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Z Ewangelii według św. Jana:
„Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam 

wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 
wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójni-
kiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego 
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza 
je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a 
owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Na-
tomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od nie-
go, bo nie znają głosu obcych". Tę przypowieść opo-
wiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co 
im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: 
"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bra-
mą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są zło-
dziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja 
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 
zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej 
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja 
przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w 
obfitości". (J 10, 1-10)

ROZWAŻANIE
 Słowa Pana Jezusa w danym nam dzisiaj przez Kościół 

fragmencie Ewangelii były skierowane do faryzeuszów, a 
więc do Żydów dobrze znających pisma Starego Testamen-
tu. Dla tych słuchaczy przedstawione obrazy i porównania 
były całkowicie zrozumiałe, jednak znaczenia tego, o czym 
mówił Jezus, zupełnie nie pojęli. Z kolei my, aby zrozumieć 
to przesłanie, musimy sięgnąć do ksiąg prorockich Stare-
go Testamentu, w których występowało pojęcie Pasterza 
Izraela. W trzydziestym czwartym rozdziale Księgi Ezechie-
la mamy obraz króla jako Pasterza Izraela. Bóg przez proro-
ka upomina pasterzy Izraela, którzy pasą samych siebie, za-
miast dbać o owce, po czym zapowiada, że sam zatroszczy 
się o swoje owce i będzie je pasł na dobrym pastwisku. Z 
kolei do proroka Jeremiasza Bóg kieruje słowa: „Biada pa-
sterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z 
mojego pastwiska” (Jr 23.1). W Psalmie 23 śpiewamy: „Pan 
jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie”. Pan Jezus z 
pewnością modlił się tym psalmem. W Ewangelii św. Jana 
to On jest tym Dobrym Pasterzem oraz Bramą owiec. Tyl-
ko przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa jesteśmy 
zbawieni i otrzymujemy życie w obfitości. Przyjmijmy ten 
dar z wdzięcznością. 

(autor rozważania Teresę Kołodziej)

Ewangelia na IV niedzielę
Wielkanocną
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26 MAJA – DZIEŃ MATKI
Mam dla Ciebie bukiet życzeń
Moja Mamo ukochana
Niech Twa buzia będzie zawsze
Bardzo mocno roześmiana,
Niech Ci szczęście oraz zdrowie
Nieustannie dopisują
niech się zawsze twe marzenia
w każdym dniu realizują.

Kochane MAMY!!! Wszystkiego najlepszego z okazji wa-
szego święta. W tym ważnym dniu nie zapominamy o was 
i będziemy modlić się w waszej intencji podczas każdej 
Mszy św. Dziękujemy wam za wasze piękno.
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Z życia naszej wspólnoty

Poświęcenie Sztandaru Żywego Różańca Naszej Parafii
Wspólnota żywego Różańca naszej parafii zaprasza 

w dniu 3 maja 2020 roku na Msze św. o godz. 11.00 
podczas której odbędzie się poświęcenie Sztandaru 
Wspólnoty Żywego Różańca z wizerunkiem Matki Bo-
żej Różańcowej Pompejańskiej. 

Do wyżej wymienionej wspólnoty w naszej parafii 
należy ponad 100 osób. Opiekunem duchowym jest 

ks. Grzegorz Legutko proboszcz. Żywy Różaniec na-
szej parafii składa się z 5 grup, które posiadają swoje 
przewodniczące tzw. zelatorki.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. Spotkania odbywają się każdego 2 dnia 
miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w naszym ko-
ściele.

