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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
Z Ewangelii według św. Marka:
„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł 

szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd to u Nie-
go? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cie-
śla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I po-
wątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 
domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku cho-
rych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i 
nauczał.” (Mk 6, 1-6) 

ROZWAŻANIA
„Odczytywana podczas dzisiejszej liturgii Ewangelia mówi o niesłychanym wręcz lekceważeniu, ja-

kiego doznał Pan Jezus w rodzinnym Nazarecie. Nikt nie negował Jego mądrości nauczyciela 
i nie podważał cudotwórczej mocy. Mieszkańcy Nazaretu chcieli widzieć w Jezusie tego samego Na-

zarejczyka, jakim Go zapamiętali. Nadzwyczajne znaki i pełną mocy naukę postanowili zignorować i 
dać do zrozumienia, że skoro jest jednym z nich, to nie może być też lepszym niż oni. Upór mieszkań-
ców Nazaretu w tym względzie jest tak wielki, że, jak zanotował św. Marek, Jezus dziwił się ich niedo-
wiarstwu. Innymi słowy, ich niewiara była tak wielka, że budziła zdziwienie Tego, który wszystko wie 
i któremu nie jest tajna żadna ludzka myśl. Okazuje się, że można – choć przyznać trzeba w tym przy-
padku, że to tragiczne – wzbudzić zdumienie samego Boga! Nie ma jednak powodu, abyśmy zatrzymy-
wali się dłużej nad postawą mieszkańców Nazaretu. Jest ona przestrogą, że można szczelnie zamknąć 
swoje serce na Boże słowo, Boże napomnienia i Boże natchnienia. Na szczęście w Ewangelii znajdziemy 
i takie fragmenty, które opisują zdziwienie Pana Jezusa, kiedy znalazł w kimś wiarę: w setniku, w Sy-
rofenicjance. Z jednej strony mamy zatem gorszącą, zamykającą i posuniętą do bezczelności niewiarę, z 
drugiej zaś przemieniającą, leczącą i góry przenoszącą wiarę. Człowiek bowiem zdolny jest do otwarcia 
się na Boga i przyjęcia Go. Nasze możliwości w tym względzie są w stanie wzbudzać Boskie zdumienie 
i najlepiej będzie, jeśli z nich skwapliwie skorzystamy.” 

(autor ks. dr Krzysztofa Filipowicza)

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ul. Kościelna 2A • Nowogard  
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poszukiwania informacji oraz do szybszego kontaktu z naszymi duszpasterzami poprzez podane strony.
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty
Zmiana odprawiania Mszy Świętych na wakacje

Od 01 lipca do 31 sierpnia 2021roku zmieniają się godziny odprawiania Mszy św. w parafii:
- 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 Olchowie o 11.00   a w Wojcieszynie o godz.12.15;
- w Nowogardzie w dni powszedni 
`o godz. 8.00 i 19.00 a w soboty o godz. 9.00 i 19.00; 
w kościołach filialnych Msze św. w dni powszednie są zawieszone do września.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne, w lipcu i sierpniu 2021, będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 19.30.

Poświęcenie wód z okazji  
Narodzenia Świętego Jana Chrzciela

Kult św. Jana Chrzciciela od dawna jest w Polsce żywy. 
Jego imię do dziś należy do najczęściej spotykanych tak u 
mężczyzna, jak i u kobiet. Z jego imieniem mądrość ludo-
wa łączy wiele przysłów, ja choćby: Czego się Jaś nie na-
uczył, tego i Jan nie będzie umiał; Święty Jan przynosi ja-
gód dzban; Jak święty Jan obwieści, takich będzie dni czter-
dzieści; przed poczęciem Jana noc ze dniem zrównana. 

