
Nr 8 (708/2019)    29 września 2019 r.

                            Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Biuletyn 
Duszpasterski



2www.wnmp.nowogard.eu

Ewangelia na niedzielę

Z życia naszej wspólnoty

Z Ewangelii św. Łukasza:
„Jezus powiedział do faryzeuszów:” Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień 

w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i anio-
łowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w 
mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj 
się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Ła-
zarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się prze-
dostać”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech 
ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają”. Tamten odrzekł: „Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to 
się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie 
uwierzą”. (Łk 16,19-31) 

ROZWAŻANIE
Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, przekształcając nasze życie obecne. Chrystus chce niwe-

lować podziały i przepaści, jakie tworzymy między nami, a innymi ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli od 
potrzebujących, nie przekroczymy teraz, nie zdołamy go pokonać już nigdy. Spotkanie z Jezusem ma pogłębić naszą 
wrażliwość na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na łono Abrahama. (Oremus)

KALENDARZ DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY  
na październik 2019 działającego przy naszej parafii

Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na spotkania mło-
dzież od 7 klasy szkoły podstawowej do klas matural-
nych szkół ponadpodstawowych w każdy poniedziałek 
od godz. 18.00 – 20.00:

- 07.10 – wspólna gra na plebanii w Cymbergaja (Ho-
kej na stole);

- 14.10 – wspólne oglądanie filmu – każdy przynosi 

swoje ulubione picie a popcorn zapewnia ksiądz;
- 21.10 – modlitwa i pogaduchy przy herbacie. Zabie-

ramy Pismo Święte ze sobą;
- 28.10 – zapraszamy na wieczór gier planszowych.
Odpowiedzialnym za Duszpasterstwo Młodzieży jest 

ks. Waldek i do niego prosimy kierować jakiekolwiek 
pytania.

NAUKI PRZED CHRZTEM
Pragniemy poinformować, że nauki przed chrztem w miesiącu sierpniu odbędzie się: 
12 i 26 października 2019 roku o godz. 18.45 w biurze parafialnym. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.
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REJONOWE SPOTKANIE 
SŁUŻBY LITURGICZNEJ  

W DOBREJ
W dniu 21 września 2019 roku, w święto św. Mateusza 

Apostoła i Ewangelisty grupa naszych ministrantów 
wraz z ks. Andrzejem Zaniewskim przeżywała Dzień 
Skupienia i Rejonowe Spotkanie Służby Liturgicznej w 
parafii św. Klary w Dobrej.

DZIEŃ PAPIESKI 2019
 W niedzielę 13 października 2019 obchodzi-

my XIX Dzień Papieski. W tym Dniu Papieskim nasze 
rozważania i działania chcemy zogniskować wokół ha-
sła: „Wstańcie, chodźmy!”.

Po każdej Mszy św. można złożyć dobrowolną ofiarę 
na wsparcie dofinansowania procesu nauczania mło-
dzieży ubogiej.

BUDOWA W WOJCIESZYNIE
W ostatnim czasie zostały wstawione okna oraz poło-

żona została instalacja elektryczna. 
Od zeszłego tygodnia trwają prace przy wylewaniu 

posadzki tak zwany poziom zero. 
W najbliższym czasie planujemy podłączyć media 

(woda, prąd) oraz położyć tynk na ścianach wewnątrz 
kościoła.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŚĆ
Strona internetowa naszej parafii: http://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.
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NIEDZIELA MISYJNA 2019
W niedzielę 20.10.2019 będziemy w naszej wspól-

nocie przeżywać NIEDZIELĘ MISYJNĄ, wpisaną w 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego mottem są sło-
wa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją 
w świecie”. Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić 
do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia 
z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpaster-
stwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało na-
prawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie 
ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyj-
ne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umi-
łowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego 
ludu”. 

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewange-
lizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w 
ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez 
Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólno-
tową,

2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli 
męczeńską śmierć na misjach,

3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, du-
chowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,

4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego 
dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Ko-
ściołach będących w największej potrzebie.

