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Alleluja !!!  Alleluja !!!  
Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał, 

prawdziwie zmartwychwstałprawdziwie zmartwychwstał



Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Marka
Jezus przed Piłatem 
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn po-

wzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: 
I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? 
E. Odpowiedział mu: 
+ Tak, Ja nim jestem. 
E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: 
I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. 
E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. 

Jezus odrzucony przez swój naród 
E. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam je-

den, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie roz-
ruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowie-
dział: 

I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? 
E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, 

żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: 
I. Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim? 
E. Odpowiedzieli mu krzykiem: 
T. Ukrzyżuj Go! 
E. Piłat odparł: 
I. A cóż złego uczynił? 
E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: 
T. Ukrzyżuj Go! 
E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wy-

dał na ukrzyżowanie. 

Król wyszydzony 
E. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali 

Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: 
T. Witaj, Królu żydowski! 
E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go 

wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. 

Droga krzyżowa 
E. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Alek-

sandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przy-
prowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. 

Ukrzyżowanie 
E. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzieli-

li między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy 



3 www.wnmp.nowogard.eu

Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim 
ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełni-
ło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. 

Wyszydzenie na krzyżu 
E. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: 
T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw same-

go siebie! 
E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: 
T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z 

krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. 
E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. 

Zgon Jezusa 
E. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzi-

nie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 
+ Eloí, Eloí, lemá sabachtháni? 
E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, 

mówili: 
T. Patrz, woła Eliasza. 
E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: 
I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. 
E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. 

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie

Po zgonie Jezusa 
E. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Nie-

go, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: 
I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.
(Mk 15, 1 – 39)

ROZWAŻANIE
„Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. W jednym 

dniu wspominamy jakże niepodobne do siebie wydarzenia: uroczysty wjazd Jezusa 
do Jerozolimy i Jego Mękę. Ewangeliści – św. Marek nie jest w tym odosobniony – zaświadczają, 

że Chrystus bardzo pragnął udać się do Jerozolimy, gdzie miało wszystko się wypełnić, że właści-
wie całe Jego życie zmierzało do tej jedynej Paschy, do Jego przejścia 

ze śmierci do zmartwychwstania. Spoglądamy zatem na wydarzenia wjazdu do Jerozolimy 
i Chrystusową mękę jak na jedno wydarzenie. Nie zatrzymujemy się na tryumfalnym wjeździe, 

gdyż ten sam tłum, co krzyczał Hosanna, zawoła Na krzyż z Nim. Wsłuchując się zaś 
w Markowy opis męki Pańskiej, pamiętamy o słowach setnika: Prawdziwie, ten był Synem Bo-

żym. Najpełniejsze zrozumienie tych wydarzeń podsuwa nam dzisiejsza liturgia, kiedy podczas 
kolekty modliliśmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do na-
śladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć 
naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. 

W tym też duchu odczytujmy dzisiejszą ewangelię.”
 (autor ks. dr Krzysztof Filipowicz)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

Parafialny  
Wielkopostny Dzień 

Skupienia
W niedziele 21 marca 2021 roku zakończyliśmy Parafial-

ny Wielkopostny Dzień Skupienia, którego temat brzmiał 
„Poznaj Jezusa”. 

Rozważania w tym dniu poprowadził dla naszej wspól-
noty ks. Krystian Dylewski – wikariusz parafii św. Jana 
Chrzciciela w Szczecinie.

Bardzo dziękujemy ks. Krystianowi za poświęcony czas, 
wspólną modlitwę i wygłoszone słowo. 

Wszystkim, którzy skorzystali z tego dnia skupienia ser-
decznie dziękujemy za obecność i życzymy, aby ten dzień 
przyniósł owoce w waszym sercu i życiu.

Obostrzenia  
na Wielkanoc

Przypominamy, że od 27marca do 9 kwietnia 2021 roku 
zostały wprowadzone nowe obostrzenia, które też dotykają 
wspólnot wyznaniowych.

I tak w kościołach może być 1 osoba na 20 m2. W na-
szym kościele parafialnym, jest to liczba 65 osób na Mszy 
św. w odległości 2 m od siebie. Przedsięwzięliśmy środki 
ostrożności i co druga ławka została wyłączona z dostęp-
ności. Przypominany, że w krużganku wejściowym do ko-
ścioła znajduje się butelka ze środkiem odkażającym, z któ-
rego zachęcamy korzystać. Przypominamy, że obowiązuje 
na terenie kościoła obowiązek zakrywania maską nos i ust. 