Z dniem narodzin Jana Chrzciciela lud polski łączył wie-
le ciekawych obyczajów. Istniało na przykład przekonanie, 
że przed 24 czerwca nie wolno się kąpać w rzece, bo św. 
Jan nie poświęcił jeszcze wody. Co odważniejsi chodzili w 
noc świętojańską szukać ziół, które miały moc leczniczą lub 
rzekomo potrafiły przynieść szczęście. W niektórych regio-

nach Polski powszechny jest do dziś zwyczaj puszczania na 
wodę wianków z zapaloną świecą, wróżących o szybkim 
lub nierychłym zamążpójściu. 

W tradycji wspólnoty Kościoła dzień 24 czerwca to dzień 
poświęcenia wód i modlitwa błogosławieństwo i opiekę 
Boga nad wszystkimi, którzy będą korzystać z tych wód. 
W naszej parafii, jak co roku i w tym dniu udała się gru-
pa osób pod przewodnictwem ks. Andrzeja Zaniewskiego 
nad brzeg naszego nowogardzkiego jeziora, który poświęcił 
nasz akwen z pokładu motorówki. Dziękujemy w tym miej-
scu panu Janowi Smolirze – Komandorowi Klubu „Knaga” 
za użyczenie motorówki. (autor zdjęć W. Piątek)
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Wojcieszyńskie poświęcenie  
wizerunku Matki Boskiej Sieradzkiej
W piątek (02.07.2021) przyjechali do naszej 

wspólnoty goście z Sieradza, którzy w sobotę 
wzięli udział w poświęceniu wizerunku Matki Bo-
żej Sieradzkiej znajdujący się w kościele w Woj-
cieszynie. Poświęcenia i odsłonięcia malowidła 
ściennego MB Księżnej Sieradzkiej z Charłupi Ma-

łej dokonał ks. Grzegorz Legutko – proboszcz na-
szej wspólnoty. Malowidło wykonał artysta Ro-
man Zięba, pielgrzym Miłosierdzia. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie tej uroczystości.
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Rekolekcje przed przyjęciem  
Szkaplerza NMP z Góry Karmel

Pragniemy poinformować, że w dniach 13 – 16 lipca 2021 roku w naszej parafii odbędą się nauki rekolekcyjne dla 
wszystkich chętnych osób, które będą chciały przyjąć Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Sama uroczy-
stość przyjęcia Szkaplerza odbędzie się 16 lipca podczas Mszy św. o godz. 19.00 w dzień wspomnienia NMP z Góry Karmel. 

Chętne osoy zapraszamy już dziś.

Szczecińska Piesza Pielgrzymka  
na Jasną Górę

W imieniu Dyrektora Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę zapraszamy do udziału i zapisu w tej pielgrzym-
ce. Wyrusza ona 25 lipca. Bliższe informacje na stronie www.szczecinska.pl. Osoby zainteresowane zachęcamy do zare-
zerwowania sobie czasu na pielgrzymi szlak.

Piesza Pielgrzymka  
do Sanktuarium w Myśliborzu

Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, która 
odbędzie się w dniach od 23 do 25 sierpnia br. Inauguracja pielgrzymki nastąpi w poniedziałek podczas Mszy Świętej o 
godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące piel-
grzymki znajdują się na portalu społecznościowym: www.facebook.com/mysliborska/.
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Koncert studentów śpiewu  
z Akademii Sztuki w Szczecinie

W dniu 30 czerwca 2021 roku adepci Akademii Sztuki 
w Szczecinie po odbytych warsztatach w pałacu w Kuli-
cach po okiem i doświadczeniem pani prof. Ewy Filipowicz 
– Kosińskiej, przedstawili owoce wypracowanego materia-
łu w naszej świątyni. Jest to już cykliczna impreza, której 

podsumowanie odbywa się we wspaniałej atmosferze na-
szego Kościoła.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział 
w tym wydarzeniu. (autor zdjęć W. Piątek)

Poświęcenie środków transportu  
z okazji św. Krzysztofa

W niedzielę 25.07.2021 po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie wszelkich naszych środków transportu z 
okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących. Przy tej okazji będzie można złożyć ofiary, który-
mi wesprzemy zakupy samochodów dla misjonarzy w krajach misyjnych.

