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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
Z Ewangelii według św. Marka:
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam 

przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na zie-
mi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr 
rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił 
się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. 
I zaraz, potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy scho-
dzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z 
martwych”. (Mk 9,2-10) 

ROZWAŻANIE
"A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 

Człowieczy nie powstanie z martwych”. Dlaczego uczniowie dostali takie polecenie? Z pewnością w 
takim momencie, kiedy ich serca były przepełnione radością i błogością ze spotkania z Przemienio-
nym Panem, naturalnie rodziło się w nich pragnienie opowiedzenia o tym innym, przynajmniej w gro-
nie Dwunastu. 

Po zejściu z góry Tabor było jeszcze za wcześnie. Dopiero po doświadczeniu krzyża i zmartwych-
wstania, i po Zesłaniu Ducha Świętego, uczniowie zostali uzdolnieni do tego, aby iść i głosić Ewan-
gelię. Pan Jezus, przemieniając się wobec uczniów, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy 
do chwały zmartwychwstania” (por. Prefacja na II Niedzielę Wielkiego Postu). Pan Jezus ukazał się 
uczniom w takiej postaci, w jakiej miał istnieć na wieki po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Wie-
rzymy, że także nas po śmierci obejmie zmartwychwstanie, że nasze ciała będą przemienione. Prze-
mienienie było dla uczniów momentem umocnienia, aby uczniowie nie zwątpili, kiedy zobaczą swoje-
go Mistrza okrutnie umęczonego, a potem ukrzyżowanego. Wiemy, że ta próba większość z nich prze-
rosła... Zatem polecenie Pana Jezusa, aby "nie rozpowiadać”, to słowo, które mamy wziąć sobie głębo-
ko do serca. Kiedy podczas modlitwy doświadczam obecności Boga, niekiedy związanej wręcz z emo-
cjonalną radością i bliskością, to jest to łaska Boża, abym wytrwał w wierności Chrystusowi w godzinie 
krzyża, w mojej codzienności. Chciałoby się, tak jak święty Piotr, przedłużyć to pełne światła trwanie 
przy Panu, doświadczenie Jego rzeczywistej obecności, blasku Jego chwały. Jednak każde contempla-
tio musi przejść w actio – z mojego zapatrzenia w Chrystusa na modlitwie muszą wynikać konkretne 
postanowienia o zmianie życia, nawróceniu, począwszy od małych spraw. 

Moje osobiste spotkanie z Przemienionym Panem na modlitwie to niejako zachęta: "przyjmij te pró-
by i trudności, które przyjdą! Nie poddaj się zwątpieniu, ale trwaj w postawie wiary wtedy, gdy nie bę-
dziesz czuł Mojej obecności”. Tak też możemy rozumieć polecenie Boga Ojca: „To jest mój Syn umi-
łowany, Jego słuchajcie!” – czyli: słuchajcie tego, co wam Mój Syn mówi, słuchajcie tego, że zapowia-
da swoją mękę i śmierć, która jest konieczna, aby mogło nastąpić Jego chwalebne zmartwychwstanie. 
I wtedy, gdy nasza wierność Panu zostanie wypróbowana, gdy przez krzyż dojdziemy do zmartwych-
wstania i zostaniemy umocnieni darem Ducha Świętego, możemy stać się autentycznymi świadkami 
Chrystusa dla innych. (autor: diakon Mateusza Mickiewicza)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

DZIEŃ KOBIET

8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
Mimo wszystkich sporów kto pierwszy zainicjował ob-
chody tego dnia trzeba wyróżnić Drogie Panie, bo bez 
nich ten świat byłby uboższy. 

Drogie Panie te „małe” i te dojrzałe przyjmijcie życze-
nia skreślone ręką św. Jana Pawła II od nas wszystkich:

„Wszystkim Paniom, w dniu Ich święta - wiele rado-
ści, uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń, niech każ-
dy dzień przynosi Wam same szczęśliwe chwile. Bądźcie 
piękne jak Maryja. 

„Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwal-
nie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajem-
ne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. Dzięku-
jemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w 
dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bo-
gactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. (...) 
Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością 
postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz wła-
ściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną praw-
dę o związkach między ludźmi”. (Jan Paweł II, List do 
kobiet, 2).

TYDZIEŃ MODLITWY  
O OCHRONĘ ŻYCIA

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy o ochro-
nę życia w terminie 19 – 25 marca 2021, która odbędzie 
się na zakończenie każdej wieczornej Mszy św. Bliższe 
informacje dotyczące tego projektu można znaleźć na 
www.zazycie.pro-life.pl.  

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.

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 świętych, których relikwie znajdują 
się w naszej parafii według poniższych dat: 

- św. Jana Pawła II – 02 marca o godz. 18.00.
- św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 marca o godz. 

18.00
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 marca o godz. 18.00.
 - św. Ojca Pio – 23 marca o godz. 18.00. 
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KOLEJNY ETAP PISANA IKONY  
MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

DO WOJCIESZYNA
W dniu 16 lutego 2021 roku został ukończony kolej-

ny etap przygotowania ikony Matki Boskiej Częstochow-
skiej – poświęcenie w Cerkwi Prawosławnej. Nasza iko-
na będzie pisana według wszelkich norm i zasad two-
rzenie ikon związanych z tradycją prawosławną. Dlate-

go ks. Grzegorz Legutko wraz z panem Jackiem Zięcia-
kiem oraz naszym artystą udali się do szczecińskiej cer-
kwi, gdzie ojciec Paweł Stefanowski – proboszcz parafii 
św. Mikołaja dokonał poświęcenia deski pod dalszą pra-
cę pisania naszej ikony.



5 www.wnmp.nowogard.eu

Ciekawe tematyCiekawe tematy

POST W RELIGIACH ŚWIATA
Post jest przeżywany nie tylko w 

chrześcijaństwie. W różnych for-
mach jest on znany we wszystkich 
wielkich religiach świata. W jakich?

Chrześcijanie zachodni na całym 
świecie 17 lutego rozpoczęli Wielki 
Post, który potrwa do Wielkiej Sobo-
ty 3 kwietnia. U prawosławnych roz-
pocznie się on niemal równo miesiąc 
później – 15 marca. Z teologiczne-
go punktu widzenia okres ten służy 
przygotowaniu do świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. Ale post jest prze-
żywany nie tylko w chrześcijaństwie. 

W różnych formach jest on znany we 
wszystkich wielkich religiach świata.

Post w judaizmie
W judaizmie jest kilka świąt religij-

nych, podczas których lub przed któ-
rymi obowiązuje post: Purim, Pascha 
i Jom Kippur. To ostatnie święto, zwa-
ne „Dzień Pojednania”, jest najważ-
niejszym żydowskim dniem postu. 
Dla tych, którzy przestrzegają tra-
dycji religijnej, oznacza to całą noc 
i następny dzień bez picia i jedzenia. 
W tym czasie nie wolno także od-

bywać stosunków płciowych, prowa-
dzić samochodu, kąpać się ani ozda-
biać ciała makijażem. Nic nie powin-
no zakłócać procesu psychicznej ka-
tharsis (oczyszczenia), nawet picie 
wody z kranu. W tym roku Jom Kip-
pur wypada 15 września. Post rozpo-
czyna się przed zachodem słońca po-
przedniego wieczoru i trwa do zmro-
ku następnego dnia, czyli około 25 
godzin.

W Izraelu życie w tym dniu zamie-
ra – nie jeżdżą samochody, zamknię-
te są granice, lotniska, kawiarnie i re-
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stauracje. Ze ścisłego przestrzegania 
postu w Dniu Pojednania zwolnie-
ni są chorzy, kobiety w ciąży i dzie-
ci. Ponadto nosi się wówczas tylko 
białe ubrania – na znak czystości – 
i odmawia się wiele modlitw, aby po-
jednać się z bliźnimi i z Bogiem. W 
modlitwach wspomina się również 
zmarłych przyjaciół i krewnych.

