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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę

Z Ewangelii według św. Jana:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec 

mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każ-
dą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzię-
ki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie 
jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją 
zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to 
proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami". (J 15, 1-8) 

ROZWAŻANIE
Trwanie w Jezusie, o którym mówi dziś Ewangelia, jest łaską, ponieważ jest udzieleniem się 

nam Boga i zaproszeniem do relacji. Dobrze jest zrozumieć, czym jest owo trwanie w Nim. Ist-
nieje bowiem pokusa zrozumienia trwania jako biernego oczekiwania, utrzymywania niezmien-
nego stanu swojego życia. Jest to szczególnie niebezpieczne obecnie, kiedy widzimy często brak 
decyzyjności. Szczególnie u młodych osób, które rozeznają swoje życiowe powołanie, ale także 
u starszych, którzy potrzebują podjęcia konkretnej decyzji do nawrócenia. Nasze życie duchowe 
potrzebuje powiem odświeżania, regularnego przycinania tego, co stało się jałowe i nie przy-
nosi owocu, a jest tylko przyzwyczajeniem, opieszałością, a może czymś, w czym trwamy przez 
strach przed nieznanym.

Trwanie w Jezusie jak gałązka w krzewie winnym jest więc relacją dynamiczną. W niej nie 
ma miejsca na bierne oczekiwanie i liczenie na to, że Pan będzie działał za mnie, że mnie na-
wróci. Taka postawa nie przynosi owocu i może doprowadzić do odcięcia, którego skutkiem jest 
wrzucenie do ognia. Pan zaprasza nas dziś do przyjęcia łaski wiary, którą nas obdarował i życia 
w zgodzie z jej natchnieniami. 

(alumn Rafała Mińkowski)

APEL CAŁY CZAS AKTUALNY
Apelujemy o przestrzeganie przepisów sanitarnych uwrażliwia nas na to policja: 

dystans, dezynfekcja, maseczka.
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

NOWA POLICHROMIA DO 
KOŚCIOŁA W WOJCIESZYNIE

Otrzymaliśmy projekt polichromii - malowidła ścienne-
go do kościoła w Wojcieszynie. Projekt wykonał mistrz Ja-
rosław znany prawosławny malarz (jego prace możemy po-
dziwiać w szczecińskiej Cerkwi Prawosławnej i w budują-
cym się kościele pw. św. Jana Pawła II w Szczecie na War-
szewie).

 Nasze prace będą wykonywane na przełomie sierpnia i 
września tego roku. Malowidło zajmie całą ścianę prezbite-
rium. Przypominamy, że artysta Roman pracuje cały czas 
nad ikoną do wojcieszyńskiego kościoła.

WAŻNE DATY W MIESIĄCU 
MAJU 2021

Drodzy parafianie w miesiącu maju będziemy obchodzić 
imieniny ważnych osób dla naszej parafii. Prosimy was o 
modlitwę w intencji solenizantów w ich dniu:

- 16 maja – imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup An-
drzej Dzięga nasz metropolita;

- 25 maja – imieniny obchodzi Ks. Grzegorz Legutko – 
proboszcz naszej wspólnoty parafialnej. Zapraszamy na 
Msze św. imieninową ks. Grzegorza w niedzielę 23 maja 
o godz. 11.00.

- 25 maja – 19 rocznica Święceń Kapłańskich ks. Walde-
mara Piątka.

- 26 maja – 14 rocznica Święceń Kapłańskich ks. Andrze-
ja Zaniewskiego.

   PROSIMY O MODLITWĘ...

HARMONOGRAM 
NABOŻEŃSTW  

W MIESIĄCU MAJU
- Nabożeństwa majowe codziennie po wieczornej mszy 

św. a w sobotę po Mszy św. o godzinie 9:00. 
- 1.05.2021 - pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo 

majowe i pierwszosobotnie o godz. 8:15
- W pierwszy piątek (07.05) nabożeństwo ku czci NSPJ 

przed wieczorną mszą św. połączone z koronką do Miło-
sierdzia; od godz. 17.00 możliwość skorzystania ze Spowie-
dzi Świętej.

- 13.05.2021 - nabożeństwo fatimskie po mszy św. wie-
czornej - różaniec i procesja dookoła kościoła. Prosimy za-
brać ze sobą świece na procesje.

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. Maksymilia-

na 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.
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O "duchowości majowej" O "duchowości majowej" 
kilka słówkilka słów

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Koście-
le okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest 
tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy 
grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeń-
stwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś 
przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można 
usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od po-
łowy XIX wieku.

Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcze-
śniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpie-
wanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie 
już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj 
jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopie-
ro na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten mie-
siąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był 
król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do 
udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w 
nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w 
porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Do-
minikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i 
przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, 
wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je 
do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je 
na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go 
za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 
ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj du-
chowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesią-
cem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595) czyta-
my, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Mat-
ki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do 
składania ku Jej czci oprócz kwiatów - także duchowych 
ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w 
latach 1677-1709) w maju gromadzili się przed wizerun-
kiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i skła-
daniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora właści-
wych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, 
o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapo-
lu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej 
Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem. Za największego apostoła nabożeństw majo-
wych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. 

W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował 
nabożeństwo majowe. Co więcej, rozesłał ją do wszystkich 

biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeń-
stwo w słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon 
wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez papieża Kle-
mensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeń-
stwo majowe 

w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w po-
dróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabo-
żeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do 
nabożeństwa majowego - na które składa się Litania Lore-
tańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał 
w 1859 roku papież bł. Pius IX.

W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili je-
zuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w ko-
ściele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krako-
wie (w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski (1859). 
W tym samym czasie cześć Królowej maja szerzył w Galicji 
poezją jezuita o. Karol Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty 
Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę 
o nabożeństwach majowych (1839). 

W dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we Wro-
cławiu w roku 1850 ks. Aleksander Jełowicki, zmartwych-
wstaniec. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe 
przyjęło się we wszystkich prawie krajach.

Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Lo-
retańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, 
w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, ja-
kimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla 
Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Lore-
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tańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była 
już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwier-

dził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę "Lore-
tańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, 
gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdo-
podobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Ma-
ryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Lo-
retańskiego.

Tekst litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi 
Grzegorzowi XIII archidiakon Guido Candiotti. 11 czerw-
ca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu 
dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII 
i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zaka-
zała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, któ-
re następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w li-
tanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Mat-
ko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały 
się inne wezwania (inwokacje): Królowo Różańca Święte-
go (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), 
Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królo-
wo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo 
Rodzin (1995).

W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w 
sumie 49, a w Polsce 50. 

Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królo-
wej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 
października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", 
przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo 
Polski".

Warto w tym miejscu wspomnieć, że starsza od Litanii 
loretańskiej jest litania do dziś odmawiana w Zakonie Ka-
znodziejskim. Pochodzi ona z XII wieku (jest zatem starsza 
niż zakon dominikański, niewykluczone, że jest ona zaginio-
nym pierwowzorem Litanii Loretańskiej). Jej pełny tytuł 
brzmi: "Litania dominikańska do odmawiania we wszelkich 
utrapieniach". W Polsce jest znana w kilku tłumaczeniach 
(m.in. poetki Anny Kamieńskiej). W Zakonie odmawia się 
ją w szczególnych momentach. Jak podaje stara tradycja - 
kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: "Strzeżcie się li-
tanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne". Przy-
słowiem stało się powiedzenie: Litaniis Ordinis Praedicato-
rum libera nos, Domine (Od litanii Zakonu Kaznodziejskie-
go wybaw nas, Panie).

W maju jednak, także dominikanie w czasie nabożeństw 
majowych modlą się tekstem Litanii Loretańskiej. Wzo-
rem dla obu litanii był Akatyst ku czci Bogurodzicy, piękny 
hymn maryjny Kościoła Wschodniego, który przetrwał do 
naszych czasów (śpiewany także przez katolików). (•)

26 MAJA – DZIEN 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 waszego świę-
ta. W tym ważnym dniu nie zapo-
minamy o was i będziemy modlić 
się w waszej intencji podczas każ-
dej Mszy św. Dziękujemy wam za 
wasze piękno i świadectwo życia 
miłością i poświęceniem.

DZIEŃ ŚWIĘTEGO FLORIANA
W poniedziałek 04 maja będzie-

my obchodzić we wspólnocie Kościo-
ła wspomnienie św. Floriana. Św. Flo-
rian jest patronem takich miast jak: 
Kraków, Chorzów oraz państw: Au-
strii i Bolonii; ponadto hutników, stra-
żaków i kominiarzy, a także garncarzy 
i piekarzy. 

