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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
EWANGELIA NA I NIEDZIELĘ ADWENTU (29.11.2020)

Z Ewangelii według św. Marka:„Jezus powiedział do 
swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z 
człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każde-
mu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby 
czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogu-
tów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie za-
stał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich 
mówię: Czuwajcie!". (Mk 13, 33-37) 

 ROZWAŻANIE
„Pan Jezus trzykrotnie w dzisiejszej Ewangelii wzywa 

nas: "Czuwajcie!”.
Być może nieraz szukamy w naszej religijności jakiejś for-

my relaksu, odprężenia. Zresztą, przecież pokój – dar Du-
cha Świętego – jest jednym z owoców dobrej modlitwy. 
Ale z całą pewnością owocem modlitwy jest także ducho-
wa dyspozycyjność, jeszcze większe oddanie się Bogu i bliź-
nim, większa gorliwość. Ten pokój, który daje Duch Świę-
ty, jest zatem w jakiś paradoksalny sposób także skupie-
niem. Owocem naszego autentycznego spotkania z Bogiem 
nie jest jakieś rozpłynięcie się w idylli, ale właśnie czuj-

ność serca. Kiedy podczas modlitwy staram się z uwagą na-
słuchiwać Bożego słowa, wyczekuję Bożych natchnień, kie-
dy uważnym sercem trwam w ciszy przed żywym Bogiem, 
wówczas także w mojej codzienności jestem wrażliwy na 
głos drugiego człowieka, na jego wołanie o pomoc, Wtedy 
umiem wykorzystywać te okazje do miłości, które pojawia-
ją się nieraz niespodziewanie.

Adwent jest czasem czuwania. Papież Benedykt XVI, roz-
ważając przed laty dzisiejszą Ewangelię w swojej homilii na 
rozpoczęcie Adwentu, mówił: "Czuwać to iść za Panem, wy-
bierać to, co wybrał Chrystus, kochać to, co On ukochał, 
upodabniać swoje życie do Jego życia; czuwać to przeży-
wać każdą chwilę w cieniu Jego miłości, nie dając się po-
konać nieuniknionym trudnościom i problemom codzien-
nego życia” (Homilia z 30.11.2008 r.).

Nie bójmy się w tym czasie stracić więcej czasu dla Boga, 
na czuwanie przed Nim. Nie bójmy się częściej uczestni-
czyć w pełni w Eucharystii, rozważać słowa Bożego, przy-
chodzić na adorację Najświętszego Sakramentu, na ile nam 
pozwolą nasze obowiązki. A wtedy nasze modlitewne czu-
wanie zaowocuje. 

(aut. diakona Mateusza Mickiewicza)

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.
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty
Odwiedziny siostry 

pielgrzymującej  
pieszo po Polsce

W dniach 14-15 listopada 2020 roku naszą wspólnotę 
odwiedziła na swym pielgrzymim szlaku s. Assumpta, któ-
ra od 2018 roku wraz z s. Bernadettą, pielgrzymują po Pol-
sce. Do tej pory obeszły wokoło całą naszą Ojczyznę oraz 
czyniąc z pielgrzymich śladów znak Krzyża Świętego. W 
tym roku planują nakreślić na mapie Polski kilometrami 
pielgrzymimi serce oraz literę M – jak Maryja. 

W swoim sercu noszą stałą intencje zawierzenia Matce 
Bożej Kościoła, naszej Ojczyzny, naszych rodzin, nas sa-
mych i całego świata oraz modlitwę o pokój. Szczególną 
modlitwą otaczają kapłanów.

Bliższe informacje o pielgrzymiej modlitwie sióstr moż-
na znaleźć na stronie: www.nieustannapielgrzymkazawie-
rzenia.blogspot.pl. 

Rocznica śmierci  
księdza kanonika  
Grzegorza Zakliki

W dniu 28 listopada 2020 roku podczas Mszy św. o godz. 
18.00 modliliśmy się w intencji śp. ks. kan. Grzegorza Za-
kliki w 10 rocznicę Jego śmierci. Dziękujemy za udział w 
tej modlitwie wszystkim obecnym i prosimy o pamięci za 
drogiego nam zmarłego kapłana.

Imieniny  
ks. Andrzeja Zaniewskiego 

 W poniedziałek 30 listopada 2020 roku podczas 
Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modli się w intencji Na-
szego ks. Andrzeja, będzie obchodził swoje imieniny. Za-
praszamy serdecznie do wspólnej modlitwy podczas Mszy 
Świętej.

Ks. Andrzejowi Zaniewskiemu składamy najserdeczniej-
sze życzenia imieninowe za wstawiennictwem patrona św. 
Andrzeja Apostoła.
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BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od 

godz. 19.00 – 20.00. 
Biuro parafialne nie będzie czynne: 24.12 (Wigilia) oraz 

31.12 (Sylwester).

Odpust ku czci  
św. Barbary w Karsku

W imieniu mieszkańców Karska, którzy gromadzą się 
co niedzielę w kościele pw. Św. Barbary serdecznie zapra-
szamy do udziału w odpuście wspominając patronkę tej 
wspólnoty św. Barbarę w piątek 04 grudnia o godz. 18.00. 

„Rozkład Jazdy”  
na Roraty

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych rora-
tach dorosłych, młodzież i dzieci. Roraty będą odprawiane 
w naszej parafii w poniedziałki i wtorki godz. 07:00; środa, 
czwartek i piątek godz. 16:30.

