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Z życia naszej wspólnoty

Ewangelia na niedzilę
Z Ewangelii według św. Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 

usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 
trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 
niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związa-
ne w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was 
na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich". (Mt 18, 15-20)

ROZWAŻANIE
„Upominanie, o którym mówi Jezus, dotyczy sytuacji, w której zagrożone jest zbawienie człowieka, gdy poprzez nałogi 

lub łamanie Bożych przykazań zatraca się i oddala od Boga. 
To miłość każe z cierpliwością patrzeć na drugą osobę. Tego uczy nas Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką przy stud-

ni czy z kobietą, którą chciano ukamienować. Czy potrafimy upominać innych z miłością i wyrozumiałością? Czy oddzie-
lamy grzech od osoby? Fragment ten kończy się zapewnieniem Jezusa o swojej obecności pośród nas. Jezus podkreśla tu 
rolę wspólnoty, która razem trwa na modlitwie. Doceńmy ten dar, jakim jest wspólnota, w której doświadczamy obecno-
ści Boga. Wspólnota, w której również my sami możemy usłyszeć upomnienie, które będzie nas dotyczyło. Przyjmijmy to 
jednak jako troskę o nasze zbawienie, a nie krytykę”. 

(s. Elżbieta Zakrzewska CSC)

Powrót do wśród rocznego harmonogramu odprawiania Mszy św. 
OD 1 września 2020
Pragniemy poinformować, że od 01 września 2020 roku 

powracamy do wśród rocznego systemu odprawiania Mszy 
Św. w naszej parafii:

- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane będą 
o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; w Karsku o godz. 9.00, 

w Dąbrowie o godz. 10.00, w Olchowie o 11.00 a w Woj-
cieszynie o godz.12.15;

- w Nowogardzie w dni powszedni o godz. 7.00 i 18.00 
a w soboty o godz. 9.00 i 18.00; w Dąbrowie we wtorki o 
godz. 17.00, w Olchowie we środy o 17.00 i w Karsku we 
czwartki o 17.00.

Pożegnaliśmy 
Siostrę Damaris

Informujemy, że w czasie 
wakacji na emeryturę odeszła 
z naszej wspólnoty s. Damaris. 
Dziękujemy Siostrze za posłu-
gę w naszej parafii, jednocze-
śnie modlimy się o łaskę zdro-
wia i Boże Błogosławieństwo 
na każdy dzień. 

Spotkanie kandydatów  
do bierzmowania

Wszystkich kandydatów z klas 7 i 8 szkół podstawo-
wych, którzy chcą przystąpić w naszej parafii do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na spotkanie or-
ganizacyjne, które rozpocznie się udziałem we Mszy św. o 
godz. 18.00 - 20 września 2020 roku. Grupę prowadzić bę-
dzie ks. Andrzej Zaniewski.  
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75 -lecie istnienia Naszej Parafii  
i Odpust Parafialny

W tym roku obchodziliśmy jako wspólnota dwie ważne 
uroczystości – 75 lecie istnienia naszej parafii i odpust pa-
rafialny.

Podczas 75 lecia istnienia naszej parafii w dniu 2 sierp-
nia 2020 roku gościliśmy wśród nas ks. biskupa Henryka 
Wejmana, który przewodniczył Jubileuszowej Eucharystii 
oraz ks. prof. dr. hab. Bernarda Kołodzieja, który wygłosił 
okolicznościowy referat historyczny i reprezentował braci 
z Towarzystwa Chrystusowego jako delegat Generała tegoż 
zgromadzenia. Podczas Mszy św. został poświęcony Sztan-
dar naszej wspólnoty parafialnej i ustanowieni chorążowie 
sztandaru. Związek Sybiraków wręczył w darze naszej pa-
rafii Stułę Sybiracką (na zdjęciu) oraz uhonorował ks. pro-
boszcza Złotą Odznaką Sybiracką.