Po każdej Mszy św. można złożyć dobrowolną ofiarę 
na wsparcie dzieła misyjnego.

NOWA INSTALACJA 
GRZEWCZA

W połowie października rozpoczniemy prace związa-
ne z instalacją nowego systemu grzewczego w naszym 
kościele. Składamy serdeczne podziękowania każdej 
osobie, która zechciała wesprzeć materialnie I etap prac. 

W czasie 4 zbiórek do puszek zebrano łącznie 8230 zł; 
z ofiar złożonych do kopert (83 ofiary) dotychczas wpły-
nęła kwota 7290 zł.

 Podsumowując z dotychczasowych zbiórek otrzyma-
liśmy 15520 zł. Pragniemy przypomnieć, że koszt pierw-
szej części inwestycji wynosi 31250 zł. Dlatego ośmiela-
my się prosić o dalsze wsparcie tej inicjatywy.

BAL WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

Pragniemy poinformować, że w dniu 31.10.2019 
w naszej parafii odbędzie się BAL WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH, na który zapraszamy dzieci i mło-
dzież. Przypominamy, że jedynym warunkiem 
uczestnictwa jest przebranie się za błogosławio-
nego lub świętego Kościoła rzymskokatolickiego. 
Szczegóły zostaną podane podczas ogłoszeń dusz-
pasterskich.
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Wyjazd młodzieży  
na Czuwanie Całonocne do Szczecina

Ks. Waldemar organizuje wyjazd młodzieżowy na ca-
łonocne czuwanie w parafii św. Ottona w Szczecinie w 
terminie 18/19 października 2019 roku. Wyjazd w piątek 
18 października o godz. 19.15 spod kościoła, powrót w 

sobotę 19 października około godz. 5.00/6.00. Koszt 20 
zł. Pozwolenia i bliższe informacje w zakrystii lub u ks. 
Waldemara. Zapisy do 15 października 2019.

I CZWARTEK,  I PIĄTEK,   
I SOBOTA MIESIĄC

I czwartek miesiąca. Msza Św. o godz. 7.00. O godz. 
17.30 pomodlimy się wspólnie o dar nowych, licznych i 
świętych powołań z naszej wspólnoty parafialnej zano-
sząc błagania w modlitwie różańcowej. 

I piątek miesiąca. Możliwość skorzystania ze spowiedź 
św. od godz. 17.00. Msza Św. o godz. 18.00 będzie od-
prawiona za zmarłych, którzy odeszli do wieczności w 
miesiącu wrześniu 2019 roku. Po Mszy Św. wystawienie 
Najśw. Sakramentu i nabożeństwo pierwszopiątkowe.

I sobota o godz. 8.15 nabożeństwo różańcowe oraz 
nabożeństwo I sobotnie. Od godz. 10.00 ks. Waldemar 
i ks. Andrzej odwiedzą chorych posługą sakramentalną 
w ich domach.

OGŁOSZENIE  
DLA GRUP I KOMNIJNYCH  

Z KLAS  2 i 3
Poświęcenie różańców dla 

klas III odbędzie się 6 paź-
dziernika 2019 roku na Mszy 
św. o godz. 12.30. Różańce 
rodzice nabywają dla swoich 
dzieci sami. W tym też dniu 
po Mszy św. o godz. 12.30 od-
będzie się spotkanie z siostrą 
rodziców dzieci z klas 2 i 3, 
które będą przystępowały do I 
Komunii Św. w naszej parafii.
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Uszanowanie  
relikwi  

św. Jana Pawła II,  
Św. Ojca Pioi  

św. Ks. Jerzego Popiełuszki
We wrześniu i październiku podczas Mszy Św., bę-

dziemy zanosić modlitwy za wstawiennictwem św. 
Jana Pawła II, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. 
o. Pio i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można 
uszanować relikwie tych świętych:

- św. Jana Pawła II – 02 października o godz. 18.00. 

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 października 
o godz. 18.00.