Możliwość nabycia 
poświęconych opłatków

Od 29 listopada 2020 (I Niedziela Adwentu) rozpoczyna-
my w naszej parafii rozprowadzanie poświęconych opłat-
ków oraz kartek świątecznych. 

Od pierwszej niedzieli adwentu tradycyjnie rozpoczyna-
my akcje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - rozprowa-
dzanie świec Caritas. 

Wspieramy Kościół  
na Ukrainie

W drugą niedzielę adwentu (06.12.2020) odwiedzi naszą 
wspólnotę o. Jan Piątkowski - dominikanin pracujący w Fa-
stowie na Ukrainie. Wygłosi słowo Boże na niedzielnych 
Eucharystiach i po Mszy św. przy wyjściu głównym kościo-
ła będzie zbierał ofiary na potrzeby klasztoru na Ukrainie.

Za wszelkie złożone dla niego ofiary już teraz mówimy 
Bóg zapłać.

I Czwartek, I Piątek, I Sobota miesiąca
I czwartek miesiąca (3.12.2020) Msza Św. o godz. 9.00 i 

wspólna modlitwa o dar nowych, licznych i świętych po-
wołań z naszej wspólnoty parafialnej.

I piątek miesiąca (4.12.2020) Msza Św. o godz. 18.00 bę-
dzie odprawiona za zmarłych, którzy odeszli do wieczności 
w miesiącu listopadzie 2020 roku. Po Mszy Św. wystawie-

nie Najśw. Sakramentu i nabożeństwo pierwszopiątkowe. 
Od godz. 17.00 możliwość skorzystania ze spowiedzi pierw-
szopiątkowe.

I sobota miesiąca (5.12.2020) O godz. 8.15 nabożeństwo  
I sobotnie. 

Uszanowanie Relikwi Św. Jana Pawła II, Św. Ojca Pio,  
Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Św. Ks. Jerzego Popiełuszki
W grudniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-

twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. Maksymi-
liana Marii Kolbego, św. o. Pio i bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych:

- św. Jana Pawła II – 02 grudnia o godz. 18.00. 
- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 grudnia o godz. 18.00.
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 grudnia o godz. 18.00,
-  św. Ojca Pio - 23 grudnia o godz. 18.00.

Nabożeństwa  
w ciągu tygodnia

W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną (o godz. 
17.45) na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

W piątek zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go o godz. 17.45.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ
Strona internetowa naszej parafii: www.wnmp.nowogard.eu
Profil na Facebooku: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
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Wspomnienie 
Śp. Ks. Kanonika Grzegorza Zakliki 

w 10 rocznicę Jego śmierci

„Śp. Grzegorz był mi bardzo bliski, wiem, że rozumia-
łem moc modlitwy wartość uczciwego życia. Otwarty na 
ludzi, pełen zapału w obronie biednych, odważny. Gotowy 
dla odbudowy Bożej sprawy poświęcić wiele...

Bardzo mocno przeżył pożar Kościoła. Całym sercem za-
angażował się w odbudowę, potrafił zachęcić parafian i śro-
dowisko zainteresować i zmobilizować w pełni i to mi się 
udało. Poświecił się i wszędzie było go pełno. Byliśmy w 
kontakcie, wspieraliśmy modlitwą i dobrym słowem. Bar-
dzo cieszył się każda wykonana pracą dla Kościoła. Ogrom-

na radość było odbudowę wierzy na Kościele potem te no-
wiutkie dzwony, ławki, zegar, chrzcielnice, radość ogrom-
na, później organy, zegar na wierzy i jeszcze reszta a i tak 
Kościół już był piękny i pełen blasku. Zachwycające, bo 
cała potrafią i miasto budowało a Władze miejskie wspo-
magały.

A potem zaczęła się ta ciężka choroba i też się cieszył, że 
Kościół był odnowiony, że zdążył. Przebywał w szpitalu, 
otoczony opieką lekarzy, pielęgniarek - troskliwie i odwie-
dzany przez parafian. Za wszystko dziękujemy i modlimy 
się, za życzliwość jaką otaczano naszego brata śp. Grzego-
rza, my jego siostry Wiesława i Elżbieta.”

„Mija już 10 lat od odejścia ks. Grzegorza. Są chwile, kie-
dy wracam myślą do Jego osoby i widzę wówczas sylwet-
kę silnego mężczyzny o ciepłym i głębokim spojrzeniu, któ-
ry siedzi naprzeciwko w fotelu, 

na tle niezliczonej ilości książek, które zawładnęły jego 
mieszkaniem, ale którym nigdy nie dał władzy nad tym, co 
myślał i mówił. Widzę go takiego jak siedzi i z uwagą słu-
cha, pyta oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Pamiętam, 
że zdumiewała mnie wtedy za każdym razem świeżość i 
niemal młodzieńcza ciekawość świata jaką w sobie nosił. 
To był ten niezwykły brak rutyny w życiu człowieka, któ-
ry stale poszukiwał. Wymowną ilustracją tego były publi-
kowane w redagowanym przez nas miesięczniku „Poszu-
kiwania” tzw. „kartki z dziennika”. Stanowiły one osobli-
wy dziennik duszy, ukazujący nieco lepiej jak interesującą 
duchowością żył, jak przeżywał swoją relację z Bogiem, z 
ludźmi, ze światem. Unikał przy tym patosu, wszelkiej prze-
sady i nadmierności. Miał świetne poczucie proporcji i hie-
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rarchii spraw, a jednocześnie wykazywał się wielką wrażli-
wością na imponderabilia – na to co ulotne, co nieuchwyt-
ne a zarazem ważne. Posiadał swoiście „mertonowski” 
zmysł, bo przecież sam prowadził dzienniki, pisał poezję i 
w poezji się rozczytywał. Takiego ks. Grzegorza pamiętam 
i zawsze taki pozostanie w moim umyśle i sercu. Człowieka 
wrażliwego, u którego zasada otwartości i dialogu z ludźmi 
była czymś oczywistym i priorytetowym, który nigdy nie 
różnicował według jakichś kategorii, stanu, światopoglądu 
czy sympatii politycznych. Posiadał 