USZANOWANIE RELIKWI W NASZEJ PARAFII
W lipcu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. Maksy-

miliana Marii Kolbego oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki: 
-  św. Jana Pawła II – 02 lipca o godz. 19.00.  - św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 lipca o godz. 19.00 
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 lipca o godz. 20.00.  - św. Ojca Pio – 23 lipca o godz. 19.00. 

NABOŻENSTWO FATIMSKIE
 Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w wtorek 13 lipca po Mszy św. o godz. 19.00.
`
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Czy to prawda, że noszenie  
szkaplerza skraca czyściec?

Obietnica Matki Bożej mówi, że ten 
kto umrze odziany w szkaplerz, tego 
Maryja wyciągnie w pierwszą sobotę 
po jego śmierci z czyśćca. Jakie trze-
ba spełnić warunki? 

O szkaplerzu karmelitańskim rozma-
wiamy z ojcem Mateuszem Marią od 
Krzyża OCD.

Szkaplerz został podarowany kar-
melitom w momencie, kiedy zakon był 
bliski rozwiązania. Ten znak szczegól-
nej opieki Maryi wywiódł się ze zwy-
kłego fartucha zakonnego, a w Koście-
le stał się pierwowzorem nowego ob-
jawu pobożności, jakim jest noszenie 
szkaplerza np. dominikańskiego, fran-
ciszkańskiego czy szkaplerza św. Mi-
chała Archanioła z przypisanymi im 
zobowiązaniami i obietnicami. W dniu 
święta Matki Bożej z Góry Karmel, 
zwanej też Szkaplerzną, rozmawia-
my o historii, obietnicach i zobowiąza-
niach związanych ze szkaplerzem kar-
melitańskim.

Dorota i Kamil Szumotalscy: Skąd 
wywodzi się szkaplerz?

O. Mateusz Maria od Krzyża OCD: 
Szkaplerz był zawsze zwykłym fartu-
chem mnichów. Tunika będąca czę-
ścią habitu była bardzo droga i mu-
siała starczyć mnichowi na całe życie. 
Dlatego mnisi zakładali taki fartuch na 
tunikę, aby materiał się mniej niszczył 
i mniej brudził.

Pan Bóg wybiera proste rzeczy – 
chleb, wino, wodę i z tego czyni gesty 
sakramentalne. Tak też zrobiła Matka 
Boża, która objawiła się w XIII wie-
ku św. Szymonowi Stockowi. Dla ge-
nerała karmelitów był to trudny czas, 
kiedy nie można było przyjmować no-
wych powołań do zakonu.

Maryja powiedziała mu wtedy: 
patrz, ten fartuch, ta prosta rzecz bę-
dzie znakiem przymierza między mną 

a tobą, między mną a twoim zakonem, 
będzie znakiem dla tych, którzy będą 
ten szkaplerz nosić jako znak mojej 
miłości. Fartuch stał się znakiem przy-
mierza między Maryją a ludźmi.

Kto może przyjąć szkaplerz?
Każdy. Od najmniejszego dziecka po 

najstarszą osobę. Nie trzeba być tego 
nawet do końca świadomym. Na przy-
kład Jan Paweł II nie był świadomy, 
kiedy przyjmował szkaplerz, ponie-
waż mu go nałożono, kiedy był ma-
łym dzieckiem. Jest to sakramenta-
lium Kościoła, więc może go nałożyć 
osoba duchowna – diakon, kapłan.

Czy to prawda, że noszenie szka-
plerza skraca czyściec? 

Obietnica Matki Bożej mówi, że ten 
kto umrze odziany w szkaplerz, tego 
Maryja wyciągnie w pierwszą sobotę 
po jego śmierci z czyśćca.

Czy wystarczy tylko noszenie szka-
plerza?

Przy noszeniu szkaplerza jest zachę-
ta, żeby nosić go pobożnie i naślado-
wać cnoty Maryi. Zachęca się do od-
mawiania codziennej modlitwy, któ-

ra została odmówiona podczas obrzę-
du przyjęcia szkaplerza. Tak napraw-
dę wszystko wiąże się z pogłębianiem 
życia chrześcijańskiego otrzymanego z 
łaską chrztu.