15 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 11.00 sprawowa-
nej przez przyjaciela naszej parafii ojca Jana Piątkowskie-
go OP, obchodziliśmy Odpust Parafialny związany z uro-
czystością Wniebowzięcia NMP. Odpustowi towarzyszy-
ły kiermasze ze specjałami domowymi, loteria fantowa i 
kwiaty.  Wieczorową porą zgromadziliśmy się na dziedziń-
cu parafialnym na 3 edycji Wniebośpiewanek patriotycz-
no – biesiadnych, podczas których specjałem było spróbo-
wanie pieczonego dzika.

Chcemy w tym miejscu wszystkim osobom biorącym 
udział w tych uroczystościach, sponsorom i darczyńcą, 
młodzieży pomagającej oraz ministrantom i wszystkim 
osobom pomagającym podziękować za wasze siły i ser-
ce. Bez was w tym trudnym czasie nie moglibyśmy tego 
wszystkiego przygotować. Dziękujemy wam wszystkim!!! 
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Uszanowanie relikwii  
w Naszej Świątyni

We wrześniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-
twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. 
Maksymiliana Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-
dzie można uszanować relikwie tych świętych:
- św. Jana Pawła II – 02 września po Mszy św. o godz. 18.00,
- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 września po Mszy 
św. o godz. 18.00,
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 września po Mszy św. o 
godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 września po Mszy św. o godz. 18.00.

Uroczystość 50 rocznicy złożenia profesji zakonnej przez 
Siostrę Gabrielę ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

30 sierpnia 2020 roku obchodziliśmy niecodzienny, ale 
piękny jubileusz 50 rocznicy złożenia Profesji Zakonnej 
przez siostrę Gabrielę. We Mszy św. sprawowanej pod prze-
wodnictwem księdza proboszcza Grzegorza Legutki wzięło 
udział 14 sióstr ze zgromadzenia, które w większości były 
przygotowane do życia zakonnego przez siostrę Gabrielę, 
jako mistrzynię nowicjatu. Kazanie podczas jubileuszowej 
Mszy św. wygłosił ks. Andrzej Zaniewski a koncelebran-
sem był ks. Konrad Sidor.

 W imieniu siostry Gabrieli chcemy złożyć podziękowa-
nie wszystkim uczestnikom tej Jubileuszowej Mszy św. oraz 
wszystkim osobom, które modliły się za siostrę i składały 
życzenia również za pomocą naszego profilu Facebookowe-
go parafii.

Nowa księga intencji  
na 2021 rok

Pragniemy poinformować, że od niedzieli 6 września bę-
dzie dostępna nowa księga intencji. Można zamawiać lub 
zarezerwować Msze św. Przypominamy o pięknym zwycza-
ju zamawiania Mszy św. w rocznicę śmierci naszych bli-
skich. Nasza modlitwa, Msza św. i odpusty ofiarowane za 
zmarłych są naszym najpiękniejszym darem za tych któ-
rzy odeszli.

Nie zapomnijmy o Mszach św. za żywych np. z okazji 
imienin, rocznicy ślubu czy z okazji urodzin. 

Rocznica najazdu armii 
sowieckiej na Polskę

W dniu 17. 09. 2020 obchodzić będziemy 81 rocznice 
zbrodniczej napaści Rosji bolszewickiej   na Polskę. W tym 
dniu obchodzimy również Dzień Sybiraka. Zapraszamy na 
wspólne spotkanie i modlitwę o godz. 12:00 na cmentarzu 
przy Pomniku Sybirackim.

Ksiądz Proboszcz dziękuję Związkowi Sybiraków za 
wspaniały dar " Sybirackiej stuły” dla naszej parafii oraz za 
wyróżnienie ks. Proboszcza Grzegorza Legutkę Złotą Od-
znaką Sybiru.