W tym dniu nie zapomnijmy o na-
szych nowogardzkich strażakach. 
Prześlijmy im laurki, kartki z życze-

niami i wsparciem w tym niełatwym 
czasie a może ktoś do remizy podrzuci 
kawałek placka, aby im było słodko…. 
Każdy wyraz wdzięczności jest mile 
widziany. Podczas Mszy św. sprawo-
wanych w tym dniu w naszej parafii, 
będziemy się modlić w intencji straża-
ków. Niech św. Florian wasz kochani 
bracia i siostry strażacy strzeże w tej 
niełatwej posłudze.
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Wspomnienie o zmarłym Księdzu Biskupie Seniorze Janie Gałeckim,
 Biskupie Pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1974 -2007

Ksiądz bp Jan Stefan Gałecki, syn 
Władysława i Aleksandry urodził się 
18 czerwca 1932 r. w Zalesiu (koło 
Przasnysza), miejscowości należą-
cej do parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Krasnem (ówcześnie dekanat 
makowski w diecezji płockiej – z ko-
ściołem późnorenesansowym konse-
krowanym w 1575 r.; Krasne to rodo-
we gniazdo Krasińskich herbu Ślepo-
wron), w rodzinie rolniczej. Dzieciń-
stwo miał trudne, gdyż przypadło ono 
na czas II wojny światowej i w związku 
z tym nie uczęszczał do szkoły. W cza-
sie okupacji przez pełne 5 lat uczył go 
ojciec w domu, mimo groźby wywie-
zienia go do obozu koncentracyjnego  
w Auschwitz. Jak wspomina bp J. Ga-
łecki: „Pamiętam, jak ojciec zrobił mi 
zeszyt z worka po cemencie i każdego 
dnia wraz z siostrą musiałem nauczyć 
się czytać jedną stronę z rachunków i 
języka polskiego”.

Po zakończeniu działań wojennych, 
najpierw trafił do klasy drugiej, a za 
trzy tygodnie do klasy piątej Szkoły 

Podstawowej w Krasnem, a następ-
nie rozpoczął gimnazjum w Makowie 
Mazowieckim. Katechizmu uczyła go o 
dwa lata starsza siostra. Pierwszą Ko-
munię św. przyjął podczas II wojny 
światowej od ukrywającego się księ-
dza, który odprawił Mszę św. w swo-
im pokoju przy małym stoliku. Póź-
niej księdza rozstrzelano. Oczywiście, 
największy wpływ na religijne wy-
chowanie bp. Jana mieli rodzice. To 
oni ugruntowali w nim nieugięte zasa-
dy życia i postawy moralne. Ten czas 
bp Jan wspomina: „w gimnazjum na-
uczyciel werbował nas do ZMP i zło-
śliwie pytał, dlaczego do niego nie na-
leżymy: «Czy matka nie pozwala ci na 
to, a może ksiądz zabrania? Nie słuchaj 
się matki, bo ona jest sprzed 1939 r., a 
teraz jest Polska komunistyczna i Ko-
ścioła także nie będzie». Wróciłem do 
domu i spytałem mamy: «Mamo, czy ja 
mam Ciebie nie słuchać?». Mama się 
rozpłakała i powiedziała: «Tak rób, jak 
Cię rodzice nauczyli! Czcij ojca swego i 
matkę swoją!»”. I dalej: „Również łaskę 
powołania zawdzięczam ich postawie, 
temu, co we mnie zaszczepili, przykła-
dowi ich życia, modlitwy i szacunku do 
każdego człowieka. Zawsze wieczorem 
z rodzicami i dwiema siostrami klękali-
śmy do wspólnej modlitwy”.

Dalszą edukację kontynuował w 
Niższym Seminarium Duchownym w 
Słupsku. Przybył tutaj w 1950 r., bo 
jak sam stwierdził, „w jednym z czaso-
pism religijnych wyczytałem o ogrom-
nych potrzebach pracy kapłańskiej na 
zachodniopomorskiej ziemi. Odwiedził 
nas wtedy także administrator apostol-
ski w Gorzowie Wlkp., który zachęcał 
młodych do wstępowania do Niższego 
Seminarium Duchownego w Słupsku. 
Pojechało nas w sumie trzech z tego 