Kiedyś przyjąłem szkaplerz, ale już 
lata temu o nim zapomniałem. Jak 
wrócić do wypełniania zobowiązań?

Jeżeli nie odrzuciło się szkaplerza z 
pogardy do niego, to obrzęd nałożenia 
jest jednorazowy i nie trzeba go po-
wtarzać. Jeżeli po prostu zaniedbałem 
jego noszenie, to należy go po prostu 
założyć. Zachęca się też do podjęcia ja-
kiejś pokuty, postu, w ramach wyna-
grodzenia Matce Bożej za to zaniedba-
nie i do powrotu do zobowiązań, które 
zostały nam dane.

Co zrobić ze szkaplerzem, który się 
zniszczył? Czy nowy szkaplerz musi 
być ponownie nałożony przez ka-
płana?

Nie, można go sobie nałożyć same-
mu. Stary należy spalić, zakopać lub 
zatopić w godnym miejscu. Ewentual-
nie można zostawić sobie na pamiątkę.

Czym różni się szkaplerz karmeli-
tański od szkaplerza dominikańskie-
go lub franciszkańskiego? 

Szkaplerz karmelitański jest zdecy-
dowanie pierwowzorem. Jest novum, 
które nagle pojawiło się w życiu Ko-
ścioła. Całkowitą nowością jest to, że 
ludziom świeckim można dać cząst-
kę życia zakonnego w postaci szkaple-
rza karmelitańskiego. Z czasem zro-
dziły się poboczne formy pewnej po-
bożności oraz wykorzystania symbo-
lu. Szkaplerz wykorzystuje się dzisiaj 
jako symbol wejścia w jakąś szczegól-
ną więź ze świętymi, z Bogiem. 

(autorzy 
Dorota Szumotalska  
- Kamil Szumotalski)



10www.wnmp.nowogard.eu

Czwartek 1.07.2021 r. – wspomnienie 
św. Ottona patrona Archidiecezji I czwartek miesiąca
9.00 + Stanisława (K), Piotr Łogisz, + Andrzej Dalmata, 

+ Danuta Toczenko.
19.00 1) + Ryszard Kosiorowski (intencja zamówiona 

od rodziny z Sieradza).
 2) + Halina i Marian Rynkiewicz.
 
Piątek 2.07.2021 r.- I piątek miesiąca
8.00 W intencji pani Olimpii Lewandowskiej.
18.00 Spowiedź Św.
18.45 Koronka
19.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej 

wspólnoty w czerwcu 2021.

Sobota 3.07.2021 r. – I sobota miesiąca, 
święto św. Tomasza Apostoła
8.15 Nabożeństwo I sobotnie
9.00
19.00 + Roman Polakowski w 2 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych rodziców oraz zmarłych 
           z rodz. Polakowskich i Jakubowskich.

Niedziela 04.07.202 r. – XIV Niedziela Zwykła
8.00 1) + Urszula Pietrzak w 11 rocz. śmierci.
 2) + Teofila (k) Mysiak w 3 rocz. śmierci.
9.30 + Krystyna Garncarz, + Czesław Jaszcz.
11.00 + Gabriela Kuczowolska w 19 rocz. śmierci.
20.00 + Edward Wołoszyn w 7 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych z rodziny Gajewskich: + Henryk 
           w 44 rocz. śmierci, + Antoni w 25 rocz. śmierci, 

+ Helena w 21 rocz. śmierci, + Marian 
           w 6 rocz. śmierci, + Stanisław w 3 rocz. śmierci.

 Karsk (godz. 09.00) + Jan w 22rocz. śmierci i Cze-
sława (k) w 3 miesiącu po śmierci z rodz. Ulhur-
skich.

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) O Boże bł. dla dzie-
ci i młodzieży będących na wakacjach. 

