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Czego chcesz od nas, 
Jezusie Nazarejczyku?



Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
Z Ewangelii według św. Marka: 
„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; 

uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze czło-
wiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź 
z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się 
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczy-
stym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej kra-
inie galilejskiej. (Mk 1,21-28) 

 
ROZWAŻANIE
„W szkole, zwłaszcza w starszych klasach, często można zaobserwować u uczniów, że kiedy za-

czyna się lekcja (na żywo czy też w formie zdalnej), nie są zafascynowani tym, co za chwilę usłyszą. 
Podobnie w kościele, kiedy zaczyna się liturgia słowa, a zwłaszcza homilia, na twarzach słuchaczy 
maluje się znudzenie. Możemy się doszukiwać różnych przyczyn tego zjawiska, ale jedno jest pewne 
– inny wyraz musiały mieć twarze ludzi, którzy przebywali w tamten szabat w synagodze w Kafar-
naum – kiedy Jezus nauczał, "zdumiewali się Jego nauką”, dosłownie – byli "oszołomieni”, zaskocze-
ni, albo pełni podziwu. Czy nas jeszcze zaskakuje Ewangelia? Czy raczej znamy ją już na pamięć, 
już się niczego po nauce Pana Jezusa nie spodziewamy? A może trzeba raczej zapytać siebie – co zro-
bić, żeby słowo Boże nas naprawdę zdumiało, przemieniło? Człowiek opętany, który przebywał wtedy 
w synagodze, pyta Jezusa w formie zarzutu - "czego chcesz od nas?", dosłownie - "Co nam i Tobie?". A 
nam i Jezusowi jest to, że On, odwieczny Bóg, stał się człowiekiem, i w pewien sposób zjednoczył się z 
każdym człowiekiem (por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 22). Jezus Chrystus poprzez Wcie-
lenie chciał się zjednoczyć właśnie ze mną! I to jest możliwe, jeśli tylko poddam się przemieniającej 
mocy Jego Ewangelii, temu Słowu, które nie jest jedynie jakąś doktryną, ale które ma moc działać w 
ludzkich sercach, które ma moc wypędzać demony. To bardzo wymowne, że pierwszy publiczny znak 
Pana Jezusa, zaraz po powołaniu apostołów, to właśnie egzorcyzm, i to w synagodze. Jezus zapowia-
da tym samym cel swojej misji, dla którego przyszedł na ziemię – On przez swoją Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie pokona szatana, zwycięży grzech. Żeby na nowo zaskoczyła nas Ewangelia, potrzebuje-
my zatem być nie tylko biernymi słuchaczami słowa Bożego, ale ożywić naszą relację z Tym, który jest 
Słowem Wcielonym. I o to trzeba prosić pokornie i gorliwie Ducha Świętego. Inaczej grozi nam to, że 
pomimo regularnych praktyk religijnych i sakramentalnych, będziemy się w rzeczywistości dystanso-
wać od mocy Jezusa, żyjąc w obawie, że On naprawdę może coś w naszym życiu zmienić. Ojcowie pu-
styni uczą, że recytowanie z pamięci fragmentów słowa Bożego, chociażby psalmów, jest szczególnym 
rodzajem modlitwy, która oczyszcza serce ze zła. Nasza cierpliwa, codzienna lektura Pisma Święte-
go, połączona z modlitwą, stopniowo przemienia nasze serce i pogłębia naszą relację z Chrystusem – 
warto zatem, oprócz medytacji codziennej Ewangelii, po prostu czytać Pismo Święte, rozdział po roz-
dziale. W słowie Bożym jest ogromna moc – dla dzieci Kościoła jest ono "umocnieniem wiary, pokar-
mem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego” (KKK 131).

(Autor Diakon Mateusza Mickiewicza).
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty
WIZYTA DUSZPASTERSKA 

CZYLI KOLĘDA
Zakończyliśmy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie 

tzw. Kolędę. Dziękujemy rodzinom, które przyjęły księdza 
za poświęcony czas, wspólną modlitwę, poruszenie wiele 
ciekawych i wartościowych tematów oraz za złożone do-
browolne ofiary na działanie naszej wspólnoty.