gimnazjum. Po maturze mogłem wró-
cić w swoje strony, ale pomyślałem, że 
jeśli już tu przybyłem i istnieje tutaj ta-
kie zapotrzebowanie na księży, to po-
stanowiłem wstąpić do seminarium w 
Paradyżu. Proszę sobie wyobrazić, że 
na I rok zgłosiło się wówczas aż 100 
kandydatów”.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzało-
ści w 1952 r. Jan Gałecki rozpoczął stu-
dia filozoficzne w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Gościkowie-Pa-
radyżu, a potem teologię kontynuował 
w Gorzowie Wlkp. Ten czas wspomina: 
„Po pewnych modyfikacjach systemu 
kształcenia od razu znalazłem się na 
drugim roku, nadrabiając całą filozofię. 
Na teologię trafiliśmy do Gorzowa na 
słynną ul. Warszawską naprzeciw ko-
ścioła Ojców Kapucynów. Czasy semi-
narium wspominam z dużym wzrusze-
niem, gdyż był to ważny okres w moim 
życiu. Zachowałem we wdzięcznej pa-
mięci: profesorów, współbraci, cały kli-
mat formacji i troskę o to, abyśmy jak 
najlepiej przygotowali się do trudnej 
pracy kapłańskiej w diecezji obejmu-
jącej 1/7 Polski. Kładziono duży nacisk 
na duchowość i wewnętrzną dyscypli-
nę, co później owocowało w pracy”.

Święcenia kapłańskie otrzymał 23 
czerwca 1957 r. w katedrze Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Gorzowie Wlkp. z rąk bp. Teodora 
Benscha (zmarł on 7 stycznia 1958 r. 
na plebanii parafii Świętej Rodziny w 
Szczecinie). Wraz z Janem Gałeckim 
święcenia kapłańskie przyjęło 34 dia-
konów. Mszę św. prymicyjną ks. Jan 
odprawił w 400-letnim kościele para-
fialnym św. Jana Chrzciciela w Kra-
snem. Kazanie prymicyjne wygłosił oj-
ciec duchowny z Paradyża ks. Izydor 
Ździebło.

WspomnienieWspomnienie

śp. Ks. Biskup Jan Gałecki
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Do 1970 r. ks. Jan Gałecki pracował 
kolejno na wikariatach w: Zielonej Gó-
rze (parafia pw. Najświętszego Zbawi-
ciela, od 1 lipca 1957 do 1959 r.); Szcze-
cinie-Niebuszewie (parafia pw. Naj-
świętszego Zbawiciela, w latach 1959-
1960, tutaj uczył katechezy w szkole 
przy ul. Niemierzyńskiej); Zielonej Gó-
rze (parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej, 
w latach 1960-1964; miał tam być wg 
prośby bp. Jerzego Stroby kilka miesię-
cy, a posługiwał aż 4 lata); Drawnie (pa-
rafia pw. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, w latach 1964-1966) i Szczecin-
ku (parafia pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, w latach 1966-1970,).

W roku 1964 powołany został do 
pracy w Kurii Biskupiej w Gorzowie 
Wlkp. w charakterze pomocniczego re-
ferenta ds. Środków Społecznego Prze-
kazu. Tutaj pracował razem z ks. Tade-
uszem Werno, późniejszym biskupem 
pomocniczym diecezji koszalińsko-ko-
łobrzeskiej. W latach 1970-1971 peł-
nił funkcję notariusza w kurii bisku-
piej. W 1970 r. podjął również studia 
specjalistyczne na Wydziale Teologicz-
nym Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Dwa lata później uzyskał w In-
stytucie Teologii Pastoralnej stopień 
magisterski. Doktorat na podstawie 
dysertacji „Religijność rodziców a reli-
gijność dzieci w środowisku miejskim. 
Studium socjologiczne” napisanej pod 
kierunkiem ks. prof. dr hab. Włady-
sław Piwowarskiego uzyskał w 1978 r. 
w Sekcji Filozofii Społecznej Wydziału 
Filozoficznego KUL.

W latach 1971-1974 pełnił także 
funkcję administratora i proboszcza 
parafii pw. NMP Królowej Świata w 
Stargardzie Szczecińskim (przez dwa 
lata nie mógł uzyskać stosownego za-
twierdzenia ze strony władz komuni-
stycznych). 4 grudnia 1973 r. papież Pa-
weł VI ustanowił ks. Jana Gałeckiego 
biskupem tytularnym Maiuca i bisku-
pem pomocniczym diecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej. Prekonizowany zo-
stał 4 lutego, a sakrę biskupią otrzymał 
17 marca 1974 r. w katedrze św. Jaku-
ba Ap. w Szczecinie z rąk kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, prymasa Polski oraz 

biskupów: Jerzego Stroby, ordynariu-
sza szczecińsko-kamieńskiego i Bogda-
na Sikorskiego, ordynariusza płockie-
go. Obecni byli także: biskupi Wilhelm 
Pluta, Ignacy Jeż, Paweł Socha i Ma-
rian Przykucki. 