WAŻNE IMIENINY  
W MIESIĄCU MAJU 2020

Drodzy parafianie w miesiącu maju będziemy 
obchodzić imieniny ważnych osób dla naszej pa-
rafii. Prosimy was o modlitwę w intencji soleni-
zantów w ich dniu:

- 16 maja – imieniny obchodzi Ksiądz Arcybi-
skup Andrzej Dzięga nasz metropolita;

- 20 maja – imieniny obchodzi s. Damaris, która 
posługuje nauczaniem katechezy 

w przedszkolach naszej parafii. Zapraszamy w 
tym dniu na Msze św. o godz. 18.00 w intencji so-
lenizantki;

- 25 maja – imieniny obchodzi Ks. Grzegorz Le-
gutko – proboszcz naszej wspólnoty parafialnej. 
Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o godz. 18.00 
w intencji solenizanta.
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DZIEŃ ŚWIĘTEGO FLORIANA
W poniedziałek 04 maja będziemy obchodzić we wspólnocie Kościoła wspomnienie św. Floriana. Św. Florian jest 

patronem takich miast jak: Kraków, Chorzów oraz państw: Austrii i Bolonii; ponadto hutników, strażaków i kominia-
rzy, a także garncarzy i piekarzy. 

W tym dniu nie zapomnijmy o naszych nowogardz-
kich strażakach. Prześlijmy im laurki, kartki z życzeniami i 
wsparciem w tym niełatwym czasie a może ktoś do remi-
zy podrzuci kawałek placka, aby im było słodko…. Każdy 
wyraz wdzięczności jest mile widziany. Podczas Mszy św. 
sprawowanych w tym dniu w naszej parafii, będziemy się 
modlić w intencji strażaków. Niech św. Florian wasz ko-
chani bracia i siostry strażacy strzeże w tej niełatwej po-
słudze.

Poświęcenie obrazu  
Św. Maksymiliana  

Marii Kolbego
Zapraszamy na poświęcenie obrazu św. Maksy-

miliana Mari Kolbe  w naszym parafialnym koście-
le w dniu 03.05.2020 o godz. 11:00, to już czwarty 
obraz, który zostanie umieszczony w naszym ko-
ściele. Wszystkie obrazy namalował nasz miejsco-
wy artysta Bogdan Wawrzyniak. 

Obrazy te mają nam przypominać, że Święci: Jan 
Paweł II, Ojciec Pio, Maksymilian Maria Kolbe oraz 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko są obecni wśród nas przez 
ich relikwie. 

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku 
ich czci. Ks. proboszcz dziękuje wszystkim którzy 
przyczynili się do powstania tych obrazów i pokry-
li koszty ich namalowania.

NABOŻEŃSTWA  
MAJOWE  

W NASZEJ PARAFII
Od 1 maja rozpoczynamy modlitwę za wstawiennic-

twem Maryi Matki Bożej zwaną Majówkami. Nabożeń-
stwa majowe, zwyczajem lat ubiegłych, od niedzieli do 
piątku po Mszy św. 

o godz. 18.00 a w sobotę po Mszy św. o godz. 9.00. Ser-
decznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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PARAFIALNE 
PRZYGOTOWANIE  

DO WALKI Z SUSZĄ
Zapowiada się, że bieżący sezon będzie olbrzymim wy-

zwaniem i próbą wytrzymałości dla wielu z nas. Do zawi-
rowań w handlu i dostępności siły roboczej wywołanych 
kryzysem COVID-19 oraz troski o zdrowie najbliższych – 
już teraz dołącza susza. 

Ksiądz Grzegorz Legutki – proboszcz naszej wspólno-
ty parafialnej, podjął decyzje zainstalowania 4 beczek na 
tzw. „deszczówkę” aby wprowadzić oszczędność wody. 

Jak stwierdził ks. Grzegorz to nie koniec projektu przy-
gotowania się do suszy i oszczędności wody w naszej pa-
rafii. 

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

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

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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Ważne tematy

Kryzys w małżeństwie.  
Wykorzystajcie drugą szansę,  

jaką daje to trudne doświadczenie.
Według mądrych uczonych kryzys małżeński pojawia 

się w każdym, nawet najlepszym małżeństwie. Nie ma 
co się łudzić, że was to ominie. Być może brzmi to mało 
pozytywnie, ale jak dobrze się do niego zabierzemy, to 
możemy wyciągnąć z niego samo dobro dla wzmocnie-
nia naszej małżeńskiej relacji. 