to wielkie zrozumienie dla człowieka poszukującego, tę 
empatię i tą dyskretną, ale konsekwentną solidarność z 
kimś, kto w pewnym momencie życia się pogubił. Był w 
tym wszystkim do końca bardzo wierny i chyba 

to najmocniej do wielu przemawiało. Dziś, po tych 10 la-
tach od Jego odejścia, czuję wdzięczność, że dane mi go 
było poznać i dziękuję za świadectwo wiary jakie dawał ca-
łym swoim życiem - Maciej Skubij”.

„Zbliża się dziesiąta rocznica śmierci ks. Grzegorz Za-
kliki. To dobry czas zadumy nad życiem 

i dokonaniami Tego nieprzeciętnego kapłana, ale także 
refleksja nad własnymi dziejami.

Księdza poznałem na początku lat 70 ubiegłego stule-
cia. Byłem wówczas młodym chłopakiem, świeżo po ma-
turze i na początku swojej drogi zawodowej. Jako młody 
ksiądz przybył do naszej parafii Ducha św. w Kościanie, 
gdzie przy okazji kolędowania zaprosił mnie do młodzieżo-
wej grupy rówieśników dziewcząt i chłopców. Tam spoty-
kaliśmy się raz w tygodniu i podejmowaliśmy różne tema-
ty w oparciu o aktualne dokumenty kościoła. Wśród tema-
tów dobrze pamiętam omawiane zagadnienia: apostolstwa 
świeckich czy małżeństwo. Atmosfera tych spotkań bardzo 
mi odpowiadała, dlatego wziąłem także udział w zorgani-
zowanym we własnym zakresie grupowym wyjeździe wa-

kacyjnym w Tatry. Góry były dla mnie dużym wyzwaniem 
i dobrą szkołą życia. Chodziliśmy po górach pogoda, niepo-
goda. Były także dłuższe eskapady, gdzie spaliśmy w schro-

niskach.
Po latach mogę stwierdzić, że ten czas formacyjny i 

kształtowania charakteru, przez trud i wysiłek a także roz-
wój, wiedzę i umiejętności stawał się dla mnie fundamen-
tem życiowym na którym wszystko inne mogło być budo-
wane i pomimo wystąpienia późniejszych problemów fun-
dament ten nie skruszał. 

To, że tak trafiłem w życiu na odpowiedzialnych ludzi w 
dużej mierze zawdzięczam ks. Grzegorzowi.

Dzisiaj, gdzie jest tyle postaw konsumpcjonistycznych, 
szukania łatwizny, prób zniszczenia Kościoła, to staje się ol-
brzymim zagrożeniem dla ludzi młodych. Młodzi ludzie po-
trzebują autorytetów, by mogli się na nich wzorować a te 
się zaciekle dzisiaj niszczy. Kręgosłup także moralny kształ-
tuje się za młodu.

Stefan Żurkiewicz - Kościan, dnia 26 listopada 2020 roku.
„Nigdy nie żyłem w Polsce i za krótko poznałem Go, 

ale mimo to, żywe są wspomnienia mojego wujka Grzego-
rza. 

Pamiętam coroczne wakacje w Polsce, kiedy maszerowa-
liśmy razem w Sudetach albo kiedy byliśmy nad morzem w 
Świnoujściu. Pamiętam też, kiedy Wujek przyjechał do nas 

do Francji z przyjaciółmi. Kilka razy byłem jego „przewod-
nikiem” turystycznym po Paryża, pomagałem sobie książką 
„Paryż po Polsku”, którą mi ofiarował pewnego razu.

W 2008 roku, wziąłem udział w organizacji obozu har-
cerskiego mojej grupy w Polsce. Wujek nam znalazł miej-
sce nad Zalewem Szczecińskim, w Nowym Warpnie i dzię-
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ki jemu, nasza grupa harcerzy z Chartres poznała Polskę. 
Po obozie, napisaliśmy artykuł w gazecie „Poszukiwania”. 

Kiedy wujek umarł, cała nasza rodzina przyjechała do 
Polski na pogrzeb. To było pierwszy raz w moim życiu, kie-
dy byłem w Polsce w zimie. Pamiętam, że byłem zdumiony 
tłumem ludzi, który złożył hołd mojemu wujowi. W ogó-
le nie byłem tego świadomy, że tak był kochany przez swo-
ich parafian.

Tęsknię za wujkiem... Żałuję, że tak wcześnie odszedł, ale 
wiem, że ciągle czuwa nad nami wszystkimi. Modlę się do 
niego, by mi pomógł być dobrym człowiekiem. Thomas 
Baudry - siostrzeniec.”