Nowe inwestycje  
w Domu Parafialnym

Parafia przeprowadza remont instalacji centralnego 
ogrzewania w domu parafialnym – wymiana kotła CO, któ-
ry ma już swoje wysłużone lata. Wszystkich chętnych pro-
simy o wsparcie tej inwestycji ofiarą na tacę w drugą i trze-
cią niedzielę września. Wymiana kotła CO pozwoli nam na 
zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Za wyrozumiałość 
i wszelkie ofiary składamy serdeczne podziękowania. 

Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy

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

Nabożeństwo Fatimskie
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w nie-

dzielę 13 września po Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy o za-
branie ze sobą świec na procesje.
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Ewangeliczny  
kącik dla dzieci

Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia od tego numeru będziemy zamieszczać Jego rymowane fragmenty 
Ewangelii. Zachęcamy do czytania waszym dzieciom tych rymowanych fragmentów Ewangelii. Zapraszamy również do 
odwiedzenia strony wyżej wspomnianego autora: http://romciotomcio.pl  (zdjęcie 6)

Z Ewangelii według św. Mateusza (18,15-20):
„Gdy brat przeciw tobie zgrzeszy,
Musisz wtedy się pospieszyć,
By z nim przed nastaniem nocy 
Porozmawiać w cztery oczy.
Kiedy tylko cię posłucha,
To już masz w nim swego druha.
Jeśli nie, to sprawa trudna,
Rzekłbym nawet – rzecz paskudna!
Jednym można się ratować.
Trzeba świadków dwóch zawołać
I, by prawdy nie powstrzymać,
Brata... dalej napominać!
Jeśli tym też nic nie zrobisz,
Donieść trzeba Kościołowi!
A gdy Kościół nie pomoże 
Z czystym wręcz sumieniem możesz
Brata tego już pożegnać
I o jego przyjaźń nie dbać!
Jeszcze jedno chcę powiedzieć:
Zatwierdzone będzie w niebie
Wszystko, co na ziemskim globie, 
Zawiążecie w imię moje.
A gdy coś i rozwiążecie,

Pomoc w niebie też znajdziecie.
Już przy końcu, ukochani,
Chciałbym trzecią rzecz oznajmić.
Otóż, gdy o coś poprosicie,
No i wspólnie to czynicie, 
Pan Bóg wszystko wam użyczy, 
Bo na Niego można liczyć.
I możecie być też pewni:
Ojciec wiele próśb tych spełni!
Odpowiedzi biegną do mnie,
Ile było tych upomnień?

Spotkanie dla rodziców  
i dzieci "komunijnych" 

Zapraszamy rodziców i dzieci, które chcą przystąpić w 
naszej wspólnocie parafialnej  do I komunii św. w roku 
2021, na spotkanie, które rozpocznie się udziałem we Mszy 
św. o godz. 12.30. Grupę prowadzi ks. Grzegorz Legutko 
oraz siostra Maksymilia.

Msza św. w intencji 
Nowogardzkich Działkowców

13. 09. 2020 o godz. 11:00 zapraszamy na Msze św. dzięk-
czynną zamówiona przez działkowców oraz wszystkich, 
którzy mają działki.

Zaproszenie na odpustu 
w Dąbrowie  

Nowogardzkiej
Wspólnota mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej i 

duszpasterze naszej parafii zapraszają wszystkich chęt-
nych na obchody święta patronalnego tejże wspólnot w 
dniu 27 września 2020roku (niedziela). Obchody św. Mi-
chał Archanioła rozpoczynamy Mszą św. odpustową o 
godz. 14.30. 

Po Mszy św. zapraszamy na koncert i mały poczęstu-
nek. Bus dla chętnych osób spod kościoła w Nowogar-
dzie, odjedzie o godz. 13.45 i w odwiezie osoby po uro-
czystościach.
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Pielgrzymka na Białoruś
W 2017 roku byliśmy parafialną Pielgrzymką na Białorusi, gdzie ja jeszcze nie byłem 
i dlatego z dużą ciekawością zwiedzałem ten kraj.