Co ciekawe, samo słowo „kryzys” w niektórych kul-
turach oznacza wręcz coś pozytywnego. Pochodzi z gre-
ki (krisis) i tam oznacza ono punkt zwrotny, zmagania, 
ale również wybór, podejmowanie decyzji, wyjaśnienie. 
Z kolei w języku chińskim na określenie słowa „kryzys” 

używa się dwóch znaków. Jeden oznacza zagrożenie, a 
drugi szansę i nowy początek.

Bardzo ciekawe, że etymologia słowa kryzys wskazu-
je na pewne zmaganie, ale również wybór, wyjaśnienie. 
Podobnie zresztą z chińskiego kryzys może być zagroże-
niem, ale równie dobrze, jeśli odpowiednio nim zarzą-
dzimy, może stać się nowym początkiem.

Zdiagnozujcie przyczynę
Nie każdy kryzys małżeński to spektakularne i trau-

matyczne wydarzenie, jakimi są: zdrada, uzależnienie 
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jednego z małżonków, utrata dziecka, bądź brak możli-
wości zajścia w ciążę. Często kryzysy małżeńskie to tak-
że miesiącami czy wręcz latami zaniedbywana relacja. 
Żyjemy szybko, zawodowo coraz więcej się od nas wy-
maga, świat też nie pozostawia suchej nitki, „krzycząc” 
wręcz, że mamy się dokształcać, być aktywnymi i atrak-
cyjnymi na rynku pracy, uprawiać sport, zdrowo się od-
żywiać, dbać o siebie… i wiele innych.

OK, to wszystko jest ważne i nie ma w tym nic złe-
go, pod warunkiem, że potrafimy znaleźć w tym zdro-
wy umiar. Kolejną przyczyną może być wciąż nieodcię-
ta pępowina jednego z małżonków od rodziców, któ-
rzy mimo szczerych chęci mają decydujący głos w ży-
ciu naszej rodziny, która jakby nie patrzeć, jest już od-
dzielnym bytem.

Na początek warto ustalić, gdzie tkwi problem – mu-
simy jednak pamiętać, że każdy nazwany problem, czy 
to uzależnienie, zdrada, oddalenie się od siebie, to wierz-
chołek góry lodowej, pod którym kryją się kolejne war-
stwy, które najlepiej z pomocą obiektywnego specjalisty 
odkrywać, nazywać i porządkować.

 Ustalcie strategię walki z problemem Trudno stanąć 
do walki z wrogiem, nie mając jakiejś strategii czy pla-
nu. 

Nie wyobrażam sobie, żeby wojska stawały do walki 
z przeciwnikiem bez wcześniej ustalonych zasad i pla-
nu. Oczywiście, w trakcie może on być zmodyfikowany 
na potrzeby sytuacji, aczkolwiek stanowi pewien punkt 
wyjścia.

Jak sytuacja małżeńska jest bardzo skomplikowana i 
trudna, dużo w niej zranień i emocji, to lepiej skorzystać 
z pomocy mediatora bądź mediatorów małżeńskich. 
Sami z żoną na początek naszego małżeńskiego kryzysu, 
dokładnie dwa lata temu, zaczęliśmy pracę od mediacji.

Mediacje pomagają zachować wszystkie istotne zasa-
dy dialogu, ponadto specjaliści zadają dodatkowe pyta-
nia, które objaśniają już na starcie niektóre wątki. A co 
najważniejsze, wychodzimy z mediacji z gotowym pla-
nem działania – spisanym w punktach na kartce, z da-
tami realizacji.

Nie bójcie się korzystać z pomocy specjalistów
Jesteśmy z żoną osobami wierzącymi, należymy do 

wspólnoty, widzieliśmy wiele cudów u naszych braci 
we wspólnocie czy w naszym małżeństwie. Mamy jed-
nak wrażenie, że czasem my – katolicy, myślimy, że Pan 
Bóg sam uleczy nasze zranienia, naprawi winy wyrzą-
dzone w naszym małżeństwie i ogólnie ogarnie temat 
za nas.