Bp J. Stroba w słowie wstępnym po-
wiedział, że: „są to pierwsze święcenia 
w tej katedrze i to biskupie, bo nie było 
w niej jeszcze świeceń kapłańskich, 
ani diakońskich”. Biskup Jan Gałec-
ki został pierwszym biskupem diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej i pierwszym 
biskupem wywodzącym się z miej-
scowego prezbiterium. Jako swoje ha-
sło biskupim przyjął słowa „Mitte me”, 
które było też zawołaniem jego roczni-
ka święceń: „Oto ja, poślij mnie!”. Na-
stępnego dnia bp Jan został wikariu-
szem generalnym i tę funkcję pełnił u 
boku kolejnych rządców diecezji: bp. 
Jerzego Stroby, bp. Kazimierza Maj-
dańskiego, abp. Mariana Przykuckiego 
i abp. Zygmunta Kamińskiego.

Po kanonicznym objęciu przez do-
tychczasowego ordynariusza szczeciń-
sko-kamieńskiego bp. dr. Jerzego Stro-
bę archidiecezji poznańskiej, zgodnie 
z przepisami prawa kanonicznego (7 
października 1978 r.), Szczecińska Ka-
pituła Katedralna na nadzwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 9 października 
1978 r. wybrała bp. dr. Jana Gałeckie-
go wikariuszem kapitulnym. Funkcję 
tę sprawował do 1 marca 1979 r., kie-
dy to komunikatem watykańskim no-
minowano bp. Kazimierza Majdańskie-
go na ordynariusza diecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej.

Czas, w którym bp Jan Gałecki spra-
wował odpowiedzialność za diece-
zję szczecińsko-kamieńską, naznaczo-
ny był śmiercią papieża Jana Pawła I 
(29 września 1978 r.), jak również wy-
borem (16 października 1978 r.) Polaka, 
kard. Karola Wojtyły na papieża, któ-
ry przybrał imię Jan Paweł II. Na uro-
czystą inaugurację pontyfikatu (22 paź-
dziernika) do Rzymu udała się liczna 
delegacja z diecezji z bp. Janem Gałec-
kim na czele.

Wikariusz kapitulny starał się spra-
wować rządy w diecezji w duchu bp. 

Jerzego Stroby. Spośród wielu zadań 
bp. Jana Gałeckiego należy wymie-
nić funkcję moderatora kurii biskupiej, 
moderatora Wydziału Duszpasterskie-
go, Sekcji Duszpasterstwa Sakramen-
talnego i Specjalnego oraz Rady Ka-
płańskiej i Duszpasterskiego; od 1 lipca 
2003 r. był odpowiedzialny za III rejon 
obejmujący 13 dekanatów północnych 
archidiecezji. Od 15 czerwca 1978 r. 
pełnił funkcję prepozyta Kapituły Ka-
tedralnej, a od 1986 r. wykładał Kato-
licką Naukę Społeczną i Teologię Pa-
storalną w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Szczecinie.

W Episkopacie Polski był człon-
kiem Komisji ds. Środków Społeczne-
go Przekazu i ds. Duszpasterstwa Ludzi 
Morza oraz do Rady ds. Migracji, Tury-
styki i Pielgrzymek.

W diecezji czynnie posługiwał do 22 
września 2007 r., kiedy to papież Bene-
dykt XVI przychyli się do jego prośby 
przejścia na emeryturę zgodnie z prze-
pisami Kodeksu Prawa Kanoniczne-
go dotyczącymi osiągnięcia wieku ka-
nonicznego. Arcybiskup Zygmunt Ka-
miński, ówczesny metropolita szcze-
cińsko-kamieński, w swoim przesłaniu 
napisał wówczas m.in.: „Pragnę, aby 
wdzięczność wobec utrudzonego Pa-
sterza wyraziła się w naszej modlitwie. 
Niech z serc popłynie pełne wdzięcz-
ności podziękowanie Bogu za łaski 
otrzymane przez ręce bp. Jana Gałec-
kiego. Niech towarzyszy mu w czasie 
zasłużonego odpoczynku nasza życzli-
wość i dobroć. Prośmy Boga o potrzeb-
ne dary dla Biskupa Jana, aby mógł 
dalej owocnie wspierać Kościół swoją 
modlitwą, ofiarą i w miarę sił, posłu-
gą duszpasterską. Jezus Chrystus, Do-
bry Pasterz, niech błogosławi Dostoj-
nego Seniora”.