-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 października o godz. 
18.00,

-  św. ojca Pio - 23 października o godz. 18.00.

Nabożeństwa różańcowe  
w październiku – 

nadzwyczajny miesiąc misyjny
Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspól-

nej modlitwy różańcowej. Dzieci zapraszamy od ponie-
działku do czwartku na godz. 16.30. Dorosłych i mło-
dzież od niedzieli do piątku na godz. 17.30 a w soboty o 
godz. 08.30.

Nabożeństwo Fatimskie
Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bo-

żej Fatimskiej na Nabożeństwo Fatimskie, które odbę-
dzie się 13 października 2019 o godz. 17.30.

Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy

W środę zapraszamy przed Mszą wieczorną na No-
wennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
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Trudne tematy
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, KIEROWNIK DUCHOWY? 

DO KOGO I KIEDY ZWRÓCIĆ SIĘ PO POMOC?
Masz problem, z którym sobie nie radzisz? Poszukaj pomocy! Ba, ale do kogo iść? Psycholog, psychiatra, 

psychoterapeuta... A może spowiednik lub kierownik duchowy? 
To nie jest wszystko jedno! Przygotowaliśmy krótki przewodnik po specjalistach od duszy i ducha.
PSYCHOLOG
Kim jest?
Absolwentem 5-letnich studiów magisterskich o kie-

runku psychologia.
Czym się zajmuje?
Przede wszystkim posiada uprawnienia w zakresie 

diagnozy psychologicznej – tylko on może posługiwać 
się testami diagnostycznymi oraz wydawać opinie i za-
świadczenia psychologiczne. Zakres jego działań jest 
szeroki i zależny od specjalności, którą wybrał w czasie 
studiów – spotkać można go w rozmaitych miejscach: 
szkole, szpitalach, sądzie, policji, w dużych firmach 
zajmuje się rekrutacją pracowników. Spotkanie z psy-
chologiem jest konieczne, aby uzyskać uprawnienia do 
posługiwania się bronią czy zawodowego prowadzenia 
pojazdów. Natomiast w obszarze zdrowia psychicznego 
psycholog może udzielić porady, konsultacji – nie pro-
wadzi długotrwałej terapii (chyba, że jest jednocześnie 
psychoterapeutą, o czym niżej).

Kiedy się do niego zgłosić?
Kiedy potrzebujemy zaświadczenia, diagnozy psycho-

logicznej czy opinii. A także wtedy, kiedy zmagamy się z 
jakimiś trudnościami w konkretnym obszarze – kłopoty 
w pracy, trudności wychowawcze z dziećmi, nieumiejęt-
ność radzenia sobie ze stresem, żałoba.

PSYCHOTERAPEUTA
Kim jest?
Ukończył szkolenie z zakresu psychoterapii w wybra-

nym przez siebie nurcie. Może – ale nie musi! – być psy-
chologiem, wielu dobrych psychoterapeutów ukończyło 
wcześniej inne studia: pedagogikę, socjologię, filozofię 
czy teologię. Oprócz szkolenia przeszedł także własną 
terapię i staże w placówkach medycznych.

Czym się zajmuje?
  Prowadzi psychoterapię – formę leczenia trudności 

psychicznych, która opiera się na stosowaniu określo-

nych, sprawdzonych metod w celu osiągnięcia poprawy 
w funkcjonowaniu klienta. Terapia może dotyczyć po-
jedynczej osoby, pary małżeńskiej czy całej rodziny, jej 
czas trwania bywa bardzo różny – od kilku spotkań do 
kilku lat. Psychoterapeuta pracuje w wybranym przez 
siebie nurcie: najpopularniejsze to humanistyczny, be-
hawioralno-poznawczy, psychodynamiczny czy sys-
temowy. Różnią się one np. formą przebiegu sesji czy 
nazewnictwem mechanizmów rządzących człowiekiem. 
Nie da się wskazać najlepszego nurtu terapii – wszystkie 
mają ten sam cel: pomoc osobie doświadczającej trudno-
ści, ale dochodzą do niego różnymi drogami.