IKONA  
MATKI BOŻEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ  
DLA KOŚCIOŁA  

W WOJCIESZYNIE
Z inicjatywy ks. Proboszcza znany pielgrzym i pisarz 

ikon Roman Ziemba rozpocznie prace nad ikoną Matki Bo-
skiej Jasnogórskiej dla kościoła w Wojcieszynie. Obraz bę-
dzie pisany na desce z zachowaniem kanonu prawosław-
nego pisania ikon. Mamy nadzieję, że do 15.08.2021 to pięk-
ne dzieło zostanie ukończone. 

Wielkość kopii ikony:112cm x 82cm. Wojcieszyńska ko-
pia będzie taka sama jak oryginalny ikona znajdująca się 
na Jasnej Górze. 

Artystę i jego pracę polecamy modlitwie parafian. 

DZIEŃ ŻYCIA 
KONSEKROWANEGO

Co roku w dniu 02 lutego obchodzimy święto Ofiarowa-
nia Pańskiego. Jednak nie wszyscy wiedzą, że jest to też 
święto patronalne osób, które poświęciły się służbie Panu 
Bogu i drugiemu człowiekowi w różnych zgromadzeniach 
zakonnych: męskich, żeńskich czy kontemplacyjnych.

Pamiętajmy w tym dniu o posługujących w naszej parafii 
siostrach: Maksymilii, Gabrieli i Danieli. W imieniu sióstr 
zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00 w dniu 02.02.2021 
podczas której siostry odnowią złożone śluby zakonne.

Drogie siostry dziękujemy za waszą obecność i tak waż-
ną posługę w naszej wspólnocie.

Czcigodne siostry polecamy modlitwie naszych parafian.

IMIENINY  
SIOSTRY DANIELI

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz przyja-
ciół naszej siostry Danieli, na Msze św. 16 lutego (niedzie-
la) 2020 roku o godz. 18.00. Podczas tej Eucharystii będziemy 
modlić się za naszą siostrę Daniele z okazji jej imienin.
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POWSTAJE JADŁODZIELNIA  
PRZY NASZEJ PARAFII

Nasza Parafia od roku uczestniczy w Programie Spiżarnia 
Caritas współpracując z Dyskontem Biedronka. Potrzebują-
cym rodziną wydajemy żywność o krótkim terminie ważno-
ści. Opieką obejmujemy przeszło 120 rodzin. Ten rok wyda-
wania żywności pozwolił nam zauważyć, że wielu z naszych 
podopiecznych bierze tę żywność np. mięso, ale jako bez-
domni mają problem z jej przygotowaniem. Niestety zdarza-
ją się też próby sprzedaży tej żywności, aby zdobyć pienią-
dze na papierosy lub alkohol. 

Doszliśmy do wniosku, że potrzeba zorganizowania Jadło-
dzielni. Do ustawionej przy Domu Parafialnej lodówki i na 
przygotowane półki będziemy mogli wkładać żywność, któ-
ra nam zostaje w domach np. mogą to być rzeczy, które zo-

stały z obiadu, chleb, przetwory w słoikach. Jest to pierw-
sza inicjatywa tego typu w Nowogardzie, ale mamy nadzie-
ję, że wzorem innych miast Jadłodzielnia pomoże w ogra-
niczeniu marnowania żywności, a biedni i potrzebujący nie 
będą głodni. Postanowiliśmy, że część darów z dyskontu bę-
dzie przez wolontariuszy przygotowana do spożycia. 

Prosimy wszystkich o wsparcie tej akcji. Ludzie biedni i 
potrzebujący zasługują na dar naszej życzliwości. Siedziba 
Jadłodzielni to szczyt zachodniej ściany domu parafialne-
go. W najbliższym czasie pojawi się też baner informujący 
o tej akcji.

Już teraz dziękujemy każdemu kto włączy się w to dzieło 
i podzieli się żywnością.
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5 RAD JAK DOBRZE PRZEŻYĆ WIELKI POST
Coraz większymi krokami do naszych drzwi zbliża się kolejny okres liturgiczny – Wielki Post. Jest tuż tuż, już wyłania się zza 
zakrętu. Ma on nam wszystkim pomóc przygotować się na przeżycie Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania 
Chrystusa. Co zrobić, aby ten czas przeżyć?

1. Wyspowiadaj się
Zaczynając Wielki Post, chcąc go dobrze przeżyć po pro-

stu trzeba zrobić porządek. A nic tak w tym nie poma-
ga jak spowiedź. Dobry rachunek sumienia pozwalający 
zobaczyć to, co wymaga wyrzucenia, a następnie przyję-
cie miłosiernej miłości Boga – to fundamenty, na których 
warto budować. Wiem, że Środa Popielcowa już jutro, ale 
warto skorzystać z sakramentu pokuty jeszcze zanim dasz 
sobie posypać głowę popiołem.