Działalność bp. Jana Gałeckiego 
mocno wpisała się w krajobraz pomor-
skiej ziemi, tym bardziej że swoją bi-
skupią posługę rozpoczął u początków 
dziejów diecezji szczecińsko-kamień-
skiej. Jego modlitwy, ofiary i posługa 
uświęcania stały się udziałem bardzo 
licznej rzeszy wiernych.

opracował: Ks. Grzegorz Wejman
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

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

V NIEDZIELA WIELKANOCNA (J 15,1-8) 
Moi, kochani uczniowie!
Posłuchajcie, coś wam powiem.
Oto Jestem winnym krzewem.
Ojciec mój, ten co jest w niebie,
Jak ogrodnik go uprawia. 
I się często zastanawia:
Ile potrzeba nawozu?
Jak uchronić korzeń od mrozu?
Które pędy skrócić trzeba?
Sprawdza też, jaka jest gleba?
Gdy gałązka w moim krzewie
Nie chce dać owocu z siebie,
Szybko zaraz ją odcina.
Ta natomiast, co zaczyna
Owoc dawać w obfitości, 
Dużo daje Mu radości.
Tę troskliwie pielęgnuje, 
Czasu na nią nie żałuje.
Czyści ją, by była zdrowa.
Dzięki temu, winny owoc
Jest słodziutki i wyborny,

Od goryczy wszelkiej wolny.
Ja was słowem oczyściłem.
Trwajcie w nim i miejcie siłę, 
Żeby złu się przeciwstawić
I by pomóc ludzi zbawić.
Nie roztrwońcie Mego Słowa.
Gdy je każdy z was zachowa,
Nigdy nie będziecie w błędzie,
 Bo Duch Święty z wami będzie.
Ten kto ze Mną się nie złączy,
Uschnie i w płomieniach skończy!
Jeśli przy mnie trwać będziecie, 
Poproście o cokolwiek chcecie,
A to wszystko wam się spełni. 
Wtedy Ojciec w całej pełni
Dozna przez to wielkiej chwały, 
A z Nim także Kościół cały.

 Odpowiedzcie, bo ja nie wiem!
 Kto jest, dzieci, winnym krzewem?
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Sobota 1.05.2021 r. – I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo maryjne i majowe
9.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.00 1) + Władysław w 30 rocz. śmierci, + Marian-

na Włodek.
 2) + Stanisław Słaby (greg.).

Niedziela 2.05.2021 r. – V Niedziela Wielkanocna
7.00 + Stanisław Słaby (greg.).
9.30 + Halina i Stefan Patyk.
11.00 
12.30 W intencji Katarzyny z okazji 80 rocznicy uro-

dzin.
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca.
 2) W intencji obchodzonych urodzi ukończenia 

54 lat dla parafianina Jerzego Piksy z prośbą o 
boże łaski, dary Ducha Świętego i zdrowie na 
dalsze lata (intencja od kolegów i koleżanek ze 
szkoły podstawowej z Nowogardu).

18.30 Nabożeństwo majowe

 Karsk (godz. 09.00) + Kazimiera (k) Możdzyńska 
w 5 rocz. śmierci, + Józef w 17 rocz. śmierci.

 Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja Żywego Różańca.
 Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek, Pelagia, 

Krystyna Urbańczyk i za zmarłych z rodziny.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Siemiak 

(greg.).

Poniedziałek 03.05.2021 r. 
– uroczystość NMP Królowej Polski
7.00 + Stanisław Słaby (greg.).
9.30 Msza św. dziękczynna.
11.00 + Helena Balejko (intencja od rodziny z Krako-

wa: Wandy, Tadeusza, Zdzisława, Tadeusza oraz 
od kuzynki Stefanii).

12.30 
18.00 W intencji Radosława z prośbą o dary Ducha 

Świętego i boże błogosławieństwo 
          na egzaminy maturalne.
18.30 Nabożeństwo majowe
 
 Karsk (godz. 09.00) + Marian Wdowiński w 23 

rocz. śmierci, + Helena Wdowińska w 12 rocz. 
śmierci, + Bronisława (k) i Feliks Kłosińscy w 9 
rocz. śmierci. 

 Dąbrowa (godz. 10.00) + Jan w 15 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodziny.

 Olchowo (godz. 11.00) + Marta, Henryk Stefań-
scy i za zmarłych z rodziny.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Siemiak 
(greg.).