Mamy świadomość tego, że Bóg jest cudotwórcą, jest 
w stanie uczynić wszystko. 

Ale wiemy też, że to nie On podejmuje decyzje w mał-
żeństwie o zdradzie, kłamstwach, poniżaniu współmał-
żonka czy sięganiu po kolejny kieliszek bądź wizycie u 
bukmachera, kiedy na koncie grubo pod kreską.

Ważną rzeczą w kryzysie małżeńskim jest to, co po-
wyżej – stanięcie w prawdzie, nazwanie problemu, kon-
kretny plan działania i zamiana poczucia winy w po-
czucie odpowiedzialności. Czyli mówiąc kolokwialnie – 
nawaliłem, więc muszę to naprawić. Nie tylko setka-
mi wizyt w kościele, pielgrzymkami czy innych poboż-
nościami – choć to wszystko jest bardzo ważne i po-
trzebne, ale także ciężką pracą, aby odbudować małżeń-
stwo. Przecież nawet dobry rachunek sumienia zakłada 
w swej istocie zadośćuczynienie win. Św. Ignacy z Loy-
oli zapewne podsumowałby to tak: „Módl się tak, jakby 
wszystko zależało od Boga, a działaj tak jakby wszystko 
zależało od ciebie”.

Pan Bóg posługuje się ludźmi. Może obrócić wszyst-
ko w dobro, tylko musimy stworzyć Mu do tego warun-
ki, podejmując odpowiednie kroki, np. korzystając z po-
mocy specjalistów.

 
Przebacz… i proś o przebaczenie
Przebaczenie jest niezbędnym etapem zdrowienia re-

lacji małżeńskiej. Nie jest ono łatwe ani automatyczne, 
w sensie, że ktoś nas przeprasza, a my od razu jesteśmy 
gotowi wybaczyć. Bywa, że trwa to miesiącami, a nawet 
latami. Ważne, żeby tego pragnąć, jak również pragnąć 
dobra współmałżonka. Praca nad relacją, wspólna oraz 
indywidualna modlitwa przyniosą owoce… Mówi się, że 
przebaczenie jest łaską, trzeba się na nią otworzyć po-
przez szczere pragnienie przebaczenia, jak również trud 
włożony w odbudowanie małżeńskiej relacji i zaufania.

Kryzysy małżeńskie są czasem bardzo skomplikowa-
ne, trudne, bolesne i choć na pierwszy rzut oka wyda-
je się, że nie ma co zbierać, to trzeba pamiętać o tym, że 
dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko jednak za-
leży od tego, jakie podejmiemy kroki i decyzje, czy sta-
niemy do walki z problemem, czy ze sobą nawzajem? 
Czy wybierzemy dobro naszego małżeństwa i odwróci-
my się od tego, co doprowadziło do kryzysu czy zasto-
sujemy ucieczkę?

Wszystkim małżonkom, którzy obecnie przeżywają 
trudności, życzymy odwagi do stawania do walki o mał-
żeństwo. To może nie będzie łatwa walka, ale pamiętaj-
my, że może być szansą, nowym początkiem. 

(autor Maciej Jabłoński)
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Papież napisał do ciebie list 

Ma dla ciebie  
specjalne zadanie na maj

„Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie różań-
ca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostęp-
ne dla wszystkich”.

LIST OJCA ŚWIĘTEGO
do wszystkich wiernych na maj 2020 r.

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie 
żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewi-
cy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie ró-
żańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego 
wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, 
„zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować 
wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różań-
ca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zade-
cydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możli-
wości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to 

uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre 
wzorce modlitwy, które można zastosować.

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Mat-
ki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie różań-
ca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jed-
ności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostęp-
ne dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza 
Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będzie-
my jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i 
pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was mo-
dlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących i proszę was, mó-
dlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosła-
wię.

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty
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 Modlitwa 1
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze 

jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie, 
Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś po-
wiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wie-
rze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz, czego po-
trzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, 
aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – 
mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostoso-
wali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, 
który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał na-
sze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości 
zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzi-
cielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrze-
bach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz 
nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosła-
wiona.