 Olchowo (godz. 11.00) + Jan i Freda Zielińscy (in-
tencja od Edwarda Nosal z rodziną). 

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Krystyna Garncarz, 
Czesław Jaszcz i za zmarłych z rodziny.

Poniedziałek 5.07.2021 r. 
8.00 + Henryk Jackowski i za zmarłych z rodziny Jac-

kowskich, Dąbrowskich, Pawluczuków, 
          Chrólów.
19.00 + Wioletta Sowińska w 30 dniu po pogrzebie.

Wtorek 06.07.2021 r. – wspomnienie bł. Marii Tere-
sy Ledóchowskiej

8.00 + Kamila Plaskota – intencja zamówiona od rodzi-
ny Sykułów.

19.00 + Daniel Agaciński w 2 rocz. śmierci.

Środa 07.07.2021 r. 
8.00 
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk w 3 miesiącu po śmierci z 

prośbą o zbawienie wieczne dla niego.
 
Czwartek 08.07.2021 r. – 
wspomnienie św. Jana z Dukli
8.00 + Franciszek i Helena, + Stanisława (k) i za zmar-

łych rodziców i rodzeństwo.
19.00 + Mariusz Mądrowski.

Piątek 9.07.2021 r. 
8.00 + Jerzy w 22 rocz. śmierci, + Waldemar Jaruzal.
18.45 Koronka
19.00 + Wasyl Szczerba w 17 rocz. śmierci.

Sobota 10.07.2021 r. 
9.00 + Kamila Plaskota (intencja od rodziny Gruchot). 
19.00 + Jadwiga i Ignacy Marcinkiewicz.

Niedziela 11.07.2021 r. – XV Niedziela Zwykła
8.00 + Janusz i Roman oraz za zmarłych z rodziny.
9.30 W intencji zmarłych z rodziny Szałaganów: + Te-

kla, Michał, Mieczysław, Stanisław oraz z rodziny 
Mazurków: + Maria, Paweł.

11.00 Pro Populo
20.00 + Stanisław Jaruchiewicz, + Irena, Roman Jaru-

chiewicz.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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 Karsk (godz. 09.00) + Mieczysław Gabrych w 25 
rocz. śmierci, + Stanisława (k) i za zmarłych z ro-
dziny.

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Marta, Józef, Sta-
nisław, Dorota, Karol z rodz. Stępień.

 Olchowo (godz. 11.00) + Alicja, Jan, Grażyna, Ja-
nina i za zmarłych z rodziny.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Danuta Gąsior w 1 
rocz. śmierci.

Poniedziałek 12.07.2021 r. – wspomnienie 
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
8.00 + Antoni Szoka (intencja od rodziny Kulesza z Sie-

radza).
19.00 + Helena Kozina w rocznicę urodzin oraz za 

zmarłych rodziców i rodzeństwo.

Wtorek 13.07.2021 r. – wspomnienie 
św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
8.00 O liczne i święte powołania do Zgromadzenia 

Sióstr Opatrzności Bożej.
19.00 O zdrowie, bł. Boże, opiekę Matki Bożej dla Mał-

gorzaty Kaska w dniu urodzin i imienin.
19.30 Nabożeństwo fatimskie

Środa 14.07.2021 r. 
8.00 W intencji zmarłych rodziców: + Julia Chudyk w 

11 rocz. śmierci i + Jan Chudyk w 49 rocz. 
          śmierci (intencja zamówiona od dzieci i wnuków).
18.30 Nowenna 
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krystyna Rosołowska, + Sylwester Rosołow-

ski, + Jadwiga Rosołowska.

Czwartek 15.07.2021 r. - wspomnienie 
św. Bonawentury
8.00 
19.00 + Józef Zwierzak w 47 rocz. śmierci, + Helena 

Zwierzak i za zmarłych z rodziny.

Piątek 16.07.2021 r. – wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
8.00 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla ro-

dziny.
18.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
19.00 + Zofia Uszacka w 10 rocz. śmierci, za zmarłych 

rodziców Ksenie i Teodor, + Kazimierz Uszacki.