 Pierwszy kontakt Białorusią, już 
w momencie przekraczania grani-
cy i cała procedura odprawy przez 
służby w czapkach z wielkim „lot-
niskiem” od razu robi wrażenie i 
przypomina czasy komuny. Z gra-
nicy udaliśmy się na zwiedzanie 
Twierdzy w Brześciu a ponieważ 
była niedziela, to mogliśmy być 
świadkami uroczystej ceremonii 
zmiany warty przy ogromnym Po-
mniku Obrońców Twierdzy. Obec-
nie Twierdza jest wielkim Mauzo-
leum Żołnierzy Armii Czerwonej 
poległych podczas ataku Niemiec 
na ZSRR w czerwcu 1941r. Całość 
czyli muzeum, pomniki i ceremo-

nia po sowiecku to wielki propa-
gandowy spektakl, który robi ko-
lejne dziwnie dreszczowe wraże-
nie. Oczywiście próżno tu szukać 
śladów polskiej historii, tego że w 
Twierdzy poległo około 1000 pol-
skich żołnierzy a nawet tego że II 
Wojna Światowa zaczęła się we 
wrześniu 1939r w Polsce. Od 4 do 
17 września polscy obrońcy Twier-
dzy odparli 7 niemieckich ataków 
Korpusu Pancernego Heizna Gude-
riana i dopiero po sowieckim ata-
ku na Polskę opuścili główną część 
Twierdzy. Oczywiście jest to prze-
milczane, bo jakże wytłumaczyć to, 
że podczas słynnej wspólnej nie-

miecko-sowieckiej defilady, która 
miała miejsce 22 września 1939 r 
w Brześciu, polscy żołnierze broni-
li się jeszcze do 26 września w jed-
nym Fortów Twierdzy Brzeskiej. 
W Brześciu mieszkała wraz rodzi-
ną pani prof. Regina Korościuk a w 
obronie Twierdzy poległ Jej star-
szy brat. Wiele faktów wskazuje na 
to, że z Twierdzą również łączą się 
losy polskich oficerów z „białoru-
skiej listy katyńskiej”.

 Z Brześcia udaliśmy się do Grod-
na, Nowogródka, Bohatyrowicz 
nad Niemnem, Naroczy i Oszmian 
a po drodze była okazja przyjrzeć 
się bliżej Białorusi. Poziom ży-

Pielgrzymi pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Nowogródku
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cia zwykłych ludzi z grubsza moż-
na porównać do poziomu życia w 
PRL-u gdzieś w latach siedemdzie-
siątych. Na wioskach powszech-
nym widokiem jest wóz konny, 
niewielkie stare domy parterowe, 
przeważnie kryte eternitem z nie-
wielkimi zabudowaniami gospo-
darczymi, choć na ogół zadbane. 
Ponieważ byliśmy tam w pierw-
szych dniach października to po-
wszechnym widokiem były wy-
kopki ziemniaków na kilkuaro-
wych działkach, kopanych ręcznie, 
motyką i skrzętnie zbieranych do 
worków przez całe rodziny. Jadąc 
przez tereny wiejskie widać wiele 
ferm krów mlecznych i to „na oko” 
dość nowoczesnych, co ewidentnie 
stało w dysproporcji z zresztą. Ja-
kość dróg należy uznać za przyzwo-

itą, może dlatego, że ruch tam zni-
komy w porównaniu do naszego. 
Daje się również zauważyć ogólny 
porządek. Ludzi na ulicach w dzień 
roboczy raczej mało. Bo większość 
pracuje. Charakterystyczne cy-
sterny a raczej beczkowozy pali-
wowe czy mlekowe robią wraże-
nie jak przeniesione z lat pięćdzie-
siątych. W miastach dużo bloków 
mieszkalnych ale o „gołych” elewa-
cjach, niezagospodarowanych bal-
konach, podobnie jak niezagospo-
darowanych placach przed bloka-
mi. My jesteśmy przyzwyczajeni do 
wszechobecnych reklam a tu jedy-
nie można było dostrzec wizerun-
ki wieloletniego prezydenta Biało-
rusi, Łukaszenki. Główne ulice no-
szą nazwy  Lenina albo Sowieckaja. 
W każdym mieście obowiązkowo 
stoi Lenin. Popiersie w mniejszych 
miastach a dużych oczywiście cała 
„statuja”. W Oszmianach główny 
plac nosi nazwę „17 Września” na 
pamiątkę „wyzwolenia ludu biało-Kurhan Powstańczy Bohatyrowicza nad Niemnem 