Pragniemy też poinformować, że podczas uroczystości 
pogrzebowych w kaplicy cmentarnej może przebywać tyl-
ko 10 osób. Nasza parafia w czasie pandemii nie odpra-
wia Mszy św. pogrzebowych w Kaplicy Cmentarnej pod-
czas uroczystości. Natomiast zapraszamy rodziny i przy-
jaciół osób zmarłych na Mszę św. odprawianą zawsze w 
pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00 w naszym kościele.

 W Wielką Sobotę odbędzie się poświęcenie pokar-
mów na placu przed naszym kościołem w godzinach od  
9.00 - 13.30 (co 15 min). Przypominamy o zachowaniu dy-
stansu i wszelkich norm sanitarnych w tym dniu. 

Zachęcamy do pozostania w domu. Triduum Paschalne 
z naszej parafii będzie transmitowane na naszym profilu 
Facebook. Prosimy o udostępnianie tych wydarzeń osobą 
starszym.
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Życzenia na Święta Wielkanocne 
Zmartwychwstania Pańskiego 2021

Kochani Parafianie i Drodzy Goście naszej Parafii
Jako kapłani spotykamy się często z różnymi pytaniami od wiernych. W tym roku bardzo 

często pytaniem kierowanym do nas jest to: Księże, jak to będzie z tymi świętami…? Niekie-
dy porwani nastrojami czasu epidemii łapiemy się na tym, że odpowiadamy – nie będzie… 

To wielki błąd! Sprzeczny z nadzieją i nowością jakie niesie ze sobą Zmartwychwstanie 
Jezusa.

Drodzy parafianie i przyjaciele. Święta będą! Pisząc te życzenia wiemy że będziemy łą-
czyć się przez internet z naszą katedrą, gdzie odbędzie się ostatni akcent Wielkiego Postu – 
Msza św. Krzyżma, podczas której nasz Biskup poświęci oleje, znakiem których przez cały 
rok udzielane będą sakramenty święte, które moc czerpią właśnie z tego, że Chrystus zmar-
twychwstał i żyje.

Kochani! W Wielki Czwartek wieczorem rozpoczniemy Triduum Paschalne. Składa się na 
ten czas Msza święta Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek Męki Pańskiej i cisza Wielkiej Sobo-
ty. Wieczerza, Męka i Śmierć krzyżowa Chrystusa kulminację znajdą w radosnym Alleluja 
wyśpiewanym w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego. To wszystko składa się na Świę-
ta Wielkanocne. Święta radosne, pełne nadziei i nowości życia. Od momentu, gdy Chrystus 
pokonał śmierć, piekło i szatana i jako Zwycięzca wyszedł z otchłani nic nie jest już takie 
jak wcześniej. Jako wierzący wiemy, że nie ma takiego doświadczenia, smutku, beznadziei, 
w których nie moglibyśmy dostrzec radości, nadziei i pragnienia życia. To wszystko sprawia 
w nas żyjący w Kościele Jezus.

Nasz Kościół parafialny jest przygotowany na rozbrzmiewające Alleluja. Niezastąpionym 
brakiem pozostaje jednak Każda i Każdy z Was, kochani Parafianie i drodzy Przyjaciele. 
Wszyscy ten brak odczuwamy. Nie chcemy więc podsycać tego smutku i tęsknoty. Zachęcamy 
nas wszystkich byśmy w medytowaniu i przeżywaniu tajemnic wielkanocnych łączyli się ze 
sobą duchowo. Pamiętajmy o sobie nawzajem, czujmy się odpowiedzialni jeszcze bardziej, 
by rozpoczynające się niebawem święta, jednorazowe w roku, niepowtarzalne, nie przemi-
nęły bezowocnie.