 Modlitwa 2
„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Ro-

dzicielko”
W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia 

i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, 
Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Two-
ją obronę.

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas 
zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, 
którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmar-
łych, niekiedy pochowanych w sposób raniący du-
szę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby cho-
re, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być 

blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni 
z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla go-
spodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, 
Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i 
by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie 
jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego 
Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otwo-
rzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracow-
ników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym 
czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu 
i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Pod-
trzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i 
zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opieku-
ją się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpa-
sterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się 
pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, 
mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe roz-
wiązania i pokonać tego wirusa.

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, 
z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym 
brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwią-
zania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością 
i z duchem solidarności.

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne 
sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia 
mogły być wykorzystane do promowania odpowied-
nich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w 
przyszłości.

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzra-
stało poczucie przynależności do jednej wielkiej ro-
dziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy 
z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z po-
mocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobu-
dzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służ-
bie, stałości w modlitwie.

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramio-
na wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby 
Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas 
od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powró-
cić do normalnego biegu w spokoju.

Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej 
drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o li-
tościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.
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Piątek 1.05.2020 r. – I piątek miesiąca, 
wspomnienie św. Józefa rzemieślnika
7.00 Z prośbą o bł. Boże i zdrowie oraz potrzebne łaski dla 

Zygmunta z okazji imienin.
17.45 Koronka
18.00 W intencji zmarłych członków naszej wspólnoty 

parafialnej w miesiącu kwietniu 
          2020 roku.
18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 2.05.2020 r. – I sobota miesiąca, 
uroczystość NMP Królowej Polski
8.15 Nabożeństwo maryjne i majowe
9.00 W intencji Danuty i Lecha Falickich z okazji 45 rocznicy 

ślubu z prośbą 
          o bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata 

życia.
11.00 Parafia św. Rafała Kalinowskiego – Msza św. w 

intencji naszej ojczyzny.
18.00 W intencji członkiń Żywego Różańca.

Niedziela 3.05.2020 r. – IV Niedziela Wielkanocna
7.00 + Marianna i Stanisław Skibscy oraz za zmarłych z 

rodziny.
9.30 + Stanisław Wasicki
11.00 + Jadwiga Skobyranda w 8 rocz. śmierci; + Jerzy 

Skobyranda w 12 rocz. śmierci.    
12.30 + Franciszek Skoczeń (greg. 20).
18.00 + Helena i za zmarłych z rodziny.
18.30 Nabożeństwo majowe
 Karsk (godz. 09.00) + Henryk
 Dąbrowa (godz. 10.00) Msza św. z prośbą o oddalenie 

pandemii Koronawirusa w Polsce i na świecie 
(intencja od Żywego Różańca).

 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zygmunt Jarząb w 20 

rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny Jarząb i Łoś.

Poniedziałek 4.05.2020 r. – wspomnienie św. Floriana
7.00 + Jan Trojanowski w 32 rocz. śmierci.
18.00 + Honorata, Stanisław Śniegowscy.
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 05.05.2020 r. 
7.00 1) + Władysława (K) Kołakowska, + Stanisława (K) i 

Wacław Podemscy i za zmarłych 
           z rodziny.
 2) + Franciszek Skoczeń (greg. 22).
18.00 
18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 06.05.2020 r. – święto św. Filipa i Jakuba Apostołów
7.00 + Franciszek Skoczeń (greg. 23).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Jadwiga Skowrońska w 2 miesiącu po pogrzebie.
 2) + Kalikst, Teofila (K) i za zmarłych z rodz. 

