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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
Z Ewangelii według św. Marka:

"Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego 
bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, 
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy 
przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś króle-
stwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to 
taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie 
może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 
wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, któ-
rych by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymcza-
sem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi 
siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowie-
dział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja 
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". (Mk 3, 20 – 35)

ROZWAŻANIE
„Jezus nie był postacią neutralną. Każdy, kto Go spotykał ulegał czarowi Jego osoby, słów, cudów albo przyj-

mował postawę negatywną. Niemal nikt nie pozostawał obojętny. Ewangelia Marka przedstawia ów dualizm. 
Jezus przebywa w domu Piotra w Kafarnaum. Tłum ciśnie się zewsząd, by Go słuchać, doznawać uzdrowienia, 
cieszyć się Jego bliskością. Jezus nie ma czasu nawet na posiłek. Z drugiej strony elita religijna uznaje Go za ho-
chsztaplera, chorego psychicznie ("pozbawionego zmysłów"). Co więcej, przypisuje mu korzystanie z niejasnych 
mocy i współpracę z szatanem. Jezus odpowiadając na zarzuty uczonych w Piśmie zarzuca im brak logiki. Jaki 
sens miałyby "egzorcyzmy" dokonywane przez szatana? Gdyby tak było, klęska szatana byłaby bliska. Gdyby 
był rozdarty i skłócony sam w sobie, zniszczyłby siebie. Tymczasem zły w swojej inteligencji pragnie zgarnąć 
w swoje sidła i zniszczyć, rozbić człowieka. Zarzucanie Jezusowi, że czyni dobro mocą zła jest bluźnierstwem 
i grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, przez którego w rzeczywistości działa. Jezus wyraźnie stwierdza, że 
takie grzechy nie będą odpuszczone.

Grzech przeciw Duchowi Świętemu jest wyrazem wewnętrznego oporu i świadomym odrzuceniem zbawie-
nia z wszystkimi jego konsekwencjami. Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: "Miłosierdzie Boże 
nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca przebaczenie 
swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do osta-
tecznego braku pokuty i wiecznej zguby" (KKK 1864).

W trakcie dyskusji Jezusa z uczonymi w Piśmie pojawiła się Jego matka z kuzynami (w czasach biblijnych 
bliskich krewnych nazywano braćmi i siostrami). Gdy Jezusa poinformowano o ich przybyciu, wypowiedział 
trudne dla Maryi słowa: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I dodał: Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi 
bratem, siostrą i matką. Maryja przyszła z miłością, by być wsparciem dla Syna w obliczu wrogości i pomówień 
o szaleństwo, tymczasem On w zagadkowy sposób odsuwa Ją od siebie. Musi stać na zewnątrz, za progiem, sa-
motnie. Matce niewątpliwie trudno jest zapomnieć o macierzyństwie cielesnym, o wszystkim, czym zapłaciła za 
wychowanie dziecka (trud, cierpliwość, wyrzeczenia, ofiary). Tymczasem dla Jezusa decydujące znaczenie ma 
pełnienie woli Ojca. Ono jest ponad więzami krwi. Pierwszeństwo ma życie w łasce Boga. Maryja jednak pełni 
wolę Ojca w sposób całkowity i doskonały. Jest więc najbliższa sercu swego Syna. Jest najlepszą matką a rów-
nocześnie najdoskonalszą uczennicą Jezusa”. (autor Stanisław Biel SJ)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

Ważne daty  
w miesiącu maju 2021

Drodzy parafianie w miesiącu czerwcu będziemy obcho-
dzić rocznicę ważnych osób dla naszej parafii. Prosimy was 
o modlitwę w intencji jubilata: - 16 czerwca – Ks. Grzegorz 
Legutko – proboszcz naszej wspólnoty parafialnej będzie 
obchodził 30 lecie przyjęcia Święceń Kapłańskich. 