Wtorek 4.05.2021 r. – wspomnienie św. Floriana
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.00 1) + Honorata w 17 rocz. śmierci, + Stanisław w 

34 rocz. śmierci Śniegowscy.
 2) + Stanisław Słaby (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 05.05.2021 r. 
7.00 1) + Władysława (k) Kołakowska, + Stanisława 

(k) i Wacław Podemscy.
 2) + Zdzisław Siemiak (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Marianna (k) i Stanisław Skibscy.
 - + Roman Pietruszka w 8 rocz. śmierci, + Teresa, 

Eugeniusz
 - W intencji ks. Waldemara. 
18.30 Nabożeństwo majowe

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Czwartek 6.05. 2021 r. święto 
św. Filipa i Jakuba Apostołów, I czwartek miesiąca
9.00 + Stanisław Słaby (greg.).
18.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe
Piątek 7.05.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej 

wspólnoty w miesiącu kwietniu 2021.
18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 08.04.2021 r. – 
uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika
9.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1) + Stanisława Wróbel
 2) + Stanisława (k) w 2 rocz. śmierci, + Stanisław 

Raś

Niedziela 09.05.2021 r. – VI Niedziela Wielkanocna
7.00 + Stanisława (k), Antoni Kwinto, + Franciszka (k), 

Ambroży Kononiuk.
9.30 + Stanisław, Marianna Szadkowscy, za zmarłych 

teściów, rodziców i za zmarłych z rodziny.
11.00 Pro populo
12.30 + Stanisław, Teodora, Wawrzyniec i za zmar-

łych z rodzin: Gniteckich i Grabowskich.
18.00 + Alicja Zimna z okazji urodzin, + Barbara, Euge-

niusz, Ryszard, Henryk i za zmarłych
          z rodziny Zimnych.
18.30 Nabożeństwo majowe

 Karsk (godz. 09.00) + Czesława (k) Ulhurska w 
miesiąc po śmierci.

 Dąbrowa (godz. 10.00) + Waldemar Rompel w 
10 rocz. śmierci, + Jadwiga Fugowska w 4 rocz. 
śmierci.

 Olchowo (godz. 11.00) + Marta Onufry.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Siemiak 

(greg.).

Poniedziałek 10.05.2021 r. 
7.00 ++ Marian Czerkowski w 5 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodziny Grendów i Kotala.
18.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 11.05.2021 r. 
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.00 1) + Elżbieta w 5 rocz. śmierci, + Robert w 6 rocz. 

śmierci z rodziny Saja.
 2) + Pelagia w 3 rocz. śmierci, + Jan w 2 rocz. śmier-

ci, + Andrzej w 12 rocz. śmierci Kośmider; + Stefan 
Pisarek w 7 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny. 

18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 12.05.2021 r. 
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
18.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 13.05.2021 r. – wspomnienie NMP z Fatimy
7.00 O liczne i święte powołania do Zgromadzenia 

Sióstr Opatrzności Bożej.
18.00 1) + Jerzy Paśko w 25 rocz. śmierci. 
 2) + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe i fatimskie.

Piątek 14.05.2021 r. – święto św. Macieja Apostoła
7.00 Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla rodziny.
18.00 1) + Anna Szopa.
 2) + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Sobota 15.05.2021 r. 
9.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1) W intencji zmarłych rodziców: + Stanisława 

(k) i Tomasz Kurkowscy; w intencji zmarłego ro-
dzeństwa: + Zofia, Stanisław oraz za zmarłą cór-
kę + Mirosława (k) Sztengiert.

 2) + Waldemar Drejas w 3 rocz. śmierci.



11 www.wnmp.nowogard.eu

Niedziela 16.05.2021r. – 
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
7.00 W intencji Bogu wiadomej.
9.30 + Ewa, Michał Mikłaszewicz.
11.00 W intencji do Miłosierdzia Bożego o spokój du-

szy i radość życia wiecznego dla śp. mamy Ma-
rii Iwaszko i brata Marka Piksy (intencja od bra-
ta i syna Jerzego).

12.30 + Henryka i Stanisław Paterek.
18.00 + Jadwiga i Eugeniusz Domanowscy.
18.30 Nabożeństwo majowe
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Władysław Brzychcy 

w 11 rocz. śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) 
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Siemiak 

(greg.).