Poza Jom Kippur są też inne dni, 
w których obowiązuje podobnie suro-
wy post. Są one związane z pamięcią 
o szczególnie tragicznych wydarze-
niach w historii narodu żydowskiego.

Chrześcijanie poszczą od Środy 
Popielcowej

Post w Kościele katolickim rozpo-
czyna się w Środę Popielcową, któ-
ra w tym roku przypada 17 lutego. 
Przez 40 dni do Wielkanocy wier-
ni starają się w ten sposób zbliżyć 
do Boga i odnaleźć spokój. Tradycja 
ta opiera się na opisie biblijnym, we-
dług którego Jezus wycofał się na pu-
stynię na 40 dni i pościł. W dzisiej-
szych czasach rzadko przestrzega się 
ścisłych zasad, każdy sam decyduje, 
czego chce się w tym czasie wyrzec.

Najważniejszymi dniami Wielkie-
go Postu są Środa Popielcowa i Wiel-
ki Piątek.

Oprócz postu przed Wielkanocą 
w chrześcijaństwie istnieje również 
„mniejszy” post, który dawniej ob-
chodzono w ramach przygotowań do 
świąt Bożego Narodzenia. 

Ta przedświąteczna tradycja w 
dzisiejszych czasach w dużej mierze 
zanikła. Zapomniano też w dużym 
stopniu o dwóch dniach postu w każ-
dym tygodniu: środzie – na pamiątkę 
dnia, w którym Judasz zdradził Je-
zusa i o piątku – pamiątce ukrzyżo-
wania Go.

Zwyczaj ten zachował się, choć też 
w ograniczonym zakresie, w prawo-
sławiu, w którym zresztą ponad po-
łowa roku kościelnego przypada na 
dni postne. Są cztery dłuższe, zwy-

kle kilkudniowe okresy wstrzemięź-
liwości od pokarmów mięsnych, czę-
ściowo też nabiału. Wielkanoc po-
przedza post trwający siedem tygo-
dni – w tym roku od 15 marca do 1 
maja (prawosławnej Wielkiej Sobo-
ty). Przed Bożym Narodzeniem obo-
wiązuje post 4-tygodniowy – od dru-
giej połowy listopada (w tym roku od 
28 XI). Również uroczystość Świę-
tych Apostołów (Piotra i Pawła) jest 
poprzedzona 2-tygodniowym postem 
(od 28 czerwca), tzw. piotrowym, a 
samo święto przypada 12 lipca. Jesz-
cze jeden post, zwany „Uspieńskim”, 
trwający od 14 do 27 sierpnia, obo-
wiązuje przed świętem Zaśnięcia 
(Wniebowzięcia w tradycji katolic-
kiej) Matki Bożej.

Dniami surowego postu są po-
nadto: wigilia Chrztu Pańskiego (18 
stycznia), święto Ścięcia Głowy Jana 
Chrzciciela (11 września) i Podwyż-
szenia Krzyża Pańskiego (27 wrze-
śnia). Przez cały rok dniami post-
nymi (z wyjątkiem tzw. „spłosznych 
siedmic”, czyli „pełnych” tygodni nie-
postnych) są środa i piątek. W środę 
post ma przypominać o zdradzeniu 
Chrystusa przez Judasza, a w pią-
tek – o Jego męce i ukrzyżowaniu. W 
tym czasie nie wolno jeść mięsa, jaj i 
produktów mlecznych.

Ramadan: post do zachodu Słoń-
ca

Najważniejszym czasem postu w 
islamie jest miesiąc ramadan. W 
tym czasie śniadania jada się już 
przed wschodem słońca, a po za-
chodzie słońca uroczyste kolacje „ła-
mią” post. Ramadan jest dziewiątym 
miesiącem w księżycowym kalenda-
rzu muzułmańskim i trwa 29 lub 30 
dni. W 2021 roku rozpocznie się on 
12 kwietnia, a zakończy 12 maja. 
Aż do wieczornego „złamania postu” 
jest to czas skupienia, zadumy. Mu-
zułmanie przez cały dzień nie jedzą 
ani nie piją, nie utrzymują kontak-

tów seksualnych oraz starają się być 
w zgodzie z sobą i bliźnimi. Post jest 
jednym z pięciu „filarów” islamu, za-
pisanym również w Koranie. Z prze-
pisów postu są zwolnione dzieci, cię-
żarne kobiety, ludzie chorzy i podró-
żujący.

Buddyzm: wstrzemięźliwość i 
mniej jedzenia przed medytacją

Buddyści nie praktykują tak suro-
wego czasu postu jak np. muzułma-
nie. Natomiast w przygotowaniu do 
medytacji zalecana jest wstrzemięź-
liwość i mniejsze ilości jedzenia. Jed-
nocześnie uważa się, że całkowite 
wyrzeczenie się jedzenia i picia od-
dala od „drogi środka” Buddy, któ-
ry odrzuca zarówno obżarstwo, jak i 
pełne powstrzymywanie się od pokar-
mów. Dniem „postu” można nazwać 
święto „Vesakh”. W pierwszym dniu 
pełni Księżyca w maju lub czerwcu 
buddyści na całym świecie świętują 
narodziny, oświecenie i śmierć Bud-
dy. Tego dnia wielu ludzi postana-
wia pościć i ubiera się na biało.

Hinduizm: nie ma stałych okre-
sów postu

Podobnie jak w buddyzmie, także 
w hinduizmie nie ma stałych okre-
sów. Niektórzy wyznawcy wstrzymu-
ją się od jedzenia ku czci boga Śiwy, 
inni na pamiątkę urodzin Krisz-
ny, a jeszcze inni swoją rezygnacją 
z pożywienia podążają za przykła-
dem Mahatmy Gandhiego i stara-
ją się coś osiągnąć politycznie. Asce-
za jest ważną cechą życia wielu hin-
duskich guru (przewodników ducho-
wych), zwanych „Sadhu”. Rezygnują 
oni ze wszystkiego, co nie jest najbar-
dziej niezbędne do przeżycia. Żyją w 
odosobnieniu jak pustelnicy, posiada-
ją tylko to, co noszą na własnym cie-
le, jedzą i piją tylko tyle, ile trzeba, 
aby przeżyć. Nie utrzymują też kon-
taktów seksualnych. (tekst za Katolic-
ka Agencja Informacyjna). •
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

EWANGELICZNY KĄCIK DLA DZIECI
Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia za-

mieszczamy rymowane fragmenty Ewangelii pióra auto-
ra. Zachęcamy do czytania dzieciom tych rymowanych 
fragmentów Ewangelii. Zapraszamy również do odwie-

dzenia strony wyżej wspomnianego autora: http://romcio-
tomcio.pl  

WIELKI POST – DRUGA NIEDZIELA (Góra Tabor, Mk 9,2-10) 

Piotr z Jakubem oraz Janem
Poszli razem za swym Panem,
Aby zdobyć mało znaną,
Galilejską Górę Tabor.
Kiedy byli już na szczycie,
Podziwiali okolicę.
Nagle wpadli w osłupienie!
Otóż Jezusa odzienie
Zrobiło się lśniąco białe!
Jakub krzyknął: - Niebywałe!
Brat zaś Jego, młodszy troszkę,
Dodał szybko: - Żaden proszek
Nie wybieli tak ubrania!
Lecz na koniec zamieszania,
Gdyż przy boku swego Pana
Mojżesz wraz z Eliaszem stanął
I po cichu rozmawiają!
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
- Nie będziemy stąd się ruszać!
Postawimy trzy namioty,
Bo tu nie mam nawet groty!
Jeden stanie dla Mojżesza.
W drugim będzie Eliasz mieszkał.
Namiot trzeci ma być Twoim
I niech między nimi stoi!

Wszyscy mocno wystraszeni,
A tu jeszcze blisko ziemi
Obłok sunie od przestworzy
I słyszalny jest głos Boży:
- To mój Syn umiłowany!
Ma być przez was wciąż słuchany!
Zaraz potem obłok zniknął.
Dalszy ciąg z tego wyniknął,
Bowiem patrzą, pusty pejzaż!
- Gdzie jest Mojżesz?! Gdzie jest Eliasz?!
Zapytują więc Jezusa.
On ramieniem tylko wzrusza,
Prosząc ich: - To nie są żarty!
Zanim nie powstanie z martwych
Syn Człowieczy, tu się skupcie,
To nikomu nic nie mówcie,
Coście bracia dziś ujrzeli!
Dobrze wszystko zrozumieli.
Tylko, gdy już byli sami, 
Między sobą rozprawiali,
Jaką Pan ich przyjął postać?
I co znaczy... z martwych powstać?
Gdy po górach latem chodzę,
Marzę, by na swojej drodze
Spotkać kogoś tam na szczycie.
O kim mówię? Jak myślicie?
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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.
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Niedziela 28.02.2021 r. – II Niedziela Wielkiego Po-
stu

7.00 + Marian Garwol (greg.).
9.30 + Florentyna, Piotr Kumań, za zmarłych rodzi-

ców, teściów oraz za zmarłych 
           z rodziny.
11.00 Pro populo.
12.30 W intencji do Miłosierdzia Bożego o spokój du-

szy i radość życia wiecznego dla mamy 
           śp. Marii Iwaszko w 2 rocz. śmierci (intencja od 

syna Jerzego).
18.00 + Kazimiera Lipka, Feliksa, Janina, Kazimierz, 

Janusz, Marian, Stanisława, Jan.

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

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Elżbieta Wdow-
czyk w 5 miesiącu po pogrzebie.

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

17 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 1.03.2021r.
7.00 + Marian Garwol (greg.).
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca.
 2) + Marian Garwol (greg.).

Wtorek 2.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.).
18.00 

Środa 3.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Helena Kozina w 3 rocz. śmierci.
 - + Helena Fiejdasz.

 - + Anna Kulpa w 16 rocz. śmierci, + Józef Kulpa, 
+ Maria.

 
Czwartek 4.03.2021 r. - I czwartek, 
święto św. Kazimierza Królewicza
09.00 + Marian Garwol (greg.).
18.00 1) + Helena, Kazimiera (k) Pabisiak i za zmarłych 

z rodziny o łaskę życia wiecznego.
 2) + Damian Grzesiak w 20 rocz. śmierci.

Piątek 5.03.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 + Marian Garwol (greg.).
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka
18.00 W intencji zmarłych członków naszej wspólnoty 

parafialnej w miesiącu lutym 2021 roku.
18.30 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.

Sobota 6.03.2021 r. – I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo I sobotnie 
9.00 1) + Zofia Mizgiert w 9 rocz. śmierci, + Jakub Mi-

zgiert w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
 2) + Leon Puchalski w 12 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodziny.
18.00 1) + Henryk w 50 rocz. śmierci, Józefa (k), Zofia, 

Ignacy, Antoni, Stefan i za zmarłych z rodziny.
 2) + Marian Garwol (greg.)

Niedziela 7.03.2021 r. – III Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Marian Garwol (greg.)
9.30 + Marianna Żabecka w 5 rocz. śmierci.
11.00 + Tomasz Stanielun z okazji imienin i urodzin i 

za zmarłych z rodz. Stanielun, 
          Kowalczyk, Michalak.
12.30 + Wiesław Ościłowski w 1 rocz. śmierci.
17.30 Gorzkie Żale

Intencje mszalneIntencje mszalne
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18.00 + Stanisław Kubicki w 33 rocz. śmierci, + Adam, 
Zdzisław, Czesław, Władysław, Józef, Aniela, Ja-
nina i za zmarłych z rodz. Kubickich i Chmur-
skich.

 Karsk (godz. 09.00) W intencji Rocha i Adama z 
okazji urodzin z prośbą o bł. Boże i wstawiennic-
two św. Barbary na dalsze lata życia.

 Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja Żywego Różań-
ca.

 Olchowo (godz. 11.00) + Freda Zielińską w 30 
dniu po pogrzebie, + Jan Zieliński (intencja za-
mówiona od mamy).

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina Góraj w 2 
rocz. śmierci.

Poniedziałek 08.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 1) + Helena Macuga w 22 rocz. śmieci, + Bole-

sław Szurgut.
 2) + Janina Wołowicz z okazji urodzin.

Wtorek 9.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 1) + Marianna Żabecka w 5 rocz. śmierci, + Szcze-

pan Żabecki i za zmarłych z rodziny.
 2) O Bł. Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia 

dla Janiny z okazji 90 rocz. urodzin.

Środa 10.03.2021 r. 
7.00+ Marian Garwol (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Irena i Andrzej oraz za zmarłych rodziców, + 

Konstanty.
 
Czwartek 11.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 1) + Józef Macioszek w 16 rocz. śmierci, + Roza-

lia i Stefan Seredyńscy.
 2) + Edward Iskra oraz za zmarłych rodziców i 

teściów oraz za + Wojciech – brat. 

Piątek 12.03.2021 r. 
7.00 W intencji licznych i świętych powołań do Zgro-

madzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17.45 Koronka
18.00 1) + Marianna, Marian Pędziszczak.
 2) + Marian Garwol (greg.)
18.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH I 

MŁODZIEŻY

Sobota 13.03.2021 r. 
9.00 1) W intencji Krystyny z okazji imienin z prośbą o 

bł. Boże i zdrowie.
 2) O zdrowie i bł. Boże dla Krystyny w dniu uro-

dzin i imienin.
18.00 1) + Jan Wasiak w 18 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.
 2) + Marian Garwol (greg.)

Niedziela 14.03.2021 r. – 
IV Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Józef Olender.
9.30 + Michał Ośmiak, + Anna Ośmiak, + Julia Mazur.
11.00 + Zofia, Ludwik, Adam, Stanisław, Jan, Janina, 

Piotr i Nina z rodz. Garbowskich. 
12.30 + Leszek Szczawiński w 10 rocz. śmierci, + Ka-

rolina Szczawińska w 7 rocz. śmierci, + Grażyna 
Piskorzyńska w 14 rocz. śmierci.

17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 Do Miłosierdzia Bożego w intencji + Marii Iwasz-

ko (mama), + Marka Piksy (brat) oraz + Czesław 
Iwaszko, + Helena i Marian Urbańczyk z proś-
bą o radość życia wiecznego (intencja zamówio-
na od syna, brata i wnuczka Jerzego).

 Karsk (godz. 09.00) + Kazimiera (K) i Kazimierz 
Tomkalscy.

 Dąbrowa (godz. 10.00) + Marian Garwol (greg. 
14).

 Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek, Jan, Stani-
sław oraz za zmarłych z rodziny Wielgus i Zie-
lińskich.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Walenty Góraj w 4 
rocz. śmierci.
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Poniedziałek 15.03.2021 r. 
7.00 W intencji zmarłych rodziców: Jan i Regina Szew-

czyk; zmarłego rodzeństwa: + Zdzisława i Edwin 
Wiczkowscy, Barbara i Tadeusz Kasprzyk, Maria 
i Jan Kamińscy, Jerzy i Waldemar Jaruzel. 

18.00 + Marian Garwol (greg.)

Wtorek 16.03.2021 r.
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 1) Z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i 

wszelkie błogosławieństwo dla Zbigniewa z oka-
zji 44 rocz. urodzin.

 2) + Marek Zdebski w 14 rocz. śmierci, + Anna i 
Władysław Zdebscy.

Środa 17.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa: - + Józef, Marta, Józef Ro-

siak.
   
Czwartek 18.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 1) + Franciszek Berezowski, + Janina Berezow-

ska, + Mieczysław Mróz.
 2) + Stanisław Lewicki – w miesiąc po śmierci.

Piątek 19.03.2021 r. - 
uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
7.00 Dziękczynno- błagalna o potrzebne łaski dla ro-

dziny.
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17.45 Koronka
18.00 1) + Józefa (k), Józef, Józef, Stefan z rodz. Bąk.
 2) + Marian Garwol (greg.)
18.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH I 

MŁODZIEŻY
  
Sobota 20.03.2021 r. 
9.00 + Regina Korościuk w 1 rocz. śmierci.
18.00 1) + Janina Żurawska w 31 rocz. śmierci, + Ry-

szard, Józef Żurawscy, + Mieczysław Zawada, + 
Agata Sowul.

 2) + Marian Garwol (greg.)

Niedziela 21.03.2021 r. – 
V Niedziela Wielkiego Postu
7.00 W intencji rodzin naszej parafii za wstawiennic-

twem Św. Józefa.
9.30 Do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych sióstr 

zakonnych pracujących w naszej parafii: + s. Fi-
lomeny, + s. Zygmunty, + s. Róży o zbawienie i 
radość życia wiecznego (intencje ofiarował para-
fianin Jerzy).

11.00 Do Miłosierdzia Bożego o spokój duszy i radość 
życia wiecznego dla + Marii Iwaszko (mama) i + 
Marka Piksy (brat) – intencja zamówiona przez 
syna i brata Jerzego.

12.30 
17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 + Kazimierz Lipiński, Zofia, Lucyna.

 Karsk (godz. 09.00) + Jan Michalak w 6 rocz. 
śmierci.

 Dąbrowa (godz. 10.00) + Marian Garwol (greg. 
21).

 Olchowo (godz. 11.00) + Jan i Freda Zielińscy 
(intencja zamówiona od kuzynki Grażyny Knych 
z rodziną).

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Jerzy, Józefa (K), 
Wiesław i Marcin Lubczyńscy oraz za zmarłych 
z rodziny. 

Poniedziałek 22.03.2021 r.
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 + Wojciech Wiśniewski w 24 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.

Wtorek 23.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00  + Wiesław Nowak w 7 rocz. śmierci, + Karolina 

i Jędruś Nowak w 9 rocz. Śmierci. + Stanisław 
Gromadzki i za zmarłych z rodziny Nowak.

Środa 24.03.2021 r. 
7.00 + Marian Garwol (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
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Czwartek 25.03.2021 r. - 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 + Marian Garwol (greg.)
12.00
18.00 W intencji dzieci poczętych.

Piątek 26.03.2021 r. 
7.00 
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17.45 Koronka
18.00 + Marian Garwol (greg.)
18.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH I 

MŁODZIEŻY
  
Sobota 27.03.2021 r. 
9.00 W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, 

Radia Maryja i powstałych dzieł. 
18.00 + Marian Garwol (greg.)

Niedziela 28.03.2021 r. – Niedziela Palmowa
7.00 + Marian Garwol (greg.)
9.30 + Jan Kowalczyk w 6 rocz. Śmierci; + Bolesław 

Pawłowski w 41 rocz. śmierci i za zmarłych z ro-
dziny.

11.00 Pro Populo
12.30 + Edward Łyjak i za zmarłych rodziców.
17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 + Bogdan Matkowski w 13 rocznicę śmierci, + 

Maria i Zygmunt Śmigiel, + Marek Bruździński. 

 Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łatka.
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Elżbieta Wdowczyk w 6 

miesiącu po śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) + Mieczysław Pękala.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Weronika Skibiszew-

ska w 29 rocz. śmierci, + Marian Skibiszewski w 
19 rocz. śmierci, +Beata Przybytniak w 11 rocz.    
śmierci, + Helena i Józef Grzesiak.

Poniedziałek 29.03.2021 r. – Wielki Poniedziałek
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 

Wtorek 30.03.2021 r. – Wielki Wtorek
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 + Henryka Wartal w 2 rocz. śmierci.

Środa 31.03.2021 r. – Wielka Środa
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Leonarda (k) w 5 rocz. śmierci, za zmarłych z 

rodziny, + Czesław Kępniak.