2. Podejmij postanowienie
Tu moja mała sugestia. Jeśli postanawiasz czegoś nie ro-

bić, z czegoś zrezygnować to podejmij dodatkowe posta-
nowienie – w to zwolnione miejsce wprowadź jakieś do-
bro. Wyrzekasz się na 40 dni słodyczy? Fajnie, ale może 
dołóż do tego wyrzeczenia postanowienie jedzenia co-
dziennie owoców? Nie zostawiaj po prostu w swoim sercu 
pustki. „Zło dobrem zwyciężaj.” 

3. Chodź na nabożeństwa
W adwencie mamy roraty, podczas Wielkiego Postu są 

drogi krzyżowe i gorzkie żale. Jeśli chcesz więc przeżyć 
czas nawrócenia, wyprostować swoje ścieżki dla Pana to 
gorąco cię zachęcam, byś uczestniczył w tych nabożeń-
stwach. Szczególnie droga krzyżowa może stać się czasem, 
w którym odkryjesz jak wielką miłością obdarzył cię Bóg. 

4. Modlitwa, post, jałmużna
Trzy filary wielkiego postu. Modlitwa i jałmużna chy-

ba nie wymagają większego komentarza. Problem pojawia 
się przy poście. Po co pościć i jak pościć? Odnoszę wraże-

nie, że dziś wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych to 
nie jest już post. W dobie coraz bardziej szykownych po-
traw bezmięsnych odmówienie sobie mięsa nie stanowi 
żadnego wyrzeczenia. Post jest po to, by poczuć głód lub 
szerzej – jakiś brak. Postem może być np. rezygnacja w 
piątek z internetu, wyłączenie telefonu. Ważne jest to, by 
poczuć jakąś pustkę, bo dopiero wtedy możemy w to miej-
sce zaprosić Chrystusa.

5. Nie spinaj się
Jeśli ci coś nie wyjdzie, złamiesz swoje postanowienie, 

pamiętaj, że celem nie jest „40 dni bez… (tu coś wstaw)” 
Nie. Celem jest przeżycie śmierci i zmartwychwstania Je-
zusa Chrystusa! Jeśli cokolwiek ci ten cel zasłania – zre-
zygnuj z tego i to usuń. Zweryfikuj swoje postanowienia. 
Pomódl się, rozeznaj czego tak naprawdę ci potrzeba. Je-
śli Wielki Post będziesz przeżywał w napięciu, jeśli my-
ślisz tylko o tym, kiedy wreszcie będziesz mogła zjeść sło-
dycze, napić się coli – to zrób to już teraz. Nie czekaj na 
Wielkanoc.

Wielki Post jest drogą, która ma nas zaprowadzić do pu-
stego grobu. Ma pomóc nam w tym, byśmy widząc odsu-
nięty kamień i zwinięte płótna leżące wewnątrz piecza-
ry, dali się temu zaskoczyć i uwierzyli, że Pan zmartwych-
wstał. Nikt nie zabrał jego ciała, nie przeniósł do inne-
go grobu. Chrystus zwyciężył śmierć. Mamy to ogłaszać 
na dachach. To jest kerygmat, który mamy przekazywać 
swoim życiem.
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Ważne tematyWażne tematy
JAKI BĘDZIE KOŚCIÓŁ PO PANDEMII?

Jeśli rok temu ktoś by mi pokazał zdjęcie faceta w plastikowej przyłbicy i powiedział, że w 2020/2021 to będzie standardowy 
obrazek na ulicach, to bym pękł ze śmiechu. Tymczasem mijają kolejne tygodnie epidemii, a kawałek plastiku obok 
bawełnianej maseczki stał się produktem pierwszej potrzeby.