Poniedziałek 17.05.2021 r. 
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.00 + Kazimierz Siedlecki w 32 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych z rodziny Siedleckich.
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 18.05.2021 r. – 
101 rocznica urodzin św. Jana Pawła II
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.00 + Dorota Żybertowicz w 4 rocz. śmierci; za zmar-

łych z rodziny; + Antoni i Magdalena Kaczanowscy.
18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 19.05.2021 r. 
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa.
18.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 20.05.2021 r. 
7.00 W intencji Bogu wiadomej.
18.00 1) + Zdzisław Siemiak (greg.).
 2) + Helena w 3 miesiącu po śmierci, + Jan.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 21.05.2021 r. 
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
17.45 Koronka
18.00 + Grażyna Jakutowicz i za zmarłych z rodziny.
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Sobota 22.05.2021 r. 
9.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1) + Anna Szopa w 4 rocz. śmierci.
 2) W intencji Bogu wiadomej.

Niedziela 23.05.2021 r. – 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego
7.00 + Janusz Wiśniewski w 9 rocz. śmierci i z zmar-

łych z rodziny.
9.30 + Edward Paszkiewicz oraz za zmarłych z rodz. 

Szewczyk i Paszkiewicz.
11.00 Pro Populo.
12.30 Do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłego bra-

ta Marka Pikse w 1 rocz. śmierci z prośbą, aby 
Bóg przyjął go do chwały zbawionych w niebie 
i o radość życia wiecznego (intencja od brata Je-
rzego).

18.00 + Stanisława Gawlicka w 1 rocz. śmierci, + Ma-
rek Gawlicki w 20 rocz. śmierci.

18.30 Nabożeństwo majowe

 Karsk (godz. 09.00) Z prośbą o bł. Boże, opiekę 
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Barbary dla 
Doroty i Aleksandra Mościńskich z okazji uro-
dzin.

 Dąbrowa (godz. 10.00) + Walenty Wdowczyk w 
miesiąc po śmierci.

 Olchowo (godz. 11.00) W intencji dzieci przystę-
pujących do I Komunii Świętej oraz ich rodzin.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Siemiak 
(greg.).
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Poniedziałek 24.05.2021 r. – uroczystość NMP Matki 
Kościoła Głównej Patronki Archidiecezji
7.00 W intencji Bogu wiadomej.
18.00 1) + Józef Krupski w 4 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodziny Krupskich, Bas i Garbacz.
 2) + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 25.05.2021 r. 
7.00 1) W intencji dzieci poczętych.
 2) + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.00 W intencji ks. Proboszcza z okazji imienin.
18.30 Nabożeństwo majowe 

Środa 26.05.2021 r. 
wspomnienie św. Filipa Nereusza, Dzień Matki
7.00 1) W intencji Krystyny z okazji Dnia Matki.
 2) + Zdzisław Siemiak (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Katarzyna Pater w 14 rocz. śmierci.
 - + Marianna Pawłowska.
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Czwartek 27.05.2021 r. święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.00 W intencji Bogu wiadomej.
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 28.05.2021 r. 
7.00 + Katarzyna w 19 rocz. śmierci.
17.45 Koronka
18.00 + Zdzisław Siemiak (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 29.05.2021 r. – św. Urszuli Ledóchowskiej
9.00 1) W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Oj-

czyzny oraz Radia Maryja i Telewizji Trwam.
 2) + Zdzisław Siemiak (greg.).
09.30 Nabożeństwo majowe
18.00 BIERZMOWANIE

Niedziela 30.05.2021 r. – 
uroczystość Najświętszej Trójcy
7.00 W intencji Bogu wiadomej.
09.30 + Aniela, Nikodem, za zmarłych z ich rodzin, za 

zmarłych przyjaciół, dobrodziejów, 
          spotkanych w wędrówce ich życia oraz za zmar-

łych na nieludzkiej ziemi.  
11.00 + Franciszek, Józefa (k), Józef, Helena, Czesław, 

Zdzisław, Stanisław i za zmarłych z rodziny.
12.30 + Melania w 2 rocz. śmierci, + Stanisław Bere-

zowski w 7 rocz. śmierci.
18.00 + Elżbieta Mostowska, + Józef i Jadwiga Toma-

na, + Franciszek. 
18.30 Nabożeństwo majowe

 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Elżbieta Wdowczyk w 8 

miesiącu po śmierci.
 Olchowo (godz. 11.00) + Jan i Freda Zielińscy 

(intencja od wnuczka Janka z rodziną).
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzisław Siemiak 

(greg.).

Poniedziałek 31.05.2021 r. – 
święto Nawiedzenia NMP
7.00 W intencji Bogu wiadomej.
18.00 + ks. Ferdynand Nejranowski w 1 rocz. śmierci, 

za zmarłych rodziców i rodzeństwo.
18.30 Nabożeństwo majowe

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.