Pomnik Lenina W Nowogródku 
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ruskiego spod panowania „Pańskiej 
Polski” 1939r przez Armię Czerwo-
ną. Wjeżdżając głębiej w wiejskie 
tereny można było zobaczyć drew-
niane wozy zaprzężone końmi w 
chomątach  jak w jakimś skanse-
nie, tylko, że to nie był skansen. Na 
wiejskich cmentarzach widać dużo 
nagrobków z polskimi nazwiskami. 
Chyba to Ci przedstawiciele „pań-
skiej Polski”. W parafiach, które od-
wiedziliśmy, doświadczyliśmy bar-
dzo serdecznej i wzruszającej gości-
ny. Mieszkańcy Białorusi wydawa-
ło się, że swoją sytuację przyjmują 
z dużą pokorą ale jak się okazało w 
ostatnich dniach do czasu. Daj Boże 
aby udałoby się pojechać na Biało-
ruś ponownie ale już do kraju wol-
nego i demokratycznego.  Życzę Im 
tego!                   

  

Bieda białoruska 

Zmiana warty w mauzoleum Twierdzy Brzeskiej 
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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.

Bieda białoruska 

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 19.00 – 20.00.
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Wtorek 1.09.2020 r. – wspomnienie bł. Bronisławy,
81 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 1).
17.00 Dąbrowa
18.00 1) + Konstanty oraz za zmarłych rodziców i 

rodzeństwo.
 2) + Marian Wysocki w 10 rocz. śmierci.

Środa 2.09.2020 r. 
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 2).
17.00 Olchowo
17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Ks. Bronisław Pisarek (intencja od Członkiń 

Żywego Różańca).
 - + Stefania, Józef, Stanisława (k), Cecylia, Edmund, 

Marian, Antoni, Franciszek z rodz. Lencio. 
 - + Helena Magierecka w 1 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
 - W intencji Reginy z prośbą o pomyślną operację.
 
Czwartek 3.09.2020 r. – wspomnienie 
św. Grzegorza Wielkiego I czwartek miesiąca
9.00 + Tadeusz Sawicki w 10 rocz. śmierci.
17.00 Karsk + Czesława (K) Mościńska (greg. 3).
18.00 1) + Franciszek Wolanin w 11 rocz. śmierci.

Piątek 04.09.2020 r. – I piątek miesiąca
7.00   + Czesława (K) Mościńska (greg. 4).
17.00 Spowiedź Św.
17.45 Koronka
18.00 1) Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej 

wspólnoty w miesiącu sierpniu 2020.
 2) + Jadwiga w 12 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodz. Czerniak i Herman.

Sobota 05.09.2020 r. I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo maryjne
9.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 5).

18.00 1) + Helena Ceranka w 2 rocz. śmierci.
 2) + Helena Kaglik.

Niedziela 6.09.2020 r. – XXIII Niedziela Zwykła
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 6).
9.30 + Maria, Józef, Michał Kaczmarscy i za zmarłych z 

rodz. Świetlickich.
11.00 + Maria, Józef Śpiewak, + Rozalia Ciosek
12.30 + Stanisław Kasprzykowski w 19 rocz. śmierci.
18.00 + Jan Woźniak w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny.
 Karsk (godz. 9.00) + Wiesława Kwiatkowska w 11 

miesiącu po śmierci.
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Dziękczynna za 

zebrane plony (Intencja Żywego Różańca).
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław Jurek, + 

Andrzej Gutkowski oraz za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 7.09.2020 r. 
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 7).
18.00 1) + Regina Kowalewicz w 14 rocz. śmierci, + Michał 

Kowalewicz w 21 rocz. śmierci.
 2) + Stanisław Król w 6 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.