Tymczasowy stan przejściowy, 
chwilowe zawieszenie sytuacji, nie-
postrzeżenie stało się codziennością. 
Zwrot „nowa normalność” jest od-
mieniany przez wszystkie przypadki. 
Pandemia dotyka wszystkich, choć 
nie każdego tak samo. Niektórzy na-
rzekają na zamknięcie w domach, 
inni nie przejmują się obostrzeniami 
sanitarnymi. Jedni umierają, drudzy 
nie wierzą, że jest jakiś wirus. Biura 
świecą pustkami, bo wiele osób prze-
szło na pracę zdalną i być może już 
na niej zostaną. Inni pracę stracili i 
borykają się z zaspokojeniem pod-
stawowych potrzeb, bo bezrobocie 
to nie statystyka, ale pustka w garn-
ku i brzuchu. Jedni chwalą izolację 
za zwiększenie komfortu psychicz-
nego możliwością nadrobienia zale-
głych lektur. Dla drugich zamknię-
cie w domu to piekło przemocy i wy-
korzystywania seksualnego. W sek-
torze odzieżowym dobry i wygodny 

dres stał się ważniejszym odzieniem 
niż niejeden garnitur. Nawet jeśli ktoś 
nie doświadcza pandemii bezpośred-
nio, to przecież doznaje jakiejś różni-
cy – czy to w oddaleniu od bliskich, 
czy zmianie formy kontaktu z nimi.

Na początku epidemii sam wyobra-
żałem sobie „ten dzień”, kiedy wresz-
cie to się skończy. Planowałem, gdzie 
się wybiorę, z kim spotkam, żeby 
świętować. Dzisiaj wyraźnie widzę, 
że ten dzień nie nadejdzie. Nie bę-
dzie „dnia kresu pandemii”, tylko 
przyzwyczajenie do życia w świecie 
z wirusem, którego na razie nie umie-
my pokonać. Żyjemy inaczej, inaczej 
funkcjonujemy i myślimy. Epidemia 
nas zmienia – czy tego chcemy, czy 
nie, niezależnie od zdrowia czy cho-
roby.

Te zmiany dotknęły także nasze ży-
cie duchowe. Chociaż w kościołach 
może być coraz więcej wiernych, to 
jeszcze nie wszyscy decydują się na 

powrót do świątyń. Nie dlatego, że 
pandemia ich rozleniwiła. Niektó-
rzy po prostu się boją, inni ograni-
czyli wszelkie przemieszczanie, żeby 
nie narażać siebie na złapanie wirusa. 
Ale to nie znaczy, że wraz z korona-
wirusem przyszło załamanie ducho-
wości. Wręcz przeciwnie! Nie pamię-
tam, kiedy ostatnio obserwowałem 
tak wiele dyskusji dotyczących Eu-
charystii i przeistoczenia, roli i miej-
sca mszy w życiu człowieka. Do gło-
su dochodziły też elementy myślenia 
magicznego czy straszenia chorobą 
będącą rzekomym przejawem Boże-
go gniewu, a z drugiej strony pomsto-
wania na wierzących, którzy groma-
dzą się w kościołach. Jedni wyklina-
li biskupów za zamykanie kościołów, 
drudzy za obecność jakiejkolwiek 
liczby wiernych. Fakt pojawienia się 
takich dyskusji jest zrozumiały, bo w 
wyjątkowym czasie zaczyna się zada-
wać pytania, jakich do tej pory może 

Uszanowanie Relikwi  
Św. Jana Pawła II,  

Św. Ojca Pio  
i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

W lutym podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy 
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. Mak-

symiliana Marii Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-
dzie można uszanować relikwie tych świętych: 

-  św. Jana Pawła II – 02 lutego o godz. 18.00.
- św. Maksymilian Maria Kolbe – 14 luty o godz. 18.00.
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 lutego o godz. 18.00.
 - św. ojca Pio – 23 lutego o godz. 18.00. 

NABOŻEŃSTWA  
WIELKIEGO POSTU

W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele będą 
odprawiane nabożeństwa wielkopostne:

- Droga Krzyżowa (w piątek): dla dzieci o godz. 16.30 
a dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.30;

- Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17.30.
Przypominamy, że za udział w każdym z tych nabo-

żeństw, możemy uzyskać odpust zupełny ofiarowany za 
naszych zmarłych, pod warunkami zwykłymi.
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się nie zadawało. Pojawia się potrze-
ba odpowiedzi na pytania o to, co da-
lej z naszą wiarą i Kościołem.