Modlitwa Fatimska
13 czerwca (niedziela) 2021 roku przypada kolejna rocz-

nica Objawień Fatimskich. Zapraszamy wszystkich czcicieli 
Matki Bożej Fatimskiej na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 
a po Mszy św. na wspólną modlitwę różańcową i nabożeń-
stwo czerwcowe.

Msza imieninowa  
s. Maksymilii

Serdecznie zapraszamy w imieniu s. Maksymilii na 
Msze św. imieninową w sobotę 19.06 o godz. 18.00.

Msza Dziękczynna za kończący 
się rok nauki

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, kate-
chetów i pracowników administracyjnych szkół znajdują-
cych się na terenie naszej parafii na Mszę Św. dziękczynną 

za kończący się rok nauki we czwartek 24 czerwca 2021 
roku o godz. 18.00. Od godziny 17.30 będzie możliwość sko-
rzystania ze spowiedzi św. przedwakacyjnej. 

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. Maksy-
miliana Marii Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-
dzie można uszanować relikwie tych świętych: 

- św. Jana Pawła II – 02 czerwca o godz. 18.00.

- św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 czerwca o godz. 
18.00

- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 czerwca o godz. 18.00.
- św. Ojca Pio – 23 czerwca o godz. 18.00. 

Zmiana odprawiania Mszy Świętych na wakacje
Pragniemy poinformować, że od 28 czerwca do końca sierp-

nia zawieszamy odprawianie Mszy św. w dni powszednie w 
miejscowościach Karsk, Dąbrowa Nowogardzka i Olchowo.

Natomiast od 01 lipca 2021 roku zmieniają się godziny od-
prawiania Mszy św. w naszej parafii w systemie wakacyjnym:

- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane będą 
o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 20.00; 

w Karsku o godz. 9.00, w Dąbrowie o godz. 10.00, w Ol-
chowie o 11.00 a w Wojcieszynie o godz.12.15;

- w Nowogardzie w dni powszedni o godz. 8.00 i 19.00.
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FESTYN RODZINNY  
Z OKAZJI DNIA MATKI I DNIA DZIECKA

30.05.2021 Parafialny Zespół Caritas wraz z przyjaciółmi 
zorganizował Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka. W programie między innymi były; dmuchane 
zamki, konkursy, „tańce wywijańce” i wata cukrowa. Szcze-
gólne podziękowania składamy:

- całemu zespołowi Caritas naszej wspólnoty za zaanga-
żowanie i poświęcony czas i siły;

- Urzędowi Miasta za udostępnienie terenu i za pomoc w 
organizacji Festynu;

- pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie - Karinie Surmie, pani profesor Barbarze Papuszce 
oraz wolontariuszom z tejże szkoły za okazaną pomoc w re-
alizacji tego przedsięwzięcia.

Autor zdjęć: pani Barbara Leszczyńska
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BOŻE CIAŁO W NASZEJ WSPÓLNOCIE
Pragniemy zwrócić się do Was, kochani Parafianie, ze 

słowami wdzięczności za tak liczny udział w procesji Bo-
żego Ciała w dniu 03 czerwca br. Była ona uwielbieniem 
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, świadec-
twem wiary i pobożności eucharystycznej naszej wspólno-
ty parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.

Pragniemy powiedzieć serdeczne „Bóg zapłać!” wszyst-
kim osobom zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy na 
trasie procesji i zadbali o ich wystrój i śliczne kwiaty ze 
wspólnot: Modlitwy Kontemplacyjnej, Apostołek Zmar-
twychwstania, Parafialnego Zespołu Caritas, Żywego Ró-
żańca oraz pracownikom parafii. 

 Dziękujemy funkcjonariuszom policji z komisariatu No-
wogard za troskę o bezpieczny przebieg procesji, pocztom 
sztandarowym, dzieciom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, 
dzieciom pierwszokomunijnym, dziewczynkom sypiącym 
kwiatki, pani organistce Natalii i wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie i dostojny przebieg procesji Boże-
go Ciała.