„Śpieszmy sie kochać ludzi, tak szybko odchodzą... 
Tymi słowami, mój brat żegnał w kościele w Nowym To-

myślu nasza siostrę Irenę. Pamiętam, że postanowiłam so-
bie, tak cichutko, wziąć te słowa do serca i pielęgnować 
moje relacje rodzinne i ogólnoludzkie. 

Każde życie ma swój początek i koniec.  Z wielką wdzięcz-
nością wspominam moje dzieciństwo i młodzieńcze lata w 
naszej rodzinnej miejscowości, w Woli Jabłońskiej. Wspo-
minam naszą parafie w Jabłonnej, księdza Proboszcza Ko-
zubskiego, Siostry Zmartwychwstanki, Grzegorza pobyt w 
seminarium w Poznaniu, Jego świecenia kapłańskie, pierw-
szą Msze Świętą prymicyjną w Jabłonnej. Potem pierw-
sze placówki duszpasterskie w Walkowie, Kościanie, Świ-
noujściu, Szczecinie, Sielsku i tę ostatnią w Nowogardzie. 
Dużo nauczyłam sie od mojego Brata: otwartości na innych, 
wrażliwości i poszanowania ludzi, zmysłu organizatorskie-
go, miłości do gór i zwiedzania świata rowerem. I tylu cie-
kawych, dobrych ludzi dzięki niemu poznałam. Wspomi-
nam, gdy przyjmował mnie i moich podopiecznych, mło-
dzież niedowidzącą i z upośledzeniem fizycznym, w jego 
parafii w Szczecinie, podczas naszej wycieczki nad morze. 
Parafia otwarła wtedy, przed nami szeroko swoje drzwi. 

Od 1988 roku zamieszkałam we Francji. Nasze kontak-
ty były rzadsze, inne. Grzegorz towarzyszył na odległość 
wszystkim, ważnym wydarzeniom w naszej rodzinie. Pod-
czas naszych pobytów w Polsce staraliśmy sie spotykać w 
szerszym gronie rodzinnym. Z wdzięcznością wspominam 
spotkania w Nowym Tomyślu z braćmi, siostrami, bratan-
kami i siostrzenicami; to oni przygotowywali te spotkania i 
im jestem i byłam wtedy bardzo wdzięczna. Cieszyliśmy sie 
wspólnie z narodzin dzieci, ze ślubów; gromadziliśmy się 
wokół tych, którzy odchodzili do Pana; Grzegorz przewod-
niczył często tym uroczystościom. Wspominam też Jego 
przyjazdy do nas  z przyjaciółmi, szczególnie do Chartres. 
Żałuje, że mogło ich być więcej!!! Nie myślałam, że przyj-
dzie się nam tak szybko pożegnać. Ta choroba spadła na 
mnie jak grom!!! A tyle różnych planów snuło mi się po gło-

wie, że może wrócę do Polski na emeryturze?? 
Dziękuje Panu Bogu, że mogłam towarzyszyć Bratu w 

Jego ostatniej drodze, w ostatnich chwilach. Doceniałam 
wtedy znaczenie rodziny; Jak dobrze, że byliśmy wtedy ra-
zem, że się wspomagaliśmy; że moja siostra, siostrzeńcy, 
bratanek i inni byli jednego DUCHA!!                                                                                   

 I to, że księża z parafii (i nie tylko z parafii), siostry zakon-
ne, przyjaciele Grzegorza, parafianie, lekarze byli dla Niego 
i dla nas tacy serdeczni. To prawdziwy balsam na czas cier-
pienia. Nie sposób podziękować WAM wszystkim indywi-
dualnie, ale pani Basi Szcześnik za jej serdeczność, wszelka 
fachowa pomoc i otwarty dom, bardzo dziękujemy. Wam 
drodzy parafianie za pamięć i troskę o grób Brata składamy 
też serdeczne podziękowania.

 Jestem niemal pewna, że brat czuwa nad nami, nad 
wami wszystkimi. Módlmy się wspólnie za Niego, ufajmy, 
że On modli sie za nas. Do spotkania!!!  Siostra Elżbieta z ro-
dzina (Chartres, Francja)”.      

„Moje wspomnienie o ojcowskim sercu Księdza Grze-
gorza Zakliki

Na wstępie muszę przyznać, że z osobistych spotkań ze śp. 
Księdzem Grzegorzem Zakliką mam niewiele wspomnień. 
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Byłem jego ostatnim wikariuszem w parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Nowogardzie, gdzie pełnił posługę pro-
boszcza blisko 20 lat. Pracę w tej parafii podjąłem w koń-
cówce sierpnia 2010 roku, a więc na trzy miesiące przed 
śmiercią Księdza Zakliki. Te ostatnie miesiące życia w du-
żej mierze spędził on w szpitalu. Mimo, że moja znajomość 
z tym wspaniałym Kapłanem była bardzo krótka, czego po 
ludzku bardzo żałuję, lecz taka była wola Boża, to wiem, 
że był to wielki człowiek. Było to u progu mojego kapłań-
stwa. Gdy zaczynałem posługę w Nowogardzie byłem 
księdzem dopiero od pół roku. Dziękuję Panu Bogu, że na 
starcie mojego kapłaństwa postawił człowieka o tak wiel-
kim kapłańskim sercu. Sam Ksiądz Zaklika nie mógł mi 
przekazać w słowach swojego doświadczenia kapłańskie-
go i mądrości, którą nabył w ciągu życia. Nie mógł mi tak-
że pokazać życia kapłańskiego, którym jaśniał. Nie mógł, 
gdyż, jak już wcześniej wspomniałem, przez ostatnie mie-
siące przebywał często w szpitalu. Nie musiał jednak tego 
wszystkiego czynić, a i tak wiele mnie nauczył. Nie musia-
łem na niego patrzeć, czy go słuchać, a i tak wiem, że był 
niezwykłym człowiekiem. To niezwykłe, ale Ksiądz Grze-
gorz pokazał mi wzór kapłaństwa nie przekazując mi żad-
nej wskazówki i fizycznie nie będąc przy mnie. Właściwie 
to czynił to najbardziej po swojej śmierci w czasie mojej 
dwuletniej posługi w Nowogardzie, a także jeszcze później.

Wielu z Was zastanawia się pewnie w czym tkwi moc 
świadectwa życia kapłańskiego tego czcigodnego Księdza? 
Ta siła świadectwa została zaszczepiona w kapłanach i 
wiernych, wśród których posługiwał Ksiądz Grzegorz. To 
z licznych rozmów z mieszkańcami Nowogardu dowiady-
wałem się kim był ten niezwykły kapłan. Właśnie dlate-
go nawet śmierć nie przerwała siły tego świadectwa. Do-
dam więcej. Odejście tego zacnego Kapłana wzmogła jesz-

cze bardziej moc tego świadectwa. Bowiem gdy zabrakło 
Pasterza wśród owiec, to wiele z nich w tej smutnej i bole-
snej sytuacji zauważyło, jak wiele stracili. Niestety, ale czę-
sto tak jest, że bardziej doceniamy bliskiego nam człowie-
ka, gdy odchodzi od nas.

Z tych świadectw ludzi, mógłbym wiele napisać o ce-
chach i życiu tego pobożnego Kapłana. Nie chcę jednak pi-
sać długiego felietonu i pozostawiam innym tę możliwość, 
aby złożyli własne świadectwo o swoim Proboszczu. Z tych 
licznych świadectw chcę wyłowić coś osobistego. Chcę na-
pisać, jaki obraz tego Człowieka pozostał mi w pamięci, 
mimo, że tak krótko go znałem, że go prawie nie znałem. 
Większość ludzi wypowiadając się na temat Księdza Grze-
gorza mówili jak o Ojcu. Niektórzy nawet wprost mówili: 
„był dla nas jak Ojciec” albo „był prawdziwym Ojcem dla 
tej parafii”. Inni nie wypowiadając słowa „ojciec” wskazy-
wali jego cechy ojcowskie, jego postawę ojcowską, jego po-
dejście do kierowania parafią jak prawdziwy ojciec. Także 
kapłani, współpracownicy w parafii, którzy przecież naj-
więcej czasu z nim spędzali, takie świadectwo o nim skła-
dali. I myślę, że ten jeden krótki wyraz „ojciec”, ale jakże 
bogaty w treść, oddaje najlepiej kim był, dla wielu z nas, 
Ksiądz Grzegorz Zaklika. Ośmielam się nawet stwierdzić, że 
piękniejszego świadectwa życia kapłańskiego dać nie moż-
na. Czyż kapłan nie powinien mieć serca ojcowskiego, sko-
ro jest posłany na to, aby przez chrzest św. rodzić do życia 
wiecznego, aby wskazywać drogę do Nieba, aby wycho-
wywać świętych, aby swoje duchowe dzieci karmić Cia-
łem Chrystusowym i pokrzepiać Słowem Bożym, aby po-
dać lek w spowiedzi, gdy kogoś choroba grzechu zmorzy, 
aby duchowo wesprzeć w różnych sytuacjach życiowych, 
tych którzy jak pielgrzymi są w drodze? Dokładnie takim 
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był Ksiądz Zaklika. Do niego każdy mógł przyjść, bo za-
wsze miał czas dla innych. Rzadko opuszczał parafię, bo 
czuwał nad wszystkim. Dbał także dobrze o sprawy ma-
terialne parafii, co łatwe nie było szczególnie po pożarze 
świątyni. Dużo czytał, aby później wiedzę zdobytą prze-
kazywać wiernym. Przede wszystkim jednak dużo się mo-
dlił. Parafianie wspominają jak często chodził wokół świą-
tyni z różańcem w ręku. To tylko bardzo krótka charak-
terystyka Księdza Grzegorza. Więcej dodawać nie muszę, 
gdyż wszystko można streścić w jednym zdaniu. Był oj-
cem w parafii i dla każdego z parafii. Może na koniec jed-
no wspomnienie z dnia śmierci Księdza Zakliki. Była to 
pierwsza niedziela Adwentu po południu. Zmarł w szpita-
lu po odprawieniu Mszy św., a właściwie na jej zakończe-
nie, po przyjęciu Komunii św. To także wielka łaska, któ-
rej mu Pan Bóg udzielił. Gdy na plebanię dotarła informa-
cja o śmierci Księdza Proboszcza, natychmiast uruchomili-
śmy dzwony i przygotowaliśmy kartki z informacją o po-
południowej Mszy św. za śp. Księdza Grzegorza, którą miał 
odprawić Ksiądz Arcybiskup. Gdy wraz z drugim wikariu-
szem wieszaliśmy w mieście ogłoszenia podchodzili do nas 
ludzie pytając, co się stało. Gdy docierała do nich ta smut-
na wiadomość, wielu z nich miało łzy w oczach, jak po 
stracie osoby bliskiej. Tak bliskiej jak ojciec, bo on rzeczy-
wiście dla wielu nim był. Na Mszy św. pogrzebowej ko-

ściół nie zdołał pomieścić wszystkich uczestników pogrze-
bu mimo paskudnej pogody. To wszystko, co obserwowa-
łem w dniach po śmierci Księdza Zakliki przypominało mi 
inne wydarzenie, które tak samo mocno dotknęło, ale całą 
Polskę. Była to śmierć Jana Pawła II. Śmierć Księdza Grze-
gorza tak samo mocno wstrząsnęła ludźmi, tylko skala była 
mniejsza. Tam cała Polska w smutku, a tu Nowogard. Dało 
się jednak odczuć, że odszedł ktoś naprawdę bliski i wielki. 
Był nim przecież Ojciec parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie.

I takim został zapamiętany Ksiądz Grzegorz. Tak ja go za-
pamiętałem. Pozostawił mi wskazówkę na życie, choć go o 
nią nie prosiłem. Ta wskazówka, niczym mozaika złożona z 
wielu świadectw o jego życiu, ułożona w zdanie, brzmi tak: 
„Bądź jak ojciec, a będziesz dobrym księdzem”. Taki obraz 
został mi w pamięci tego tak mi bliskiego, choć bliżej nie-
poznanego Człowieka. A jednak tak dużo mu zawdzięczam. 
Proszę tylko Pana Boga, aby wynagrodził życiem wiecznym 
ten trud, który dla rozszerzania Królestwa Niebieskiego tu 
na ziemi podejmował. Z Chrystusowym pozdrowieniem - 
Ks. Piotr Buda.”

  Zamieszczone zdjęcia pochodzą z prywatnych albumów: pana 
Jacka Zięciaka, pana Zenona Bartkowiak, państwa Baudry, pani Iwo-
ny Wirzeska oraz państwa Grażyny i Zbigniewa Cioroch.



13 www.wnmp.nowogard.eu

Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia zamieszczamy rymowane fragmenty 
Ewangelii pióra autora. Zachęcamy do czytania dzieciom tych rymowanych fragmentów 
Ewangelii. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wyżej wspomnianego autora: 
http://romciotomcio.pl  

ADWENT – PIERWSZA NIEDZIELA  
(Powtórne przyjście; Mk 13, 33-37) 

 O powtórnym swoim przyjściu
Rabbi mówił w mowach kilku.
- Bardzo proszę was: Czuwajcie!
I na przyjście Me czekajcie.

Tylko bóg zna miejsce, czas,
Kiedy będę pośród was.
Ja się wcale tym nie chwalę,
Lecz na pewno się pojawie,

Z wielką chwałą, z wielką mocą,
Podczas dnia albo też nocą.
Jednak wiedzieć powinniście,
Jak to będzie z Moim przyjściem.

Otóż zdradzę wam w sekrecie,
Że podobnie jest z człowiekiem,
Który lubił podróżować.
Domu mieli mu pilnować

Wszyscy jego wierni słudzy.
Każdy musiał się natrudzić,

By na przyjazd pana swego 
Dom wysprzątać na całego.

Żeby wszystko w domu lśniło 
I naprawdę czysto było.
Tak też, mówiąc między nami,
Ma z waszymi być duszami.

Idealnie „wysprzątane”
Mają czekać tylko na Mnie.
Bo nie wiecie, czy z wieczora
Lub, gdy późna jest już pora, 

Albo też z samego ranka, 
Przyjdzie do was niespodzianka,
Czyli sam Człowieczy Syn.
Więc czuwajcie, by być z Nim!

Wy rodzicom pomagacie 
I z pewnością też sprzątacie.
Zatem ja zapytać muszę:
Jak „posprzątać” można duszę?
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Niedziela 29.11.2020 r. – I Niedziela Adwentu
7.00  1) + Tadeusz Majca (Msza św. greg.).
 2) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
9.30 + Andrzej, Marianna, Stefan, Pelagia, Jan.
11.00 + Andrzej, Eugeniusz Gawrońscy.
12.30 + Jan Bała w 37 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
17.30 WYPOMINKI
18.00 + Jerzy w 25 rocz. śmierci, za zmarłych rodziców z obu 

stron, rodzeństwa z rodzin: Łosiów i Bowsumowskich; + 
Aleksander i Ryszard. 

 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Elżbieta Wdowczyk w 2 mie-

siącu po śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) + Henryk w 22 rocz. śmierci, + 

Zofia w 17 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny Zieliń-
skich i Wielgus.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 30.11.2020 r. 
7.00 Roraty 1) + Tadeusz Majca (Msza św. greg.).
             2) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
17.30 WYPOMINKI
18.00 W intencji ks. Andrzeja Zaniewskiego z okazji imienin.

Wtorek 1.12.2020 r. 
7.00 Roraty: + Tadeusz Majca (Msza św. greg.).
18.00 1) + Leokadia, Wacław, Marianna, Jan i za zmarłych z 

ich rodzin. 
          2) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).