Niedawno rozmawiałem ze znajo-
mym księdzem wikarym. W kontek-
ście zbliżającego się okresu komunij-
nego mówił, że może będzie jakieś 
dobro z tej epidemii, choćby takie, że 
ludzie bardziej świadomie podejdą 
do wiary. Dla katolika w Polsce wia-
ra jest często elementem rodzinnej 
tradycji i przez to może podchodzić 
od niej bezwiednie. Widać to choćby 
w umasowieniu sakramentów, które 
łączy się niekiedy z ich komercjaliza-
cją, co widać zwłaszcza na przykła-
dzie ślubów czy komunii, do których 
przykłada się niekiedy mniej wagi 
niż do wesela albo rodzinnej uroczy-
stości „po kościele”. Obecna sytuacja 
przesuwa punkt ciężkości bliżej miej-
sca, w którym powinien się znajdo-
wać. Bo przecież wesele czy piękna 
sukienka komunijna są tylko dodat-
kiem do tego, co najważniejsze. Tak 
samo z Eucharystią – myśli się o niej 
bardziej świadomie wtedy, gdy się za 
nią tęskni.

Przygotowując ten numer maga-
zynu „Czytaj Dalej”, zadaliśmy sobie 
pytanie o to, jak zmieniły nas ostat-
nie tygodnie. Czy już zdążyły wpły-
nąć na nasze życie wiarą? Co właści-
wie się stało? 

A może nie stało się nic. Nie chcieli-
śmy snuć scenariuszy rodem z scien-
ce fiction, zastanawiać się nad przy-
szłością Kościoła, ale raczej podsu-
mować od strony duchowej czas, któ-
ry minął i zobaczyć, czy coś dobrego 
miało w nim miejsce.

Rozpoczynamy od konferencji je-
zuity Romana Groszewskiego SJ 
pod tytułem „Życie duchowe w cza-
sie epidemii”. Szokujące doświadcze-
nie epidemii było sytuacją graniczną 
i pokazało coś, z czego być może nie 
zdawaliśmy sobie sprawy. Zabrało 
taką ekspresję wiary, jaka do tej pory 
stanowiła dla nas normalność. Jak 
zareagowaliśmy w tej sytuacji i cze-
go mogła nas ona nauczyć na temat 
rozeznania duchowego? Czy trady-
cyjna pobożność może przybrać nie-
zdrowe objawy? Kiedy reguły zabu-
rzają relację z Bogiem? Na te pytania 
znajdziecie odpowiedź w konferencji 
o. Romana.

Jak skutecznie działać duszpaster-
sko w czasie epidemii i co dobrego 
z niej pozostało? Reakcja duszpaster-
stwa młodzieży KARP z Tyńca od po-
czątku zrobiła na nas duże wrażenie. 
Opowiada o niej w rozmowie z Julią 
Bondyrą brat Jakub Biel OSB, który 
mądrze korzystając z dostępnych dla 
wszystkich środków, pokazał, że Fa-
cebook może być fantastycznym ka-
nałem do prowadzenia ewangeliza-
cji.

Przywołujemy też trzy teksty-świa-
dectwa tego czasu autorstwa świec-
kich. Magda Fijołek dzieli się do-
świadczeniem tęsknoty towarzyszą-
cej zdalnemu uczestnictwu w modli-
twie i oczekiwaniu powrotu do ko-
ścioła „pełniej i odważniej niż do-
tychczas”.

Maja Moller porównuje czas epi-
demii do niepowtarzalnych rekolek-
cji, które mogły przemienić naszą co-
dzienność, a przez to Kościół, przy-

wołując Kościół domowy. Robertowi 
Kruszce ostatnie tygodnie kojarzą się 
z historią uczniów zmierzających do 
Emaus. Im także, tak jak nam, towa-
rzyszy niepewność, strach czy smu-
tek, ale właśnie wtedy napotykają na 
swej drodze Jezusa.

Nad przyszłością Kościoła zastana-
wiają się także ks. Wojciech Grygiel 
i Dariusz Piórkowski SJ. Obaj przy-
znają, że epidemia wybiła nas ze stref 
komfortu, w których żyjemy, i wy-
wołała konieczność wprowadzenia 
zmian. Jak nie pogrążyć się w zasa-
dach i przepisach, ale otworzyć na 
działanie Ducha w Kościele? 

Obok tych tekstów przypominamy 
ogromnie ważny „Papieski plan na 
zmartwychwstanie po pandemii ko-
ronawirusa”, w którym Franciszek 
dzieli się nadzieją i oczekiwaniem 
zmian, jakie może wywołać wspól-
ne doświadczenie epidemii. Ten czas 
mógł nauczyć nas wspólnotowej od-
powiedzialności i solidarności, któ-
re będą na wagę złota po epidemii w 
perspektywie nadciągającego kryzy-
su. Papież apeluje o budowę cywili-
zacji miłości już teraz, abyśmy mogli 
przetrwać to, co dopiero nas czeka.