Kiedy się do niego zgłosić?
Kiedy doświadczane przez nas trudności dotykają 

całego naszego życia. Kiedy obserwujemy u siebie ob-
jawy depresyjne, lęki, obsesyjne myśli, zaburzenia snu 
czy odżywiania. Kiedy problemy dnia codziennego albo 
doświadczenia z przeszłości sprawiają, że odczuwamy 
silne napięcie psychiczne, które utrudnia nam funkcjo-
nowanie.

PSYCHIATRA
Kim jest?
Lekarzem medycyny o specjalności psychiatria.
Czym się zajmuje?
Prowadzi diagnozę psychiatryczną, rozpoznając zabu-

rzenia psychiczne. W tym celu oprócz zebrania wywia-
du lekarskiego często zleca również badania laborato-
ryjne czy obrazowe – zdarza się, że objawy kojarzone z 
chorobą psychiczną mają swoje źródło w schorzeniach 
somatycznych, np. chorobach układu hormonalnego. Na 
podstawie diagnozy psychiatra podejmuje leczenie far-
makologiczne – może wypisać receptę na leki. W przy-
padku poważnych problemów może wystawić zwolnie-
nie lekarskie czy skierować do szpitala. Często leczenie 
farmakologiczne prowadzone jest równolegle z psycho-
terapią.
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Kiedy się do niego zgłosić?
Wtedy, gdy doświadczane przez nas objawy wyraźnie 

dezorganizują nasze życie – lęk czy objawy depresyjne 
stają się poważnym obciążeniem, wpływającym na na-
sze funkcjonowanie w pracy czy w domu. Koniecznie 
trzeba poszukać takiej pomocy kiedy pojawią się niety-
powe doznania: słyszenie dźwięków czy widzenie obra-
zów niedostrzegalnych dla innych ludzi, przekonanie, że 
jest się śledzonym, że ktoś kontroluje nasze myśli czy 
spiskuje przeciwko nam. 

SPOWIEDNIK
Kim jest?
Kapłanem Kościoła katolickiego.
Czym się zajmuje? 
Zadaniem każdego kapłana jest przede wszystkim 

posługa sakramentalna, w tym także sakramentem po-
kuty i pojednania, powszechnie zwanym spowiedzią. 
W sakramencie pokuty penitent (osoba spowiadająca 
się) wyznaje grzechy i jedna się z Bogiem i Kościołem, 
co skutkuje darowaniem kary wiecznej spowodowanej 
przez grzechy śmiertelne.

 
Kiedy się do niego zgłosić?
Zawsze, kiedy popełnimy grzech ciężki – świado-

my, dobrowolny i dotyczący ważnej materii. Oprócz 
tego warto regularnie korzystać z sakramentu pokuty, 
aby doświadczać uzdrawiającej łaski Boga i formować 
swoje sumienie. Dobrą praktyką jest znalezienie stałe-
go spowiednika – kapłana, u którego spowiadamy się 
regularnie, dzięki temu możliwa jest pogłębiona praca 
nad naszymi wadami czy słabościami. Spowiedź ma na 
celu oczyścić nas z grzechów, a nie tylko poprawić nasze 

samopoczucie, więc nie spowiadamy się z trudnych sy-
tuacji życiowych, licząc na to, że kapłan rozwiąże nasze 
problemy – jego rolą jest odpuszczenie grzechów, pro-
blemy życiowe pomogą nam rozwikłać inni specjaliści.

KIEROWNIK DUCHOWY
Kim jest?
Osobą duchowną lub świecką z przygotowaniem teo-

logicznym, towarzyszącą na drodze wiary.
Czym się zajmuje?
Prowadzi do pogłębienia naszej relacji z Bogiem. 

Wspiera na drodze rozwoju duchowego, pomaga roz-
poznawać poruszenia duchowe i właściwie na nie re-
agować. Wskazuje, jak otwierać się szerzej na działanie 
Ducha Świętego.