Wtorek 8.09.2020 r. – święto Narodzenia NMP
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 8).
17.00 Dąbrowa
18.00 + Kazimierz, Weronika, Antoni Szałkiewicz, + 

Bronisław Bystroń.

Środa 9.09.2020 r. 
7.00+ Czesława (K) Mościńska (greg. 9).
17.00 Olchowo
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Jadwiga Skowrońska w 6 miesiąc po pogrzebie.
 - + Janina Dynarska w 9rocz. śmierci, + Bogdan 

Dynarski w 3 rocz. śmierci. 
 

Intencje mszalne
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Czwartek 10.09.2020 r. 
7.00 
17.00 Karsk    + Czesława (K) Mościńska (greg. 10).
18.00 + Andrzej, Maria, Ryszard, Henryk Rybiccy.
Piątek 11.09.2020 r. 
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 11).
17.45 Koronka
18.00 + Eugeniusz Woroniecki w 4 rocz. śmierci, zmarli 

rodzice: Bogumiła (k) i Aleksander oraz zmarły brat 
Mieczysław.

Sobota 12.09.2020 r. 
9.00 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla rodziny.
18.00 1) + Czesława (K) Mościńska (greg. 12).
 2) + Adam Firke w 15 rocz. śmierci, za zmarłych 

jego dziadków: Zofia i Józef Szewczyk.

Niedziela 13.09.2020 r. – XXIV Niedziela Zwykła,
Nabożeństwo Fatimskie
7.00 W intencji powołań do Zgromadzenia Sióstr 

Opatrzności Bożej.
9.30 + Czesław Jurek i za zmarłych z rodziny.
11.00 W intencji działkowców.
12.30 + Jan Zmitrowicz w 1 rocz. śmierci.
18.00 + Kornelia, Henryk, Zdzisław Ciesielscy w 10 rocz. 

śmierci.
 Karsk (godz. 09.00) + Czesława (K) Mościńska (greg. 

13).
 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Kornel w 16 rocz. śmierci
 Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 14.09.2020 r. 
– święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 14).
18.00 W intencji zmarłych z rodziny: Słupskich i 

Paradzińskich.

Wtorek 15.09.2020 r. – wspomnienie NMP Bolesnej
7.00 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla rodziny.
17.00 Dąbrowa
18.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 15).

Środa 16.09.2020 r. – wspomnienie 
św. Korneliusza i Cypriana
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 16).
17.45 Nowenna 
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - Marianna Sadło w 1 rocz. śmierci, Bogdan i Dariusz 

Sadło oraz za zmarłych z rodziny.
 
Czwartek 17.09.2020 r. 
7.00 
17.00 Karsk + Czesława (K) Mościńska (greg. 17).
18.00 + Stanisław Kraszewski i za zmarłych z rodziny; 

+ Bronisława, Krystyna, Leokadia, Czesław z rodz. 
Kozów; + Wiesława, Halina, Benedykt z rodz. 
Kwiatkowskich z prośbą o łaskę nieba dla zmarłych.

Piątek 18.09.2020 r. 
– święto św. Stanisława Kostki Patrona Polski
7.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

syna Błażeja Dębskiego i rodziny.
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 18).

Sobota 19.09.2020 r. 
9.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 19).
18.00 1) + Zdzisław Hoppe w 12 rocz. śmierci i za 

wszystkich zmarłych z rodziny.
 2) + Aniela, Nikodem Rodziewicz, za zmarłych z 

ich rodzin, za zmarłych przyjaciół, dobrodziejów, 
spotkanych w wędrówce ich życia oraz za zmarłych 
na nieludzkiej ziemi.