Życzymy Wam wszystkim obfitości łask i darów Jezusa Zmartwychwstałego. Trwajmy w 
radości, która zwycięża wszelki smutek i w nadziei, która kres znajduje w dalekiej przyszło-
ści i sięga aż do wieczności. Niech dobry Bóg wypełnia nasze serca pokojem i obdarza wszel-
kim dobrem. Wyrażamy jednocześnie ogromną wdzięczność za każdy dowód Waszej miło-
ści i życzliwości oraz troski o naszą wspólnotę parafialną, nasz kościół.

Wasi duszpasterze: 
ks. Grzegorz, ks. Andrzej, ks. Waldemar  wraz 

z siostrami ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej.

Wielkanoc 2021
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Poświęcenie Obelisku ku czci św. Jana Pawła II  
w Wojcieszynie

2 kwietnia 2021 roku przypada 16 rocznica śmierci nasze-
go Wielkiego Rodaka i Przewodnika Duchowego św. Jana 
Pawła II papieża. Zazwyczaj obchody wspomnienia są w 
Kościele polskim obchodzone bardzo radośnie i w otocze-
niu modlitewnym. W tym roku będziemy wspominać św. 
Jana Pawła II bardzo milcząco i spokojnie, ponieważ rocz-
nica Jego śmierci wypada w dzień Wielkiego Piątku, w któ-
rym Jezus ponosi za nas śmierć abyśmy mieli życie.

Jednak w tak wyjątkowym dniu chcemy zaprosić o godz. 
21.30 do Wojcieszyna wszystkich pragnących uczestniczyć 
w poświęceniu Obelisku św. Jana Pawła II, który zostanie 
umiejscowiony w obrębie Krzyża koło kościoła.

Zachęcamy również do zapalenia, na 10 min., w oknie o 
godz. 21.37 świecy lub lampki jako naszej pamięci o św. Ja-
nie Pawle II.

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 na-

szej parafii według poniższych dat: 
- św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 kwietnia o godz. 18.00
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 kwietnia o godz. 18.00.
 - św. Ojca Pio – 23 kwietnia o godz. 18.00. 

Zagospodarowanie terenu wokół kościoła  
w Wojcieszynie

25 marca 2021 roku odbyła się wizja lokalna terenu przy 
kościele w Wojcieszynie, którego zagospodarowania podję-
ło się Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych AWIS. W niedługim czasie zostaną rozpoczęte 
prace, które mają doprowadzić do powstania Ogrodu Ciszy 
usytuowanego w obrębie kościoła w Wojcieszynie.

Prosimy o modlitwę w intencji tej inicjatywy, która bę-
dzie dostępna dla każdego człowieka chcącego odpocząć w 
takim wspaniałym otoczeniu.
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia zamieszczamy rymowane fragmen-
ty Ewangelii pióra autora. Zachęcamy do czytania dzieciom tych rymowanych fragmentów 
Ewangelii. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wyżej wspomnianego autora: http://
romciotomcio.pl  

WIELKI POST – Niedziela Palmowa (Mk 11,1-10) 
Idąc do Jerozolimy,
Z niewiadomej nam przyczyny,
Jezus uczniom dwóm powiedział:
- Do Świętego Miasta zmierzam.
A przed miastem jest wioseczka,
I w tej wiosce, wam nieznanej,
Oślę będzie uwiązane.
Żaden człek go nie dosiadał.
Wy odwiążcie zwierzę zaraz
I natychmiast przyprowadźcie.
Idźcie już i osła znajdźcie!
Oni oślę odwiązali,
A miejscowi ich pytali:
- Jak wasz czyn mamy rozumieć?
- Pan zwierzęcia potrzebuje!
Lecz się nie musicie smucić,
Jezus szybko wam je zwróci!
A gdy je przyprowadzili,
Płaszcze na nie swe włożyli.
Jezus usiadł na zwierzęciu
I z ogromną, dzieci, chęcią
Do Świętego Miasta wjechał.
A przy drodze tłum już czekał.
Ludzie płaszcze swe rzucali
I pod nogi osła słali,
Krzycząc głośno tak: - Hosanna!
Ten przychodzi w imię Pana!

Bóg nie szczędzi nam miłości!
Hosanna na wysokości!

Nawet osioł w Bożych planach
Ma i swoje też zadania.
A my także jakieś mamy?
Z odpowiedzią... nie zwlekamy!



