rocz. śmierci, 
           + Franciszek Berezowski w 75 rocz. śmierci.

Środa 15.04.2020 r. 
– Środa Wielkanocna
7.00 + Franciszek Skoczeń (greg. 2)
17.30 Nowenna

18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Marianna, Albin, Jerzy Zdankiewicz; + Agnieszka, 

Wawrzyniec Henryk Prarzuch; + Henryk Olkiewicz
 - + Władysław Hancyk
 - + Stefania (K) w40 rocz. śmierci; + Józef w 65 rocz. 

śmierci z rodz. Lemcio
 - + Kazimiera Radel w 1 rocz. śmierci
 - + Stanisław, Marianna, Franciszek Jarychowie; + 

Józefa, Katarzyna, Adam Nowakowie; + Apolonia 
Adamczyk; + Waleria Ptasznik; + Roman Kochanowicz; 
+ Krystyna Ratajczak; + Maria Mazurska i za zmarłych 
z rodziny

 - O bł. Boże i zdrowie dla Heleny i całej rodziny
 
Czwartek 16.04.2020 r. 
– Czwartek Wielkanocny
7.00 
18.00 + Edward Doroszko w 24 rocz. śmierci; + Wiktoria, + 

Wincenty, + Ks. Stanisław 
          Ignatowicz

Piątek 17.04.2020 r. 
– Piątek Wielkanocny
7.00 
18.00 + Piotr Pokrzykowski
  
Sobota 18.04.2020 r. 
– Sobota Wielkanocna
9.00 W intencji Kacpra Kaska z prośbą o zdanie matury i 

znalezienie pracy 
18.00 + Piotr Król w 24 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny

Niedziela 19.04.2020 r. 
– Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.00	 1)	 Dziękczynno	 –	 błagalna	 o	 potrzebne	 łaski	 dla	

rodziny
 2) + Franciszek Skoczeń (greg. 6)
9.30 + Stefania Podawacz w 11 rocz. śmierci; + Stanisław, 

Józefa i za zmarłych z rodz. Podawacz; + Maria i 
Alojzy Pietruszewscy i za zmarłych z rodziny

11.00 + Eugenia, Bronisław Burscy 
12.30 + Stanisław, Marianna, Stanisław, Florentyna, Piotr, 

Jadwiga, Albin
18.00 + Stanisław Burewicz w 22 rocz. śmierci; + Anna, 

Marian, Halina Burewicz
Karsk (godz. 09.00) + Jerzy Poziemski w 2 rocz. śmierci
Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Kazimierz i Stanisława (K) 

Kamola
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Poniedziałek 20.04.2020 r.
7.00 
18.00 + Eugeniusz, Grzegorz Jodko oraz za zmarłych 

rodziców, teściów i braci

Wtorek 21.04.2020 r. 
7.00 + Franciszek Skoczeń (greg. 8)
18.00 + Kazimierz w 34 rocz. śmierci; + Maria, Weronika, 

Henryk, Wojciech, Weronika 
          z rodz. Szymańskich; + Tomasz, Franciszka (K), 

Domicela, Czesław, Aniela, Edward, 
          Tadeusz, Marta, Marian

Środa 22.04.2020 r. 
7.00 
17.00 Olchowo + Franciszek Skoczeń (greg. 9)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Eugenia Łuczak w 1 rocz. śmierci oraz za zmarłych 

z rodziny
Czwartek 23.04.2020 r. 
– uroczystość św. Wojciecha głównego patrona Polski
7.00 
18.00 1) + Arkadiusz Kępa w 19 rocz. śmierci; + Zdzisława 

(K), Edward Kępa; + Jadwiga i Józef Rasowscy
 2) + Czesław Bajerski w 10 rocz. śmierci; + Kazimiera, 

Józef (rodzice) z rodz. Wilczyńskich; + Janina, 
Czesław (teściowie) z rodz. Bajerskich

Piątek 24.04.2020 r. – wspomnienie św. Jerzego 
7.00 
17.45 Koronka
18.00 1) + Klemens, Krzysztof, Józef, Cecylia Leyk
 2) + Irena, Jan Marczyńscy; + Antonina, Ignacy 

Kwaśniewscy; + Antoni, Maria, Aleksander 
Wawryczuk i za zmarłych z rodziny

 
Sobota 25.04.2020 r. - święto św. Marka Ewangelisty
9.00 W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, 

Radia Maryja i powstałych dzieł. 
18.00 1) + Marian Serek w 6 miesiącu po śmierci oraz w 

intencji zmarłej żony i córki
 2) + Bolesława (K), Piotr Sulwińscy

Niedziela 26.04.2020 r. – III Niedziela Wielkanocna
7.00 1) + Jerzy (z okazji imienin); + Waldemar Jeruzal
 2) + Franciszek Skoczeń (greg. 13)
9.30 
11.00 Pro populo
12.30 Do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłej mamy 

Marii Iwaszko o spokój duszy i radość życia 
wiecznego

18.00 + Tadeusz Ziółkowski w 39 rocz. śmierci i za 
zmarłych rodziców

Karsk (godz. 09.00) + Kazimiera (K) i Józef Możdzyńscy
Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Jerzy w 32 rocz. śmierci; + 

Józefa w 28 rocz. śmierci; + Marcin w 4 rocz. śmierci 
oraz za zmarłych z rodziny Lubczyńskich

Poniedziałek 27.04.2020 r. 
– 6 rocz. kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII
7.00 
18.00 + Anna Zielezińska i za zmarłych z rodziny

Wtorek 28.04.2020 r. 
7.00 1) + Joanna Adrych (intencja od rodziny Szczepańców 

z Lubień)
 2) + Franciszek Skoczeń (greg. 15)
18.00 + Paweł Żywalewski w 1 rocz. śmierci

Środa 29.04.2020 r. – święto św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 + Zbigniew Nagiel w 17 rocz. śmierci i za zmarłych 

rodziców
17.00 Olchowo + Franciszek Skoczeń (greg. 16)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - O znalezienie pracy dla Marka
 - + Zofia i Tadeusz Rzepaccy 
 
Czwartek 30.04.2020 r. 
7.00 + Zygmunt, Stanisław Gibki oraz za zmarłych z 

rodziny
18.00 + Władysław Włodek w 29 rocz. śmierci; + Marianna

Parafia rzymskokatolicka  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
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