Jesteśmy przekonani, że udział w tegorocznej procesji po-
przez modlitwy obecnych, przyczyni się również do umoc-
nienia wiary, miłości i nadziei wszystkich parafian.

Dziękując wszystkim za wszelki poniesiony trud i udział 
w procesji Bożego Ciała, z serca Wam błogosławimy. Jak 
zawsze będziemy Was polecać opiece Patronki Parafii pod-
czas różnych nabożeństw.

Autor zdjęć: pani Wioletta Zięciak



HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW W MIESIĄCU CZERWCU
- Od 1 czerwca rozpoczynamy Nabożeństwa do Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa odbywać się będą w 
niedzielę i dni powszednie po mszy Świętej wieczornej oko-
ło 18.30 a w sobotę po Mszy Świętej o godz. 09.00. 

- W pierwszy piątek (04.06) od godz. 17.00 możliwość sko-
rzystania ze Spowiedzi Świętej. 

- 01.06.2021 - pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo 
czerwcowe i pierwszosobotnie o godz. 8:15.

- 13.06.2021 - nabożeństwo fatimskie po mszy św. wie-
czornej - różaniec i procesja dookoła kościoła. Prosimy za-
brać ze sobą świece na procesje.

PRACE WOJCIESZYŃSKIE
W Wojcieszynie powstaje malowidło ścienne – polichro-

mia ukazująca obraz Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej. Pra-
ce wykonuje artysta Roman Ziemba. Planujemy odsłonię-
cie malowidła w dniu 03 lipca 2021 podczas Mszy św. o 
godz. 11.00. 

Spodziewamy się gości z miasta Sieradz. Serdecznie za-
praszamy osoby pochodzące z Ziemi Sieradzkiej, jak i całą 
wspólnotę parafialną na tę uroczystość. Bliższe informacje 
będą podawane w późniejszym terminie.

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. Kościelna 2A • Nowogard  
Tel: 91 39 26 370  • ks. Proboszcz  506 081 328

Biuletyn redaguje ks. Waldemar Piątek 507 085 640
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

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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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

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

X NIEDZIELA ZWYKŁA (MK 3,20 - 35) 
Ci, co dobrze Pisma znali,
Na Jezusa pomstowali:
- On ma ducha nieczystego!
I jest pewne: - Mocą jego
Musi duchy złe wyrzucać!
Wówczas zaczął ich pouczać,
Mówiąc w przypowieściach do nich:
- Diabeł diabła ma przegonić?
To jest przecież niedorzeczne!
Wszak królestwo, co wewnętrznie,
Same z sobą jest skłócone,
Musi być unicestwione!
Dom skłócony? Sprawa prosta!
Też nie będzie mógł się ostać!
Jeśli jakimś więc sposobem
Szatan powstał przeciw sobie,
Musi polec bez dwóch zdań.
Inny jeszcze przykład dam:
Jeśli szuka ktoś sposobu,
By siłacza okraść w domu,
To go najpierw związać musi,
Bo inaczej nic nie ruszy!

A wam mówię z tego miejsca:
Wszystkie grzechy i bluźnierstwa,
Których człowiek się dopuści,
Pan Bóg mocą swą odpuści.
Gdy Duch Święty jest zelżony,
Grzech... nie będzie odpuszczony!
 Kto pomstował na Jezusa?
 Znów do odpowiedzi zmuszam...
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Ważne tematyWażne tematy
Z OJCOSTWEM JEST JAK Z ŻAGLAMI

Jestem żeglarzem amatorem. „Amator” to piękne słowo, 
oznacza kogoś zajmującego się czymś nie z profesji, ale z 
miłości, z zainteresowaniem i przyjemnością. Prawdziwy 
amator podchodzi do obiektu swego zainteresowania z mi-
łością a ta nie może mieć nic wspólnego z bylejakością, par-
tactwem, czyli amatorszczyzną. Moja pasja pozwoliła mi 
odkryć i realizować powołanie do bycia ojcem.