8www.wnmp.nowogard.eu

Poświęcenie witraży  
w Karsku

W niedzielę 28 marca 2021 roku zostaną poświęcone w 
kościele filialnym w Karsku dwa nowe witraże przez ks. 
Waldemara Piątka – opiekuna wspólnoty. Witraże przed-
stawiają postacie: Maryi Matki Bożej i św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty w pozycji czuwania i modlitwy pod Krzyżem 
Jezusa Chrystusa. Wyżej wymieniona kompozycja stanowi 
początek zmian w prezbiterium kościoła, jakie nastąpią w 
przyszłości.

Witraże powstały dzięki inicjatywie Rady Wspólnoty w 
Karsku. Przewodniczył temu projektowi pan Stefan Wy-
szomirski. Parafia nasza zasponsorowała jeden z witraży w 
kwocie 10 tysięcy złotych. Projekt i realizację projektu wy-
konał zawodowy witrażysta pan Wiesław Pawłowski. Wy-
kończenia murarskie dokonała firma pana Rocha Mościń-
skiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom realizującym 
ten projekt za poświęcony czas i zaangażowanie. 

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

łowski w 41 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
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. 9.00) + 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 + Helena Balejko.

Wtorek 30.03.2021 r. – Wielki Wtorek
7.00 + Marian Garwol (greg.)
18.00 1) + Henryka Wartal w 2 rocz. śmierci;
 2) + Czesława (k) i Wiktor Stankiewicz.

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

z rodziny; + Czesław Kępniak.
 - + Piotr Goliński w 10 rocz. śmierci.
 - W intencji członkiń Żywego Różańca.
 - W intencji Krystyny Werugo z okazji urodzin i 

imienin, z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i 
zdrowie (intencja od Ani z rodziną).

 - + Władysław Buriak w 1 rocz. śmierci.
 - + Władysław Mazur w 30 dzień po pogrzebie.
 
Czwartek 1.04.2021 r. – Wielki Czwartek
18.00 1) W intencji kapłanów pracujących w naszej 

parafii. 
 2) + Władysława Magadzia.

Piątek 2.04.2021 r. – Wielki Piątek Męki Pańskiej
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzy-

żowa.
19.00 Liturgia Wielkiego Piątku

Sobota 3.04.2021 r. – Wielka Sobota
9.00 – 13.30 Święcenie Pokarmów (co 15 minut) na 

placu przed kościołem.
15.00 Nowenna do Miłosierdzia Bożego i Koronka.
21.30 Wigilia Paschalna.

Niedziela 4.04.2021 r. – Niedziela Wielkanoc
6.00 Pro Populo
9.30 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla ro-

dziny.
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 + Eugeniusz Marcinkiewicz w 7 rocz. śmierci.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
18.00 W intencji Krystyny i jej rodziny z prośbą o po-

trzebne łaski, zdrowie i bł. Boże.

 Karsk (godz. 6.00) Msza św. z okazji urodzin 
mamy Anny Kowalczyk z prośbą o bł. Boże, 
opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Barba-
ry oraz łaskę zdrowia.

 Dąbrowa (godz. 7.30) + Eleonora, Roman, Stefan 
Nurek; + Józefa(k) Krystkiewicz.

 Olchowo (godz. 11.00) + Witold Majewski, Feli-
cja, Regina, Krystyna oraz za zmarłych z rodziny 
Majewskich, Malinowskich i Żero.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Marian, Janina i Wa-
lenty Góraj.

Poniedziałek 5.04.2021 r. 
– Poniedziałek Wielkanocny
7.00 + Krzysztof, Katarzyna, Edward, Karol, Katarzyna, 

Władysław i Władysława (K).
9.30 + Jerzy Łuka w 1 rocz. śmierci, + Józef Piaszczyk 

w 26 rocz. śmierci.
11.00 + Leokadia Radziecka.
12.30 Dziękczynna z okazji 50 rocznicy zawarcia Mał-

żeństwa Haliny i Zdzisława z prośbą o bł. Boże, 
opiekę Matki Bożej dla nich i ich rodziny.

15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
18.00 + Maria, Jan, Stanisław i za zmarłych z rodziny 

Limanowskich.

 Karsk (godz. 9.00)
 Dąbrowa (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Władysław Dobru-

chowski w 34 rocz. śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Stanisława (k) i Kazi-
mierz Kamola.