Jeśli jest kapłanem, może – ale nie musi – być jedno-
cześnie stałym spowiednikiem osoby prowadzonej.

Kiedy się do niego zgłosić?
Kiedy pojawia się w nas pragnienie „czegoś więcej” w 

życiu duchowym. Kiedy zależy nam na pogłębieniu na-
szej wiary, wzmocnieniu relacji z Bogiem. Kierownictwo 
duchowe jest szczególnie ważne w okresie, kiedy podej-
mujemy ważne, życiowe decyzje dotyczące powołania 
czy dalszej drogi wiary. Jest także cenne, kiedy nasze 
zaangażowanie w życie duchowe wykracza poza ko-
nieczne minimum – dobrze jest mieć wtedy osobę, któ-
ra pokieruje nas w określonej drodze duchowości. O ile 
przed spowiednikiem wyznajemy grzechy, to z kierow-
nikiem duchowym rozmawiamy o naszych wewnętrz-
nych poruszeniach, sposobach modlitwy czy refleksjach 
płynących z lektury Słowa Bożego. Spotkania mogą być 
regularne bądź doraźne.

(autor Agnieszka Huf)
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Wtorek 1.10.2019 r. – wspomnienie św. 
Teresy do Dzieciątka Jezus
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.00 Dąbrowa
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Zbigniew, Józefa(K), Stanisław, Marian, Cze-

sław z rodz. Antczak; + Marianna, Józef, 
          Lucjan, Henryk z rodz. Janiszewskich.

Środa 2.10.2019 r. 
– wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - W intencji członkiń Żywego Różańca;
 - + Henryk Doroszko w 22 rocz. śmierci;
 - + Regina Burzyńska w 1 rocz. śmierci, + Hiero-

nim Burzyński w 36 rocz. śmierci;
 - + Mirosław Wamka;
 - W intencji Małgorzaty i Karola z okazji 1 rocz. 

ślubu.

Czwartek 3.10.2019 r. I czwartek miesiąca
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.00 Karsk
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Tadeusz Nowak w 40 rocz. śmierci i za zmarłe 

rodzeństwo i rodziców.

Piątek 4.10.2019 r. – wspomnienie św. Franciszka z 
Asyżu, I piątek miesiąca

7.00 1) O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
 2) + Piotr Balejko w 36 rocz. śmierci, + Stanisława 

Nikratowicz, + Kazimierz, + Bolesław i Elżbieta 
Balejko, + Stefania i Antoni Bylińscy i za zmarłych 
z rodz. Nikratowicz, Przenicznych i Balejko.

16.30 Różaniec dla dzieci
17.00 Spowiedź św.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 Msza święta w intencji zmarłych parafian w mie-

siącu wrześniu 2019 roku.

Sobota 5.10.2019 r. – wspomnienie św. Faustyny Ko-
walskiej, I sobota miesiąca

8.15 Nabożeństwo maryjne i różaniec dla dorosłych i 
młodzieży

9.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
14.00 Msza św. ślubna
18.00 + Antoni Czausz w 4 rocz. śmierci, + Piotr Czausz 

w 3 rocz. śmierci, + Jacek Lewandowski w 6 rocz. 
śmierci i za zmarłych rodziców.

Niedziela 6.10.2019 r. – XXVII Niedziela Zwykła
7.00 + Franciszka (K), Ambroży Kononiuk, + Stanisława 

(K) i Antoni Kwinto.
9.30 + Zofia, Cecylia Zajko i za zmarłych z rodziny.
11.00 + Aleksandra (K), Stefan, Marianna, Marian, Wło-

dzimierz Andrysiakowie oraz za zmarłych z rodz. 
Kubickich, Łabędzkich.

12.30 + Czesław Jarczewski w 1 rocz. śmierci i za mar-
łych z rodziny. 

17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Leszek Bilicz w 1 rocz. śmierci i za zmarłych 

rodziców.

 Karsk (godz. 9.00) Dziękczynna z okazji 1 rocz-
nica urodzin Wojciecha z prośbą o bł. Boże,  
zdrowie i wszelkie łaski.