Niedziela 20.09.2020 r. XXV Niedziela Zwykła
7.00 + Antoni, Michał, Rozalia, Katarzyna, Paweł, 

Stanisława(k).
9.30 + Henryk Piotrowicz w 21 rocz. śmierci.
11.00 + Franciszek, Władysława(k) Stępień, + Władysław, 

Agnieszka Cieploch oraz za zmarłych z ich rodzin.
12.30 + Antoni, Maria, Aleksander Wawryczuk; + Irena, 

Jan Marczyński; + Antonina, Ignacy Kwaśniewski i 
za zmarłych z rodziny.

18.00 + Stanisława(k) Górniak w 1 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.
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 Karsk (godz. 09.00) + Czesława (K) Mościńska 
(greg. 20).

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Helena, Władysław 

Rzeczkowscy; + Maria, Hieronim Romanowscy.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Kasprzykowski.

Poniedziałek 21.09.2020 r
.- święto św. Mateusza Apostoła 
7.00 
18.00 1) + Czesława (K) Mościńska (greg. 21).
 2) + Maria i Ryszard Bartoszyńscy.

Wtorek 22.09.2020 r. 
7.00 
17.00 Dąbrowa
18.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 22).

Środa 23.09.2020 r. 
– wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 23).
17.00 Olchowo
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa: 
 - + Lesław Raźniewski w 22 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodz. Raźniewskich.

Czwartek 24.09.2020 r. 
7.00 
17.00 Karsk + Czesława (K) Mościńska (greg. 24).
18.00 + Urszula Jaśkiewicz w 4 rocz. śmierci.

Piątek 25.09.2020 r. 
7.00 W intencji dzieci poczętych.
17.45 Koronka
18.00 1) + Czesława (K) Mościńska (greg. 25).
 2) + Marianna i Zygmunt Pawlarczyk; + Maria i 

Andrzej Kabaczyńscy i za zmarłych z rodziny.

Sobota 26.09.2020 r. 
9.00 W intencji Ojca św. Franciszka, Ojczyzny, Radia 

Maryja oraz Telewizji Trwam.
18.00 1) + Czesława (K) Mościńska (greg. 26).
 2) + Mikołaj Tracz w 11 rocz. śmierci.

Niedziela 27.09.2020 r.- XXVI Niedziela Zwykła 
7.00 W intencji Marii Niedośmiałek z okazji 70 rocznicy 

urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo,  opiekę 
Matki Bożej i zdrowie (intencja zamówiona od 
Iwony Szpytman z rodziną). 

9.30 + Marianna Mosiniak w 29 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodz. Mosiniak.

11.00 + Marcin Ławniczak w 2 rocz. śmierci (intencja 
zamówiona od żony, dzieci i rodziców).

12.30 + Grzegorz, Eugeniusz Jodko oraz za zmarłych 
rodziców, teściów i braci.

18.00 + Ewa, Michał Mikłaszewicz i za zmarłych ich 
rodziców.

Karsk (godz. 09.00) + Czesława (K) Mościńska (greg. 27).
Dąbrowa Now. (godz. 14.30) Msza św. odpustowa ku czci 

św. Michała Archanioła.
Olchowo (godz. 11.00) + Wiesław Lubczyński.
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław, Feliksa, Malwina 

oraz za zmarłych z rodziny: Nagły, Teodorczyk i 
Łoś.

Poniedziałek 28.09.2020 r. 
– wspomnienie św. Wacława
7.00 Pro populo
18.00 1) + Czesława (K) Mościńska (greg. 28).
 2) W intencji zmarłych z rodziny: Golińskich i 

Suchodolskich.

Wtorek 29.09.2020 r. – święto 
św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 29).
18.00 W intencji siostry Gabrieli z okazji imienin.

Środa 30.09.2020 r. – wspomnienie św. Hieronima
7.00 + Czesława (K) Mościńska (greg. 30).
17.00 Olchowo
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa: 
 - + Jan, Bolesław, Rozalia, Stanisław Walas; + 

Stanisław Zając.
 - + Anna Stasiak w 24 rocz. śmierci, + Stefan, Józef, 

Zuzanna, Marian i Czesław Florkowski.
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