Nam samym towarzyszy nie-
pewność, lecz jeśli do czegoś jeste-
śmy przekonani, to do nadziei zmar-
twychwstania, którą obficie daje Je-
zus Chrystus. Kryzysy są po to, by je 
przezwyciężać, ale też, aby dowie-
dzieć się czegoś o sobie. Ostatnie ty-
godnie były tego wyjątkowym świa-
dectwem. Oby ich lekcja została z 
nami na zawsze. 

(autor Karol Kleczka)

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ
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Zachęcamy do śledzenia tych stron, poszukiwania informacji oraz do szybszego kontaktu  z naszymi duszpasterzami.
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Poniedziałek 01.02.2021 r. 
07.00 1) + Stefania Wójcik (greg.)
 2) + Marian Garwol (greg.)
18.00 + Maria, Ignacy Kucia.

Wtorek 02.02.2021 r. – święto Ofiarowania Pańskiego
07.00 + Stefania Wójcik (greg.)
12.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca
 2) W intencji Jerzego z okazji 60 rocznicy urodzin 

i jego rodziny z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę 
Matki Bożej.

Środa 03.02.2021 r. 
07.00 1) + Stefania Wójcik (greg.)
 2) + Marian Garwol (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Wincenty, Stanisława (k), Teofil oraz za zmar-

łych z rodziny Idasiak i Palmowskich 
               oraz za zmarłych znajomych.

Czwartek 04.02.2021 r. - I czwartek miesiąca
09.00 + Stefania Wójcik (greg.)
18.00 1) + Marian Garwol (greg.)
 2) + Gertruda, Antoni, Bronisława Szylke

Piątek 05.02.2021 r. - wspomnienie św. Agaty, 
I piątek miesiąca
07.00 1) + Stefania Wójcik (greg.)
 2) + Marian Garwol (greg.)
 3) + Maria Chmielewska w 7 rocz. śmierci
17.00 Możliwość skorzystania ze Spowiedzi św.
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej wspól-

noty w miesiącu styczniu 2021

Sobota 06.02.2021 r. wspomnienie św. Pawła Miki i To-
warzyszy, I sobota miesiąca

08.15 Nabożeństwo maryjne
09.00 1) + Stefania Wójcik (greg.)
 2) W intencji Ryszarda z okazji 45 urodzin z prośbą 

o bł. Boże dla niego, żony i dzieci
18.00 1) + Teodor Chlebicki w 16 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych z rodziny Chlebickich i Staszak
 2) + Marian Garwol (greg.)

Niedziela 07.02.2021 r. – V Niedziela Zwykła
07.00 + Marian Garwol (greg.)
09.30 + Alicja Piotrowicz i za zmarłych z rodziny
11.00 + Stanisław Śniegowski w 5 rocz. śmierci; + Ma-

rianna, Józef Janiszewscy i za zmarłych z rodziny 
12.30 + Wanda Izydorczyk w 1 rocz. śmierci
18.00 W intencji Doroty z okazji 36 rocznicy urodzin

 Karsk (godz. 09.00) + Wanda i Michał Piórko.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Jan Zielińskie w 30 dniu 

po pogrzebie.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Józefa (k) Zając w 18 

rocznicę śmierci.

Poniedziałek 08.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 + Zofia i Wincenty Baran, + Marian, Józefa, Stani-

sław, Czesław, Edward, Zbigniew Antczak; 
          + Helena i Mieczysław Wawrzyniak

Wtorek 09.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 + Andrzej Grabara w 3 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny Grabarów oraz Dudziców

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Środa 10.02.2021 r. – wspomnienie św. Scholastyki
07.00 + Marian Garwol (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa
 
Czwartek 11.02.2021 r. – wspomnienie NMP z Lourds,
 Światowy Dzień Chorego 
07.00 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla ro-

dziny
18.00 + Marian Garwol (greg.)

Piątek 12.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
17.45 Koronka
18.00 + Marcin Szurgot w 2 rocz. śmierci.

Sobota 13.02.2021 r. 
09.00 W intencji licznych i świętych powołań do Zgroma-

dzenie Sióstr Opatrzności Bożej.
18.00 1) + Marianna, Mieczysław, Katarzyna, Kazimierz 

Dekońscy; + Elżbieta Jarmużek 
 2) + Marian Garwol (greg.)