Moja żona Iwona rozumie, że żagle są dla mnie ważne i 
dużo mi w życiu dały. Dzięki nim nabyłem dyscypliny, do-
szlifowałem zdrowy upór w dążeniu do celu i spokornia-
łem – bo doświadczam własnej słabości w obliczu potęgi 
natury. Ale to był długi proces, nie uformowałem się jako 
mężczyzna z chwilą odbicia od brzegu. Ten proces, zresz-
tą, wciąż trwa. Żagle to był dobry początek. Jednak tym, co 
naprawdę uczyniło mnie mężczyzną, prawdziwym wilkiem 
morskim, było ojcostwo.

Iwona przepadała za dziećmi, a mi się do nich nie spie-
szyło. A potem była pierwsza ciąża. No to, skoro już mam 
być ojcem, muszę się do tego porządnie zabrać. Zacząłem 

od remontu w mieszkaniu, aby mój syn (no bo przecież to 
musi być syn, na pewno syn) miał piękne miejsce na ziemi. 
Już planowałem, jak będę zabierać go na Mazury, jak za-
szczepię w nim umiłowanie do żagli. W połowie czwartego 
miesiąca Iwona obudziła się w kałuży krwi. Straciliśmy na-
sze pierwsze dziecko. I tak jak na początku małżeństwa by-
cie rodzicem nie porywało mnie, tak teraz poczułem, że by-
cie ojcem jest istotą mego życia. Ale my właśnie straciliśmy 
nasze dziecko. Potem przechodziliśmy przez to jeszcze dwa 
razy. Sześć lat naszego małżeństwa było pełne bólu po stra-
cie dzieci. Nawet nie mogliśmy ich zobaczyć, przytulić. Byli-
śmy załamani. Iwona zamartwiała się, czuła ogromną tęsk-
notę za utraconymi dziećmi. A ja? Ja czułem się niepotrzeb-
ny, nie umiałem pocieszyć żony, nie umiałem jej pomóc i – 
co jeszcze gorsze – czułem się niegodny bycia ojcem. Moje 
ojcostwo widziałem jako najgorszego sortu amatorszczyznę 
– ja, pełen werwy i zapału, zawsze dążący do celu, świetny 
organizator oskarżałem teraz siebie, że nie umiem zadbać o 
rodzinę, nie potrafię szczęśliwie doprowadzić dzieci do por-
tu, jakim jest poród. Chodziliśmy do lekarzy, ale i oni byli 
bezradni. Moje dzieci nie mogły się urodzić a ja utwierdza-
łem się w przekonaniu, że pewnie nie nadaję się na bycie 
czyimś tatą. Traciłem coraz bardziej wiarę w siebie.

I wtedy, na 32. urodziny, moja siostra podarowała mi 

kubek, na którym był narysowany szkuner otoczony ta-
kim napisem: „Nieważne, skąd i jak wieje wiatr. Ważne, 
jak ustawisz żagle”. Wstrząsnęło to mną. Mam przecież pa-
tent jachtowego sternika morskiego. Wiedziałem, co to zna-
czy mocować się z wiatrem. Przypomniały mi się pierw-
sze chwile pod żaglami. Na początku kompletnie nie wie-
działem, co do czego i jak poradzić sobie na żaglówce pod-
czas gwałtownych podmuchów wiatru, co dopiero podczas 
sztormu. A przecież potem się tego nauczyłem.

A może by tak wiadomości z żeglarstwa przełożyć jakoś 
na moje życie rodzinne? Przede wszystkim postanowiłem 
zwinąć żagle podczas tego sztormu, jaki przechodziliśmy 
w naszym życiu małżeńskim i zadbać o wyrzucenie z na-
szego pokładu paniki, czyli zatroszczyć się o spokój – wła-
sny i żony. Zaproponowałem, żebyśmy odpoczęli od cią-
głych starań o dziecko i zajęli się naprawieniem naszych 
relacji, nadszarpniętych stresem i wzajemnymi oczekiwa-
niami. Wzięliśmy urlopy i wyruszyliśmy na rekolekcje dla 
małżeństw. Tam dowiedzieliśmy się o istnieniu naprotech-
nologii. Złapałem wiatr w żagle.