 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) W intencji 
Żywego Różańca

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

Poniedziałek 7.10.2019 r. - wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Wacław, Leokadia, Marianna, Jan i za zmar-

łych z ich rodzin.

Wtorek 8.10.2019 r. 
07.00 1) O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
 2) + Jan Zmitrowicz (int. od rodz. z Lubelskiego)
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 DĄBROWA 
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 O zdrowie, Boże bł. oraz potrzebne łaski i opiekę 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Marii.

Środa 9.10.2019 r. 
– wspomnienie Bł. Wincentego Kałubka
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 OLCHOWO
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Henryka (K) Nowakowska w 1 rocz. śmierci; + 

Sylwester Nowakowski;
 - za zmarłych z rodziny: Chańko, Koc, Stolf, Ku-

biak, Dobrogowskich. 

Intencje mszalne



11 www.wnmp.nowogard.eu

Czwartek 10.10.2018 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 KARSK
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Zdzisław Ceranka w 9 rocz. śmierci i za zmar-

łych jego rodziców i rodzeństwo.

Piątek 11.10.2019 r. – wspomnienie św. Jana XXIII
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Franciszek Florkowski w 31 rocz. śmierci, + Cze-

sław Florkowski i za zmarłych z rodziny.
  
Sobota 12.10.2019 r.
8.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży 
9.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.00 Msza św. ślubna.
18.00 + Janina, Sławomir Putkowscy, za zmar-

łych z rodziny Putkowskich i Michałowskich;  
+ Irena i Kazimierz Paluszek i za zmarłych z ro-
dzin Paluszek i Rumińkiewicz.

Niedziela 13.10.2018 r. – XXVIII Niedziela Zwykła, 
Nabożeństwo Fatimskie, Dzień Papieski
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
9.30 + Anna Łukaszewicz, + Helena Pięknik i za zmar-

łych z rodzin.
11.00 Pro populo
12.30 + Marianna, Stanisław, Stanisław, Florentyna, 

Piotr, Jadwiga, Albin i za zmarłych z rodziny.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 1) + Jerzy, Kazimiera, Piotr Faliccy.
 2) + Henryk Iwan w 9 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodziny; + Róża Bochniak w 4 rocz. śmierci,  
Władysław, Stanisław, Eugeniusz, Krystyna i Zyg-
munt Górscy.

 
 Karsk (godz. 09.00) + Bronisław Wołoszyn w 25 

rocz. śmierci, + Katarzyna Wołoszyn.
 Dąbrowa Nowogardzka (godz. 10.00) + Katarzy-

na Stanek w 80 rocz. śmierci, + Marianna Stanek 
w 80 rocz. śmierci, + Teresa Wolarek w 40 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodziny Stanek i Wolarek, 
+ Artur Stanek, + Tomasz Stanek.

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

Poniedziałek 14.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Stanisław Kędzierski w 8 rocz. śmierci; + Ma-

rek Kędzierski 34 rocz. śmierci; + Józefa (K) 
          w 54 rocz. śmierci; + Paweł i Karolina w 63 rocz. 

śmierci.

Wtorek 15.10.2019 r. 
– wspomnienie św. Teresy od Jezusa
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.00 Dąbrowa
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 1) + Józef Kośmider w 1 rocz. śmierci, + Euge-

niusz Kośmider.
 2) + Helena Magierska (int. od kuzynki Elżbiety z 

rodziną).

Środa 16.10.2019 r. 
– wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Bolesław Walas w 3 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodz. Walas.
 - + Zygmunt w 9 rocz. śmierci, + Stanisław w 18 

rocz. śmierci Gibkich i za zmarłych z rodziny.
  
Czwartek 17.10.2019 r. 
– wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.00 Karsk
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 Za zmarłych rodziców: + Jan i Marianna Kacz-

markiewicz, + Jadwiga i Lucjan Żywalewscy.