Żukowskich.
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Czwartek 7.05.2020 r. – I czwartek miesiąca
9.00
18.00 W intencji Borysa z okazji I Komunii Świętej z prośbą 

o bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie. 
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 8.05.2020 r. – uroczystość św. Stanisława Biskupa
i męczennika – głównego patrona Polski
7.00 + Stanisława (K), Piotr Łogisz, + Danuta Tkaczenko, + 

Andrzej Dalmata. 
18.00 1) + Stanisław Kowalczyk.
 2) + Elżbieta Saja w 4 rocz. śmierci, + Robert Saja w 5 

rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 9.04.2020 r. 
9.00 + Jan w 15 rocz. śmierci, Wioletta, Leokadia, Józef z 

rodz. Szwal; 
 + Adam, Marianna, Józef z rodz. Górzyńskich; w 

intencji zmarłych z rodz.: Barań, Niszczak, Bartosik, 
Wojtuniuk, Armanowskich, Michalec oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące.

9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Marian Czerkowski w 4 rocz. śmierci.

Intencje mszalne
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Niedziela 10.05.2020 r. – V Niedziela Wielkanocna
7.00 1) + Stanisława (K) i Antoni Kwinto; + Franciszka (K) i 

Antoni Kononiuk.
 2) + Franciszek Skoczeń (greg. 27).
9.30 + Edward w 10 rocz. śmierci, + Maria w 3 rocz. śmierci 

i za zmarłych z rodz. Sawczuk.
11.00 Pro populo
12.30 + Stefan Kądziela w 31 rocz. śmierci.
18.00 + Feliks Gała w 25 rocz. śmierci, + Antonina Gała w 

13 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny, + Zofia, 
Stanisław Chojnowscy.

18.30 Nabożeństwo majowe
 Karsk (godz. 09.00) + Wiesława Kwiatkowska w 7 

miesiącu po śmierci.
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Krzysztof Madaliński 

(intencja od sióstr Opatrzności Bożej z parafii św. 
Rafała Kalinowskiego).

 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Marian, Janina i Walenty 

Góraj.

Poniedziałek 11.05.2020 r. 
7.00 
18.00 + Józef Krupski w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. 

Krupskich.
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 12.05.2020 r. 
7.00 + Franciszek Skoczeń (greg. 29).
18.00 Msza św. z okazji 80 rocznicy urodzin z prośbą o bł. 

Boże, opiekę Matki Bożej 
          i zdrowie a dalsze lata życia dla Janiny.
18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 13.05.2020 r. – wspomnienie NMP z Fatimy
7.00 Dziękczynno – Błagalna o potrzebne łaski dla rodziny. 
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Anna i Józef Wilińscy.
 - + Czesław w 13 rocz. śmierci, + Stanisław, Zdzisław, 

Marian, Domicela, Krzysztof, Ryszard i za zmarłych z 
ich rodzin.

18.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 14.05.2020 r. – święto św. Macieja Apostoła
7.00 
18.00 + Tadeusz Majewski w 7 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 15.05.2020 r. 
7.00 
18.00 + Stanisław Gnitecki i za zmarłych rodziców: Ludwik, 

Zofia, Teodora (K), Wawrzyniec 
          i za zmarłych z rodz. Garbowskich i Gniteckich.
18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 16.05.2020 r. – święto św. Andrzeja Boboli
9.00 
09.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Andrzej, Robert, Eryka, Jan, Eleonora, Antoni Nowak.

Niedziela 17.05.2020 r. – VI Niedziela Wielkanocna
7.00 + Krystyna i Henryk Pawłowscy i za zmarłych z rodz. 

Pawłowskich i Piotrowskich.
9.30 + Ewa, Michał Mikłaszewicz oraz za zmarłych rodziców.
11.00 
12.30 + Aneta Łukasik w 13 rocz. śmierci oraz za zmarłych 

z rodziny; + Janina, Stanisław, Zygmunt, Wiesław, 
Paulina, Władysław.

18.00 + Jadwiga Domanowska w 2 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe
 Karsk (godz. 09.00) + Kazimiera (K) i Kazimierz 

Tomkalscy.
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Krzysztof Madaliński w 

miesiąc po śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Bronisław Zając w 30 

rocz. śmierci; + Zenon Zając w 9 rocz. śmierci.

Poniedziałek 18.05.2020 r. 
– 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II
7.00 
18.00 + Władysława (K) Dąbrowska w 33 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodz. Dąbrowskich, Bąków, Badowskich, 
Zubłów, Pawluczków, Jasków. 

18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 19.05.2020 r. 
7.00 
18.00 + Jan Kośmider w 1 rocz. śmierci, + Pelagia w 2 rocz. 

śmierci i za zmarłych rodziców z obydwu stron, + 
Andrzej w 11 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 20.05.2020 r. 
7.00 
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji s. Damaris z okazji imienin.
 - + Danuta Kopa w 30 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe
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Czwartek 21.05.2020 r. 
7.00 
18.00 + Helena Kozina w dniu imienin i za zmarłych z 

rodziny.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 22.05.2020 r. 
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Grażyna Jakutowicz i za zmarłych z rodziny.
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Sobota 23.05.2020 r. 
9.00 + Janusz Wiśniewski w 8 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.
9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 

Niedziela 24.05.2020 r. 
– uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
7.00 + Jan i Maria Limanowscy i za zmarłych z rodziny.
9.30 + Marianna Pawłowska.
11.00 + Genowefa Sibińska w 10 rocz. śmierci.
12.30 W intencji Kacpra z okazji 15 rocznicy urodzin z 

prośbą o bł. Boże i wszelkie potrzebne 
          łaski.
18.00 + Edward Paszkiewicz w 2 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych z rodz. Szewczyków i Paszkiewiczów.
18.30 Nabożeństwo majowe
 Karsk (godz. 09.00) W intencji Doroty Mościńskiej 

z okazji urodzin oraz w intencji Aleksandra z okazji 
urodzin.

 Dąbrowa (godz. 10.00) + Jan, Eleonora, Marcin 
Kusiak.

 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Dominika, Jan, Zenon 

Ubych.

Poniedziałek 25.05.2020 r. 
7.00 W intencji dzieci poczętych.
18.00 W intencji ks. Proboszcza z okazji imienin.
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 26.05.2020 r. Dzień Matki, 
wspomnienie św. Filipa Nereusza
7.00 W intencji Krystyny z okazji Dnia Matki.
18.00 + Katarzyna w 13 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe 

Środa 27.05.2020 r. 
7.00 
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Marek Bruździński w 3 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodz. Matkowskich, Śmigla i Bruździńskich.
 - + Wacława (K) Ratomska w 5 rocz. śmierci, + Adam 

Ratomski w 25 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Czwartek 28.05.2020 r. 
7.00 + Katarzyna w 18 rocz. śmierci.
18.00 + Józef Stasiak w 14 rocz. śmierci, + Anna, Stefan, 

Zuzanna, Marian i Czesław Florkowski.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 29.05.2020 r. 
– wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Urszula, Zygfryd Bulowscy i za zmarłych z rodziny.
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Sobota 30.05.2020 r. – święto Rocznica poświęcenia 
Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie
9.00 W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Ojczyzny 

oraz Radia Maryja i Telewizji Trwam.
9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Waldemar Górny w 15 rocz. śmierci, + Anastazja i 

Józef Górny, +Maria Eisel, 
          + Mieczysław i Janina Sklepowy.

Niedziela 31.05.2020 r. – uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego

7.00 + Stanisław, Marianna, Stanisław, Florentyna, Piotr, 
Jadwiga, Albin.

9.30 + Janusz Ejryszew (greg.1). 
11.00 + Tomasz Stanielun w 5 rocz. śmierci.
12.30 + Aniela, Nikodem Rodziewicz i za zmarłych z ich 

rodzin, za zmarłych przyjaciół, 
          dobrodziejów, spotkanych w wędrówce ich życia oraz 

za zmarłych na nieludzkiej ziemi.
18.00 + Henryka (K) Żebrowska w 8 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo majowe
 Karsk (godz. 09.00) + Stanisław w 32 rocz. śmierci, 

Józefa(K), Józef, Helena, Franciszek, Zdzisław, 
Czesław i za zmarłych z ich rodzin.

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