Sobota 17.07.2021 r. 
9.00 + Irena Dziedziela w 3 rocz. śmierci, + Danuta Do-

browolska, + Danuta i Jan Fedak, + Tadeusz 
          Mensfeld i za zmarłych rodziców.
19.00 + Marianna, Franciszek, Leokadia, Jan i za zmar-

łych z rodziny: Melon, Pindral, Piotrowicz.

Niedziela 18.07.2021 r. XVI Niedziela Zwykła
8.00 
9.30 + Wacław, Janusz Wojciech, Władysława (k) Ba-

nasiak, + Bolesław, Adamila Łyskaowa.
11.00 W intencji 50 rocznicy Piotra z prośbą o bł. Boże, 

zdrowie i potrzebne łaski.
20.00 + Hania Wilamowska (tragicznie zginęła).
 
 Karsk (godz. 09.00) + Marianna Bzdyra w 16 rocz. 

śmierci, + Jan Bzdyra w 6 rocz. śmierci, + Broni-
sław Bzdyra.

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Ireneusz Laskow-
ski w 4 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

 Olchowo (godz. 11.00) + Stanisław, Cecylia i za 
zmarłych z rodziny Paszkiewicz i Szczepka.

 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław Balcerzak.

Poniedziałek 19.07.2021 r. 
8.00 
19.00 + Helena w 5 miesiącu po śmierci, + Jan.

Wtorek 20.07.2021 r. 
8.00 + Czesława, Jan, Emilia, Antoni i za zmarłych ro-

dziców i rodzeństwo.
19.00 + Czesław Florkowski z okazji imienin.

Środa 21.07.2021 r. 
8.00 
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 22.07.2021 r. 
święto św. Marii Magdaleny
8.00 
19.00 

Piątek 23.07.2021 r. – święto św. Brygidy
8.00 
18.45 Koronka
19.00 + Irena Chlebicka w 1 rocz. śmierci.

Sobota 24.07.2021 r. – wspomnienie św. Kingi
9.00 + Anna Szopa.
19.00 
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Niedziela 25.07.2021 r.- XVII Niedziela Zwykła 
8.00 + Anna Brzost.
9.30 + Antonina, Ludwik i za zmarłych z rodziny.
11.00 Pro Populo
20.00 W intencji dzieci poczętych.

 Karsk (godz. 09.00) Z prośbą o bł. Boże, opiekę 
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Barbary dla 
Karola i Anny Mościńskich z okazji rocznicy mał-
żeństwa.

 Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
 Olchowo (godz. 11.00) + Zofia Dąbrowska w 5 

rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.
 Wojcieszyn (godz. 12.15) + Radosław Podbiegło 

(intencja od rodziny Zając).

Poniedziałek 26.07.2021 r. – wspomnienie 
św. Joachima i Anny rodziców NMP
8.00 
19.00 + Jan Kuczma, + Józef i Marianna Sobczyk, + Elż-

bieta i Adam i za zmarłych z rodziny.

Wtorek 27.07.2021 r. 
8.00 
19.00 

Środa 28.07.2021 r. 
8.00 
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 29.07.2021 r. – wspomnienie św. Marty
8.00 Dziękczynna za dar rodziców: + Leokadia w 19 

miesiąc po śmierci i + Kazimierz w 45 rocz. śmier-
ci.

19.00 

Piątek 30.07.2021 r. 
8.00 
18.45 Koronka
19.00 W dniu urodzin Dominiki i Marii z prośbą o zdro-

wie, bł. Boże oraz dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej.

Sobota 31.07.2021 r. – wspomnienie 
św. Ignacego z Loyoli 
9.00 W intencji Ojca Świętego Franciszka, naszej Oj-

czyzny oraz Radia Maryja i Telewizji Trwam i po-
zostałych dzieł.

19.00 + Marianna, Stanisław, Marian Kwiatkowscy, + 
Stefan, Zofia, Jan, Długosz i za zmarłych z rodzi-
ny.

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.