Piątek 18.10.2019 r. – święto św. Łukasza Ewangelisty
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 1) + Stanisław Leśniczek w 3 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodz. Kraszewskich i Leśniczek.
 2) + Helena Magierska (int. od kuzynki Iwony i 

Elżbiety z rodzinami).

Sobota 19.10.2019 r. 
8.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży 
9.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
18.00 1) + Andrzej, Eugeniusz Gawrońscy.
 2) + Helena Magierska (int. od brata Tadeusza z 

rodziną).

Niedziela 20.10.2019 r.  – XXIX Niedziela Zwykła
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
9.30 + Cecylia Skrok w 14 rocz. śmierci, + Anna, Jan, 

zmarłe siostry: + Felicja i Marianna;  
+ Walenty i Helena Skoczylas; zmarli rodzice;  
+ Stanisław, Ewa Olech, + Waleria Wesołowska, 
+ Julia Łępicz, Eugeniusz Walczak.

11.00 + Tadeusz Radzicki w 23 rocz. śmierci i za zmar-
łych z rodz. Radzickich i Rynkiewicz.

12.30 + Elżbieta Chmielowska w 6 rocz. śmierci.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży.
18.00 + Wiesław Staszak w 14 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodz. Staszak, Chlebickich, Matuszczak.



 Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka w 1 rocz. 
śmierci.

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

Poniedziałek 21.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 1) Za zmarłych rodziców: + Maria i Michał Bła-

żyńscy i za zmarłych z rodziny.
 2) W intencji Anny Salomońskiej z okazji 97 

rocznicy urodzin.

Wtorek 22.10.2019 r. 
– wspomnienie św. Jana Pawła II
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 DĄBROWA 
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
19.00 + Roman Kozak w 10 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodz. Cabaj, Mytych, Pociask.

Środa 23.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 OLCHOWO
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Stefania Knab w 23 rocz. śmierci; + Jan, Mie-

czysław, Franciszek.
 - O dary Ducha św. na każdy dzień (int. od rodzi-

ny Stefańskich).
 
Czwartek 24.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 KARSK
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Katarzyna, Jan Pabian; + Regina, Tadeusz 

Zdebscy.

Piątek 25.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 W intencji dzieci poczętych.
  
Sobota 26.10.2019 r 
8.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
9.00 1) W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczy-

zny, telewizji Trwam i radia Maryja.
 2) O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
18.00 + Stanisław Kowalczyk.

Niedziela 27.10.2019 r. – XXX Niedziela Zwykła
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
9.30 + Zofia i Ludwik Ławniczek, Karolina Ławniczek, 

Izabela Krzak, Danuta Mańka.
11.00 Pro populo
12.30 + Jan Wawreńczuk w 18 rocz. śmierci, za zmar-

łych rodziców: + Maria Wawreńczuk w 36 rocz. 
śmierci i +Szczepan Wawreńczuk w 42 rocz.
śmierci; za zmarłych teściów: + Helena Kowal 
w 18 rocz. śmierci i + Ludwik Kowal w 31 rocz. 
śmierci.

17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Maria Iwaszako z prośbą o Miłosierdzie Boże, 

spokój duszy i radość życia wiecznego.

 Karsk (godz. 09.00) + Kazimierz Owczarek w 
2 rocz. śmierci, + Marianna, Edward, Henryk 
Owczarek.

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

Poniedziałek 28.10.2019 r. 
– Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 + Tadeusz Kozina.

Wtorek 29.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 1) + Mieczysław Kosmala w 43 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
          2) + Helena Magierska (int. od pracowników 

firmy DAKO z NS).

Środa 30.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.00 OLCHOWO
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Zygmunt Kosmala w 25 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
 - + Anna Zielezińska w 6 miesiącu po śmierci.
 
Czwartek 31.10.2019 r. 
7.00 O uzdrowienie wewnętrzne dla Ewy.
16.30 Różaniec dla dzieci 
17.30 Różaniec dla dorosłych i młodzieży
18.00 1) + Helena Magierska (int. od siostry Doroty z 

rodziną).
 2) + Helena Radomska w 2 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
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