Obok mnie przy laptopie stoi kubek od siostry. Już po-
pękany, w dwóch miejscach sklejony. W pokoju obok śpią 
Wiktor i Kacper. Starszy już trzy razy był na turnusach że-
glarskich. Młodszego puściliśmy w tym roku po raz pierw-
szy. Czasem bardzo się o nich martwię, boję się, że coś im 
się stanie – wciąż powraca poczucie straty. Ale zaraz zwi-
jam żagle i nie pozwalam, by strach był siłą napędową 
mego ojcostwa. Czekam, aż ten szkwał przejdzie i szukam 
lepszych wiatrów, które zawiodą mnie na spokojne wody.

Na tych wakacjach miałem taką przygodę z Wiktorem. 
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Gdy pokazywałem mu, na czym polega dryfowanie, byłem 
tak skupiony na pilnowaniu wszystkiego, że zapomniałem 
o ciągłym przypominaniu o zasadach bezpieczeństwa. W 
pewnym momencie syn się potknął i o mało nie wypadł 
za burtę. Zobaczył moją minę i spokojnie powiedział: „No 
weź, tato, przecież znam zasady. Nie musisz się już o mnie 
tak martwić, nie jestem mały! Przypinałem szelki jak nale-
ży.” Jeszcze podczas poprzedniego rejsu zdarzało się, że syn 
zapominał o tym, by dobrze się przypiąć.  Teraz uśmiech-

nąłem się z ulgą na jego słowa. „No tak, już nie jesteś mały”. 
„Ale wiesz, tato, na Kacpra to lepiej ja będę jeszcze patrzył. I 
tobie też radzę. Z tymi maluchami to wiesz, jak jest.” Wiem. 
I wiem też, że nie mogę być ojcem strachajłą, który będzie 
swoją paniką zabijał radość życia własnych dzieci. Muszę 
pozwolić im rozwijać żagle, to moje zadanie na tę wachtę, 
jaką jest ojcostwo.

(artykuł za https://tato.net/czytelnia/artykul
/z-ojcostwem-jest-jak-z-zaglami)
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Wtorek 1.06.2021 r. – wspomnienie św. Justyna, 
Dzień Dziecka

7.00 W intencji Bogu wiadomej.
18.00 1) + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
 2) + Edward Orłowski (intencja od chrześniaka 

Arka z rodziną). 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 2.06.2021 r. 
7.00 1) W intencji Bogu wiadomej.
 2) + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji członkiń Żywego Różańca.
 - + Kazimiera (k) Kolada.
 - O powrót do zdrowia dla Zygmunta.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 3.06.2021 r. – uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

7.00 + Urszula Chłopek
9.30 + Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego z 

prośbą o radość wieczną i zbawienie jego duszy.
11.00 Pro populo
18.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) 
 Wojcieszyn (godz. 09.00) +Maria, Jakub, Czesław, 

Marian, Ryszard, Artur Konopaccy.
 Dąbrowa (godz. 14.00) 
  Olchowo (godz. 14.00) 

Piątek 4.06.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej 

wspólnoty w miesiącu maju 2021.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 5.06.2021 r. – wspomnienie św. Bonifacego 
I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo Czerwcowe i Pierwszosobotnie 

9.00 + Irena w 3 rocz. śmierci, + Jan Marczyński, + An-
tonina i Ignacy Kwaśniewscy, 

           + Antonina, Maria, Aleksander Wawryczuk i za 
zmarłych z rodziny. 

18.00 1) + Zygmunt Jaworski w 12 rocznic śmierci oraz 
za zmarłych rodziców i rodzeństwo.

 2) + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).