Środa 2.12.2020 r. – wspomnienie św. Barbary
7.00 1) + Tadeusz Majca (Msza św. greg.).
          2) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
16.30 Roraty: 
17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Ks. Stanisław Bielski – intencja od członkiń Żywego 

Różańca.
 - + Barbara Fedak.
 - + Irena Sadowska w 1 rocz. śmierci; + Mieczysław i Ro-

man Sadowscy. 

Czwartek 3.12.2020 r. –wspomnienie 
św. Franciszka Ksawerego, Rocznica Konsekracji Kościoła,
 I czwartek miesiąca
9.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).

16.30 Roraty: + Marianna, Franciszek, Leokadia, Jan oraz za 
zmarłych z rodzin Melon, Pindral, Piotrowicz. 

18.00 + Barbara w 23 rocz. śmierci, + Bogumił w 6 rocz. śmier-
ci z rodz. Kujawa.

Piątek 4.12.2020 r. – I piątek miesiąca, 
wspomnienie św. Barbary
7.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
16.30 Roraty
17.00 Spowiedź św.
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Odpust ku czci św. Barbary w Karsku.
18.00 Msza święta w intencji zmarłych parafian w miesiącu li-

stopadzie 2020 roku.
  
Sobota 5.12.2020 r. - I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo I sobotnie
9.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
18.00 1) + Barbara i Jerzy Gwizdoń.
          2) + Aniela, Franciszek, Stanisława (k) Wrzeszcz, + Jan 

Tomicki, + Bronisława (k) Zajda. 

Niedziela 06.12.2020 r. – II Niedziela Adwentu, 
wspomnienie św. Mikołaja
7.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
9.30 + Eugeniusz Sęk i za zmarłych z rodziny.
11.00 + Kazimiera w 1 rocz. śmierci, + Zbigniew w 9 rocz. 

śmierci z rodz. Jabłońskich.
12.30 + Bogusława (k) Antonowicz w 1 rocz. śmierci, + Marian-

na (k) Szultz w 7 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodz. 
Szultzów i Kaczmarków.

18.00 + Barbara Sikorska i za zmarłych z rodziny Kosmala i Si-
korskich.

 Karsk (godz. 9.00) + Wiesława (k) Kwiatkowska w 14 
miesiącu po śmierci.

 Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja od Żywego Różańca.
 Olchowo (godz. 11.00) + Alicja Serweta w 5 rocz. śmierci.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 7.12.2020 r. – wspomnienie św. Ambrożego
07.00 Roraty: + Mieczysław Brzeczek (intencja od ojca).
18.00 1) + ks. Stanisław Bielski.
          2) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).

Wtorek 8.12.2020 r. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

7.00 Roraty: W intencji Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej 
z prośbą o bł. Boże i dary Ducha Świętego.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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18.00 1) + Maria Galińska.
          2) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).

Środa 9.12.2020 r. 
7.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
16.30 Roraty
17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Wiesław Ościłowski i za zmarłych z rodziny Ości-

łowskich i Kuchta.
 - + Eugeniusz w 2 rocz. śmierci.
  
Czwartek 10.12.2020 r. 
7.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
16.30 Roraty: + Stanisław Brzeski w 34 rocz. śmierci, + Fran-

ciszka (k), Krystyna, Władysław.
18.00 + Danuta Olkowicz w 1 rocz. śmierci.

Piątek 11.12.2020 r. 
7.00 + Waldemar w dniu imienin, + Jerzy Jaruzal.
16.30 Roraty
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).

Sobota 12.12.2020 r. 
9.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
18.00 + Marianna Siedlecka w 19 rocz. śmierci, + Genowefa 

Łuczaj w 19 rocz. śmierci, + Izabela Krzak w 17 rocz. 
śmierci oraz zaa zmarłych z rodziny: Siedleckich i He-
inrichów.

Niedziela 13.12.2020 r.  – III Niedziela Adwentu, 
wspomnienie św. Łucji
7.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
09.30 + Bolesław Kasparewicz
11.00 Pro Populo
12.30 O nowe powołania zakonne do Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej.
18.00 + Jarosław Sawicki w 16 rocz. śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) + Zofia w 8 rocz. śmierci.
 Dąbrowa (godz. 10.00) W intencji Marii z prośbą o bł. 

Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek, Krystyna Żero.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Barbara Zając w 21 rocznicę 

śmierci.

Poniedziałek 14.12.2020 r. – wspomnienie św. Jana od Krzyża
7.00 Roraty: + Mieczysław Brzeczek (intencja od ojca).
18.00 + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).

Wtorek 15.12.2020 r. 
7.00 Roraty: + Mieczysław Brzeczek (intencja od Marzeny).
18.00 1) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
          2) + Józef, Regina, Barbara z rodziny Staniul, + Stanisła-

wa (k) i Tomasz Jagoda.

Środa 16.12.2020 r. 
7.00 1) + Mieczysław Brzeczek (intencja od córki Celiny).
          2) + Karolina Gałysa (Msza św. greg.).
16.30 Roraty
17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Bazyli Fedak w 27 rocz. śmierci, + Anna Fedak i za 

zmarłych z rodzin: Fedak, Hawrylak, Szczerba.
 
Czwartek 17.12.2020 r. 
7.00 + Mieczysław Brzeczek (intencja od bratowej).
16.30 Roraty
18.00 + Piotr Urbański w 10 rocz. śmierci i za zmarłych z rodzi-

ny Urbańskich i Jankowskich. 

Piątek 18.12.2020 r. 
7.00 + Mieczysław Brzeczek (intencja od kuzynki Danuty).
16.30 Roraty
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 + Franciszek Zając, + Jadwiga, Marek i w intencji zmar-

łych z rodziny 

Sobota 19.12.2020 r 
9.00 1) W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny 

oraz radia Maryja i Telewizji Trwam.
          2) + Mieczysław Brzeczek (intencja od chrześnicy Kata-

rzyny).
18.00 + Zdzisław, Władysław, Ewa, Jan i za zmarłych z rodzi-

ny; + Regina w 20 rocz. śmierci, + Edward 
          w 25 rocz. śmierci.

Niedziela 20.12.2020 r. – IV Niedziela Adwentu 
7.00 
9.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny Saja i Sztandara. 
11.00 + Antoni Pastusiak w 10 rocz. śmierci, + Stanisława (k) 

oraz za zmarłych z rodziny Pastusiak. 
12.30 + Szczepan, Andrzej, Zbigniew, Józef, Rozalia z rodziny 

Bobrowskich.
18.00 + Jadwiga i Michał Saniuk; + Roman Saniuk, + Wojciech 

Saniuk.
 Karsk (godz. 09.00) + Marian Glanc w 30 dniu po po-

grzebie.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) Msza św. w intencji Wiktorii 

Ubych z okazji 18 rocznicy urodzin z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę Matki Bożej.



Poniedziałek 21.12.2020 r. 
7.00 Roraty: + Mieczysław Brzeczek (intencja od rodziny Pred-

kich).
18.00 + Aniela, Franciszek, Stanisława (k) Wrzeszcz, + Jan To-

micki, + Bronisława (k) Zajda.
Wtorek 22.12.2020 r. 
07.00 Roraty 
18.00 + Piotr, Maria, Jan, Irena, Zofia, Jan, Marianna z rodzi-

ny Kurowskich.

Środa 23.12.2020 r. 
7.00
16.00 Roraty
17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00
 
Czwartek 24.12.2020 r. – Wigilia Bożego Narodzenia
9.00 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
20.00 Pasterka Olchowo
20.00 Pasterka Karsk – + Konstanty Łatka.
21.15 Pasterka Dąbrowa
22.00 Pasterka Nowogard (ze szczególnym udziałem dzieci)
24.00 Pasterka Nowogard

Piątek 25.12.2020 r. – uroczystość Narodzenia Pańskiego
9.30 W intencji Krystyny i jej dzieci z prośbą o dar zdrowia i 

potrzebne łaski.
11.00 O bł. Boże i potrzebne łaski na każdy dzień dla Teresy i 

Jana Mikłaszewicz z okazji 55 rocznicy ślubu.
12.30 + Wielisław Irzymski.
18.00 W intencji dzieci poczętych.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Stanisław i Janina z rodz. Wa-

rylak; + Zofia, Marian Kozubowscy.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Jan, Józefa, Kazimierz So-

cha; + Marian, Janina i Walenty Góraj.

Sobota 26.12.2020 r. – święto św. Szczepana
7.00 + Katarzyna, Krzysztof, Edward, Katarzyna, Karol, Wła-

dysław, Władysława.
9.30 + Krzysztof Staszak w 3 rocz. śmierci oraz za zmarłych z 

rodz. Staszak.
11.00 
12.30 + Szczepan Żabecki w 32 rocz. śmierci.
18.00 + Ewa i Wiktoria.

 Karsk (godz. 09.00) + Wiesława (k) Kwiatkowska.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15)

Niedziela 27.12.2020 r. – Niedziela Świętej Rodziny,
wspomnienie św. Jana Ewangelisty
7.00 + Tomasz Zajfert w 10 rocz. śmierci, + Jarosław Zajfert 

w 28 rocz. śmierci.
9.30 + Marian Kokoszka, Józefa (k), Jan, Marianna.
11.00 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla rodziny.
12.30 + Irena, Wacław, Bogdan Kalinowscy; + Julia i Miko-

łaj Rak.
18.00 + Czesław Zięciak i za zmarłych z rodziny.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Elżbieta 

Wdowczyk w 3 miesiącu po śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) + Sylwester Jeziorski oraz o ła-

skę zdrowia dla rodziny Stefańskich i Jeziorskich.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 28.12.2020 r. – Poniedziałek w oktawie 
Narodzenia Pańskiego, święto Młodzianków męczenników
7.00 
18.00 + Mieczysław, Bogumiła, Aleksander, Eugeniusz Woro-

nieccy.

Wtorek 29.12.2020 r. – Wtorek w oktawie 
Narodzenia Pańskiego
7.00 
18.00 Z okazji 30 rocznicy ślubu Agaty i Ryszarda z prośbą o 

bł. Boże, opiekę Matki Bożej i wszelkie łaski 
          na dalsze lata pożycia małżeńskiego.

Środa 30.12.2020 r. Środa w oktawie Narodzenia Pańskiego
7.00 
17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Andrzej i Eugeniusz Gawrońscy.
 - + Janina Majchrzak w 20 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodz. Majchrzaków.
 
Czwartek 31.12.2020 r. - Czwartek w oktawie 
Narodzenia Pańskiego, wspomnienie św. Sylwestra
7.00 
18.00 + Paweł w 4 rocz. śmierci, + Kazimierz w24 rocz. śmier-

ci, + Zofia w 1 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny 
Raczkowskich.
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