Niedziela 14.02.2021 r. – VI Niedziela Zwykła
07.00 + Marta, Antoni, Bolesław Andrzejewscy; + Maria i 

Bolesław Łudczak
09.30 + Roman Stefański w 4 rocz. śmierci
11.00 Pro populo
12.30 W intencji do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy i 

radość życia wiecznego dla mamy 
           śp. Marii Iwaszko oraz dla brata śp. Maraka Piksy 

(intencja od brata i syna Jerzego)
18.00 + Edmund, Janina, Anna, Stanisława (k) Piątkowscy
 Karsk (godz. 09.00) + Czesława (k) Mościńska w 1 

rocznicę śmierci.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Marian Garwol (greg.)
 Wojcieszyn (godz. 12.15) Z prośba o zdrowie, bł. 

Boże dla Małgorzaty w dniu 18 urodzin.

Poniedziałek 15.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 

Wtorek 16.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 W intencji s. Danieli z okazji imienin
Środa 17.02.2021 r. – Środa Popielcowa
07.00 + Marian Garwol (greg.)
12.00
17.30 Nowenna
18.00 
 
Czwartek 18.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 + Anna Fedak w 8 rocz. śmierci, + Bazyli Fedak oraz 

za zmarłych z rodziny Fedak, Hawrylak, Szczerba

19.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.45 Koronka
18.00 + Jan Pilachowski w 10 rocz. śmierci
18.30 Droga Krzyżowa 
  
Sobota 20.02.2021 r. 
09.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 

Niedziela 21.02.2021 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
07.00 + Marian Garwol (greg.)
09.30 + Jan Sahryń w 27 rocz. Śmierci i za zmarłych z ro-

dziny
11.00 + Janina, Kazimierz Rafińscy i za zmarłych z rodzi-

ny
12.30 + Kazimierz Ochęcki i za zmarłych rodziców
17.30 Gorzkie Żale
18.00 + Krystyna Miśkiewicz w 1 rocz. śmierci
 Karsk (godz. 09.00) + Henryk Oraczyński w 1 

rocznicę śmierci.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Tomasz Stanek w 

29 rocznicę śmierci, + Artur Stanek w 31 rocznicę 
śmierci i za zmarłych z rodziny Stanek.

 Olchowo (godz. 11.00) + Jan Zieliński (int. zamó-
wiona od Edwarda Nosola i rodziny Wielgus z Czar-
nej).
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 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Stanisław Gąsior w 35 
rocznicę śmierci, + Tadeusz Gąsior w 26 rocznicę 
śmierci.

Poniedziałek 22.02.2021 r. – Święto Katedry św. Piotra 
Apostoła

07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 + Stanisław Kraszewski w 5 rocz. Śmierci, za zmar-

łych rodziców z obu stron, za zmarłe 
          siostry i braci, + Wiesława (k), Halina, Bożena, Jó-

zef, Benedykt, za zmarłych z rodziny 
          Kwiatkowskich

Wtorek 23.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 

Środa 24.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa
 
Czwartek 25.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 W intencji dzieci poczętych

Piątek 26.02.2021 r. 
07.00 + Marian Garwol (greg.)
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.45 Koronka
18.00 + Stanisława (k) Gawlicka
18.30 Droga Krzyżowa 
  
Sobota 27.02.2021 r. 
09.00 W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, 

Telewizji Trwam i Radia Maryja
18.00 + Marian Garwol (greg.)

Niedziela 28.02.2021 r. – II Niedziela Wielkiego Postu

07.00 + Marian Garwol (greg.)
09.30 + Florentyna, Piotr Kumań, za zmarłych rodziców, 

teściów oraz za zmarłych z rodziny
11.00 Pro populo.
12.30 W intencji do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy i 

radość życia wiecznego dla mamy śp. Marii Iwaszko 
w 2 rocz. śmierci (intencja od syna Jerzego)

18.00 + Kazimiera Lipka, Feliksa, Janina, Kazimierz, Ja-
nusz, Marian, Stanisława, Jan

 Karsk (godz. 09.00) Z prośbą o bł. Boże, opiekę Mat-
ki Bożej i wstawiennictwo św. Barbary z okazji 3 
urodzin wnuczki Hani.

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Elżbieta Wdowczyk 
w 5 miesiącu po pogrzebie.

 Olchowo (godz. 11.00) + Artur Konopacki.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Feliks Skowroński w 17 

rocznicę śmierci.