Niedziela 6.06.2021 r. – X Niedziela Zwykła
7.00 + Urszula i Zygfryd Bulowscy i za zmarłych z ro-

dziny. 
9.30 + Tomasz Stanielun w 6 rocz. śmierci.
11.00 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia 

wiecznego i spokój duszy zmarłej amy + Marii 
Iwaszko oraz zmarłego brata + Marka Piksy – by 
dobry Bóg dał im radość zmartwychwstania (in-
tencja zamówiona przez syna i brata Jerzego). 

12.30 + Henryka (k) Skwarek w 20 rocz. śmierci.
18.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) + Marianna i Ludwik Łatka
 Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja Żywego Różańca
 Olchowo (godz. 11.00) + Janina Rajszel w 2 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Dominika, Jan, Zenon 

Ubych.

Poniedziałek 7.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 + Antonina (k) i Feliks Gała; + Zofia, Stanisław 

Chojnowscy i za zmarłych z rodziny.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 8.06.2021 r. – wspomnienie św. Jadwigi
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 + Stanisław, Marianna, Franciszek Jarychowie, 

+ Waleria Ptasznik, + Apolonia Adamczyk, + Ro-
man Kochanowicz, + Krystyna Ratajczak, + Maria 
Mazurowska i za zmarłych z rodziny.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 9.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.45 Nowenna

Intencje mszalneIntencje mszalne
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18.00 Msza Św. zbiorowa.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 10.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 W intencji Małgorzaty z okazji imienin.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe.

Piątek 11.06.2021 r. 
– uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 + Marianna Witosowska w 28 rocz. śmierci oraz 

za zmarłych rodziców i rodzeństwo. 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 12.06.2021 r. – wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
9.00 O liczne i święte powołania do Zgromadzenie 

Sióstr Opatrzności Bożej.
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).

Niedziela 13.06.2021r. – XI Niedziela Zwykła, 
rocznica Objawień Fatimskich
7.00 + Edward Orłowski (intencja zamówiona od ro-

dziny Kupnych).
9.30 + Renata i Jan Kaźmierczak; + Marianna i Aleksan-

der Sułkowscy. 
11.00 Pro Populo
12.30 + Jan Sulwiński w 6 rocz. śmierci i za zmarłych z 

rodziny Sulwińskich i Michalskich.
18.00 + Antoni Świątek w dniu imienin.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe i fatimskie.
 Karsk (godz. 09.00) 
 Dąbrowa (godz. 10.00) + Aniela, Franciszek, Sta-

nisława (k) z rodz. Wrzeszcz.
 Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek w 23 rocz. 

śmierci, + Jan, Stanisław, Jan, Paweł, Władysła-
wa (k), Antonina, Janina z rodziny Wielgus

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Radosław Podbiegło.

Poniedziałek 14.06.2021 r. 
– wspomnienie bł. Michała Kozala
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 1) z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę 

zdrowia dla Karoliny i Filipa z okazji 2 rocz. ślubu.
 2) + Anna Szopa w 4 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 15.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 + Kazimierz Kuczowolski w 33 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 16.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Piotr Karpiński w 38 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych rodziców: + Joanna i Stanisław oraz za 
zmarłego syna + Karol.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 17.06.2021 r. 
– wspomnienie św. Brata Alberta
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 + Jadwiga Czerkowska w 3 miesiącu po śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 18.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.45 Koronka
18.00 + Stefan Kądziela w 32 rocz. śmierci, + Marianna 

Kądziela w 9 rocz. śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 
Sobota 19.06.2021 r. 
9.00 1) + Waldemar i Jerzy Jaruzal.
 2) + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 Msza św. imieninowa s. Maksymilii.

Niedziela 20.06.2021 r. – XII Niedziela Zwykła
7.00 + Edward Orłowski (intencja zamówiona od ro-

dziny Sławińskich).
9.30 + Elżbieta w 16 rocz. śmierci.
11.00 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość ży-

cia wiecznego i spokój duszy zmarłej amy + Mari 
Iwaszko oraz zmarłego brata + Marka Piksy – by 
dobry Bóg dał im radość zmartwychwstania (in-
tencja zamówiona przez syna i brata Jerzego). 