Wtorek 6.04.2021 r. – Wtorek Wielkanocny
7.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2) + Stanisław Słaby (greg.) 
15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
18.00 1) W intencji zmarłych rodziców: Leonarda (k), 

Aleksander, Krystyna, Jolanta, Waldemar, Graży-
na, Jerzy.

 2) + Stefan Stasiak w 55 rocz. śmierci, Anna, Jó-
zef, Zuzanna, Marian, Małgorzata Stasiak, + Cze-
sław Florkowski.

Środa 7.04.2021 r. – Środa Wielkanocna
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa
Czwartek 8.04.2021 r. – Czwartek Wielkanocny
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
18.00 + Teresa Gizińska w 9 rocz. śmierci oraz + Wła-

dysław i Helena Gizińscy. 

Piątek 9.04.2021 r. – Piątek Wielkanocny
7.00 + Stanisław Słaby (greg.) 
15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej 

wspólnoty w miesiącu marzec 2021

Sobota 10.04.2021 r. – Sobota Wielkanocna
9.00 1) Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla 

rodziny.
 2) + Stanisław Słaby (greg.)
15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
18.00 1) + Eugeniusz Jodko, Grzegorz i za zmarłych ro-

dziców i braci.
 2) W intencji zmarłych z rodziny: Kazimierczak, 

Sułkowskich i Śmigielskich.

Niedziela 11.04.2021 r. 
– Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.00 1) + Stanisław Garliński i za zmarłych teściów, ro-

dziców i zmarłych z rodziny.
 2) + Stanisław Słaby (greg.).
9.30 + Katarzyna Sachryń w 12 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodziny.
11.00 Pro populo
12.30 Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych dzieci I 

komunijnych.
15.00 Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
18.00 Dziękczynno – błagalna z okazji 96 rocznicy uro-

dzin Małgorzaty z prośbą o bł. Boże i opiekę Mat-
ki Bożej.
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 Karsk (godz. 09.00) + Jerzy Poziemski w 3 rocz. 
śmierci.

 Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja Żywego Różańca.
 Olchowo (godz. 11.00) + Katarzyna Walczak.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) Msza św. dziękczynna 

za dar życia Michaliny z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla Niej i jej rodziców z okazji chrztu 
świętego.

Poniedziałek 12.04.2021 r. 
7.00 1) W intencji Krystyny z okazji imienin.
 2) + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 + Marianna, Albin, Jerzy, Rafał, Zdankiewicz; + 

Agnieszka, Wawrzyniec, Henryk Praźuch. 

Wtorek 13.04.2021 r.
7.00 1) O Liczne i święte powołania do Zgromadzenia 

Sióstr Opatrzności Bożej.
 2) + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 W intencji ks. Kazimierza Łukjaniuka - probosz-

cza parafii św. Rafała Kalinowskiego (intencja od 
parafianina Jerzego).

Środa 14.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Zbigniew Kasprzak w 1 rocz. śmierci, + Jacek 

Kasprzak w 4 rocz. śmierci, 
         + Zbigniew Kasprzak w 22 rocz. śmierci.
   
Czwartek 15.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 1) + Katarzyna Walczak, Jan Sobczyk, Jerzy Ko-

złowski i za zmarłych z rodziny; 
         + Katarzyna i Józef Zwierzak oraz za zmarłych z 

rodziny, + Jerzy Tokarek.
 2) + Stefania w 41 rocz. śmierci, Józef w 66 rocz. 

śmierci z rodziny Lemcio.

Piątek 16.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
17.45 Koronka

18.00 1) + Edward Doroszko w 25 rocz. śmierci, za 
zmarłych rodziców: Wiktoria i Wincenty, 

              + ks. Stanisław Ignatowicz.
 2) + Jan Trojanowski w 32 rocz. śmierci.
 
Sobota 17.04.2021 r. 
9.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 1) + Bolesława (k) i Piotr Sulwińscy.
 2) + Wojciech Drozdek w 2 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych rodziców: Zofia i Jan.
Niedziela 18.04.2021 r. – III Niedziela Wielkanocna
7.00 1) + Zenon Mazur w 20 rocz. śmierci oraz za zmar-

łych z rodziny; + Aleksander, Teodor, Ksenia, Mi-
chał Mazur.

 2) + Stanisław Słaby (greg.)
9.30 
11.00 W intencji Bożeny i Zbigniewa z okazji 40 rocz. 

ślubu z podziękowaniem za przeżyte lata z proś-
bą o bł. Boże i opiekę dla małżeństwa i rodziny.

12.30 W intencji Kacpra z okazji 15 rocznicy urodzin z 
prośbą o bł. Boże, zdrowie i dar mądrości.

18.00 W intencji zmarłych rodziców: Roman w 10 
rocz. śmierci i Janiny w 6 miesiącu po śmierci z 
rodziny Paradowskich.

 Karsk (godz. 9.00) + Paulina Śmigielska.
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Krzysztof Madaliński.
 Olchowo (godz. 11.00) + Paweł, Waleria, Zo-

fia, Henryk i za zmarłych z rodz. Zielińskich,                                    
Wielgus.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Aleksandra Zając i w 
intencji zmarłej jej chrzestnej śp. Agnieszka Bor-
sukiewicz.

Poniedziałek 19.04.2021 r.
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 + Helena w 2 miesiącu po śmierci, + Jan.

Wtorek 20.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00  W intencji Dominiki z okazji 10 rocznicy uro-

dzin z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i ła-
ską zdrowia.
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Środa 21.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 
Czwartek 22.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 + Roman Sadowski w 1 rocz. śmierci, + Irena i 

Mieczysław Sadowscy.

Piątek 23.04.2021 r. – uroczystość św. Wojciecha
7.00 + Jerzy w dniu imienin, + Waldemar Jaruwal.
17.45 Koronka
18.00 1) W intencji Kazimierz Borowiecki z okazji 66 

rocz. urodzin.
 2) + Stanisław Słaby (greg.)
 
Sobota 24.04.2021 r. – wspomnienie św. Jerzego
9.00 W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczyzny, 

Radia Maryja i powstałych dzieł. 
18.00 1) Z okazji 25 rocznicy ślubu Grażyny i Krzysz-

tofa Malarczyk.
 2) + Stanisław Słaby (greg.)

Niedziela 25.04.2021 r. – IV Niedziela Wielkanocna
7.00 1) + Irena, Jan Marczyński; + Antonina, Igna-

cy Kwaśniewscy; + Antoni, Maria, Aleksander 
Wawryczuk i za zmarłych z rodziny.

 2) + Stanisław Słaby (greg.)
9.30 + Marian Szczerbicki, Łucja, Zbigniew i za zmar-

łych z rodziny.
11.00 + Ks. Jerzy Steckiewicz.
12.30 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.

18.00 W intencji dzieci poczętych.

 Karsk (godz. 09.00) + Benedykt Kwiatkowski w 
27 rocz. śmierci, + Wiesława (k) Kwiatkowska, 
+ Halina Podgórska, + Stanisław Kraszewski, + 

Leokadia Domańska oraz za zmarłych z rodziny 
Koza i Kędzierskich.

 Dąbrowa (godz. 10.00) + Elżbieta Wdowczyk w 7 
miesiącu po śmierci.

 Olchowo (godz. 11.00) + Łokaj Zygmunt w 
2 rocz. śmierci, + Stanisława Łokaj w 5 rocz.                                       
śmierci.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Antoni, Anna, Zofia i 
Antonina Góraj.

Poniedziałek 26.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 + Klemens, Krzysztof, Józef, Cecylia Leyk.

Wtorek 27.04.2021 r. 
– 7 rocz. kanonizacji św. Jana Pawła II
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 + Anna Zielezińska w 2 rocz. śmierci, + Halina, 

Józef.

Środa 28.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Zofia i Tadeusz Żepetccy.

Czwartek 29.04.2021 r. 
– święto św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
18.00 1) + Eugeniusz Wybrzyk w 18 rocz. śmierci.
 2) + Krystyna i Henryk Pawłowscy.

Piątek 30.04.2021 r. 
7.00 + Stanisław Słaby (greg.)
17.45 Koronka
18.00 1) + Grażyna Grochowska w 1 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
 2) + Halina, Janina, Zofia, Edward, Wacław, Ry-

szard oraz za zmarłych z rodzin z obu stron.