12.30 + Jan Sulwiński w 6 rocz. śmierci oraz za zmar-
łych z rodziny Sulwińskich; za zmarłych rodzi-
ców: + Stanisława (k) i + Józef; + Mirosław i An-
drzej z rodz. Michalskich.

18.00 + Helena w 4 miesiącu po śmierci, + Jan.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) W intencji Jana i Macieja z 

okazji 1 rocznicy przyjęcia Komunii Świętej
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 Dąbrowa (godz. 10.00) + Józefa (k) Dąbrowska z 
prośbą o światłość wieczną i radość z oglądania 
Bożego oblicza (intencja zamówiona przez Basię       
Grzelak i rodzinę Baras z Jenikowa)

 Olchowo (godz. 11.00) + Marianna, Jan, Andrzej
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina i Marian Góraj.

Poniedziałek 21.06.2021 r. 
– wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 + Stanisława (k), Zofia, Maria, Władysław, Jó-

zef, Czesław Rams; + Kazimiera i Stanisław Ko-
walczuk; + Ewa Rowińska, + Józef Pieczaro, + Ro-
man Gorlach.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 22.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 W intencji Anety i Andrzeja z okazji 30 rocznicy 

ślubu z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki 
          Bożej i dar zdrowia dla nich i całej ich rodziny.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 23.06.2021 r. – DZIEŃ OJCA
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa. 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 
Czwartek 24.06.2021 r. – uroczystość 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.30 Spowiedź przed wakacyjna dla dzieci i młodzie-

ży.
18.00 1) W intencji Janiny Kuczma z okazji imienin i 

urodzin prosząc o zdrowie, bł. Boże i opiekę Mat-
ki Bożej na dalsze lata życia.

 2) Msza św. na zakończenie roku szkolnego i kate-
chetycznego. 

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 25.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.45 Koronka
18.00 1) W intencji Dzieci poczętych.
 2) + Seweryna (k) w 40 rocz. śmierci, + Stanisław, 

Zbigniew, Józef, Marianna, Wojciech i za zmar-
łych z rodziny.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 26.06.2021 r. 
9.00 1) W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczyzny, 

Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz w intencji 
pozostałych dzieł.

 2) + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 + Jan Kowalczyk.

Niedziela 27.06.2021 r. – XII Niedziela Zwykła
7.00 1) Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla 

rodziny.
 2) + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
9.30 + Seweryn w rocz. śmierci, Stanisław, Józef, Zbi-

gniew, Marianna, Wojciech, Helena,  Henryk, Jacek.
11.00 Pro Populo
12.30 
18.00 + Leszek Lewiński w 19 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych rodziców: Józefa (k) i Ludwik.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 Karsk (godz. 09.00) Z prośbą o bł. Boże, opiekę 

Matki Bożej i wstawiennictwo św. Barbary dla 
Emila z okazji urodzin

 Dąbrowa (godz. 10.00) Msza św. z prośbą o bł. 
Boże, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Franka z 
okazji przyjęcia Chrztu św.

 Olchowo (godz. 11.00) + Paweł, Franciszek, Jan, 
Władysława i za zmarłych z rodziny Zielińskich, 
Wielgus; + Janina Kowaluk, + Jan i Freda Zielińscy

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Ryszard Dolega (in-
tencja zamówiona od rodziny Hajdukiewicz).

Poniedziałek 28.06.2021 r. 
– wspomnienie św. Ireneusza
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 W intencji Władysławy (k) z prośbą o zdrowie i 

bł. Boże z okazji imienin.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 29.06.2021 r. 
– uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
18.00 Odpust w Olchowie
18.00 + Paweł Żywalewski w 2 rocz. śmierci, + Leon 

Żywalewski.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe 

Środa 30.06.2021 r. 
7.00 + Kazimierz Hebda (Msza Gregoriańska).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa. 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe


