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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ NA XVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Z Ewangelii według św. Jana:
„Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotar-

li do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, 
kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb 

do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam 
Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli 

do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł 
do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jaki więc 

Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, 
jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chle-
bem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam za-
wsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; 
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie»”. (J 6, 24-35)

KOMENTARZ
„Cud rozmnożenia chleba ujawnił, jak daleko było tamtym ludziom, którzy słuchali nauk Pana Jezusa i byli 

świadkami Jego cudów, do tego, żeby prawdziwie w Niego uwierzyć. Zachwyceni tym, że Pan Jezus ich nakar-
mił, chcieli Go obwołać królem. Nie zrazili się tym, że On się oddalił i ukrył przed nimi, i w końcu Go jednak 
znaleźli. Wtedy Pan Jezus wypomniał im, że szukają Go z powodów tylko doczesnych, a On przecież przyszedł 
od swojego Ojca i chciałby im pokazać drogę do życia wiecznego.

Warto sobie uprzytomnić, że również dzisiaj można szukać Pana Jezusa z powodów czysto doczesnych. Może 
się zdarzyć, że ktoś pracuje w jakiejś jednoznacznie katolickiej instytucji, ale jest to tylko sposób zarabiania na 
chleb powszedni – wiara jest w tym człowieku raczej martwa i nie ona jest pierwszym motorem jego pracy.

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. Nie do nas należy osądzanie autentyczności cudzych postaw religij-
nych. Ale każdy, kto związał się zawodowo z jakąś instytucją katolicką, powinien przynajmniej od czasu pytać 
samego siebie, czy ja naprawdę staram się o to, ażeby moja praca była posługą wiary.

Dzisiaj wielu ludzi, obserwując rozszerzanie się narkomanii, bandytyzmu, poczucia bezsensu życia, z niepo-
kojem patrząc na rozprzężenie seksualne i rozpad rodziny, dochodzi do wniosku, że chyba jeden tylko Kościół 
może nas jeszcze uratować od załamania się moralnego na skalę społeczną. Otóż trzeba powiedzieć wyraźnie: 
gdyby Kościół główną swoją działalność skierował na umoralnianie społeczeństwa i Chrystusa by w ten spo-
sób zdradził, i niczego by nie osiągnął. Głównym celem Kościoła jest budować wspólnotę wierzących w Chry-
stusa i prowadzić ludzi do życia wiecznego. Dopiero realizując ten główny cel, Kościół może poważnie wpły-
wać na podniesienie społecznej moralności.

To samo dotyczy stosunku Kościoła do naszej wspólnoty narodowej. Z faktu, że Kościół odegrał wielką rolę w 
naszej historii narodowej i że nasza kultura oraz świadomość narodowa istotnie przesiąknięte są katolicyzmem, 
nie wynika bynajmniej, że głównym celem Kościoła jest służba Ojczyźnie. Naprawdę pożyteczny dla Ojczyzny 
Kościół będzie dopiero wówczas, gdy rozkwitnie w nim głęboka wiara w Jezusa Chrystusa, wiara prowadzą-
ca do życia wiecznego. Jak to powiedział Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii: „Na tym polega dzieło zamierzone 
przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.” 

(autor o. Jacek Salija OP)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

WŁADZE SAMORZĄDOWE I KOŚCIELNE 
MIASTA SIERADZ W NOWOGARDZIE

W poniedziałek 19 lipca 2021 roku 
gościliśmy delegacje władz samorzą-
dowych i kościelnych miasta Sieradz – 
pana Pawła Osiewała prezydenta Sie-
radza, oraz wiceprezydent Rafała Ma-
tysiaka i proboszcz Bazyliki Mniejszej 
księdza infułata Mariana Bronikow-
skiego, zaproszonych do naszej parafii 
przez ks. Grzegorza Legutkę. 

Zaproszeni goście uczestniczyli we 
Mszy św. w Wojcieszynie i spotkali się 
z mieszkańcami naszej gminy mającej 
korzenie sieradzkie. Zostaliśmy rów-
nież zaproszeni do rewizyty w Siera-
dzu. Wyjazd planujemy na 7/8 wrze-
śnia 2021 r. Polecamy też profil Face-
book „Sieradz nasze miasto”, gdzie są 
relacje i zdjęcia z wizyty.
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77 ROCZNICA WYBUCH  
POWSTANIA 

WARSZAWSKIEGO
Przypominamy, że w niedzielę 01 sierpnia 2021 roku bę-

dziemy obchodzić 77 rocznice wybuchu Powstania War-
szawskiego. O godz. 17.00 zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Nowogardu na Plac Wolności na wspólną modli-
twę i obchody tej rocznicy.

ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII
Decyzją księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego z dniem 23 sierpnia 2021 roku 
zostaje zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie ks. dr Andrzej Zaniewski i 
mianowany wikariuszem parafii św. Rodziny w Szczecinie.

Msza św. dziękczynna za 4 lata posługi ks. Andrzeja w na-
szej wspólnocie zostanie odprawiona 15 sierpnia 2021 roku 
o godz. 11.00 podczas Odpustu Parafialnego. Ksiądz Andrzej 
w dniu 22 sierpnia 2021 roku (niedziela) odprawi również 
Msze św. w naszych kościołach filialnych.

Dziękujemy serdecznie księdzu Andrzejowi za posługę w 
naszej wspólnocie, podjęte wszelkie działania duszpaster-
skie i trud katechetycznego nauczania oraz za dar Jego oso-
by. Będziemy pamiętać w modlitwie wypraszając bł. Boże-
go na dalszą posługę kapłańską.

JUBILEUSZ S. DANIELI ORAZ S. MAKSYMILII
W dniu 30 lipca s. Daniela 

i Maksymilia obchodziły jubi-
leusz 25 lecia złożenia pierw-
szej profesji zakonne w Zgro-
madzeniu Sióstr Opatrzności 
Bożej. 

W naszej wspólnocie para-
fialnej obchodzić będziemy 
ten radosny jubileusz sióstr na 
Mszy św. 22 sierpnia o godz. 
11.00.

W imieniu sióstr zaprasza-
my do wspólnego udziału pod-
czas tej uroczystości wszyst-
kich parafian i przyjaciół na-
szej wspólnoty. 
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BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne, w lipcu i sierpniu 2021, będzie czynne we wtorek i czwartek od godz. 19.30.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w wtorek 13 sierpnia po Mszy św. o godz. 19.00.  

Prosimy zabrać ze sobą świece

PIESZA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W MYŚLIBORZU
Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Szczeci-

na do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, któ-
ra odbędzie się w dniach od 23 do 25 sierpnia br. Inaugura-
cja pielgrzymki nastąpi w poniedziałek podczas Mszy Świę-

tej o godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
os. Słonecznym w Szczecinie. Szczegółowe informacje do-
tyczące pielgrzymki znajdują się na portalu społecznościo-
wym: www.facebook.com/mysliborska/.

MODLITWA NA NOWY ROK SZKOLNY
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z prośbą o 

dar mądrości i bł. Boże w nowym roku szkolnym wszyst-
kie dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i katechetów 
na Msze św. z okazji rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

2021/2022 w dniu 01 września 2021 o godz. 18.00. Przed 
Mszą św. (od godz. 17.30) będzie można skorzystać z Sakra-
mentu Spowiedzi Św. 

USZANOWANIE RELIKWII W NASZEJ PARAFII
W sierpniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-

twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio i św. 
Maksymiliana Marii Kolbego oraz bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki: 

-  św. Jana Pawła II – 02 sierpnia o godz. 19.00.

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 sierpnia o godz. 
19.00 

- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 sierpnia o godz. 20.00.
 - św. Ojca Pio – 23 sierpnia o godz. 19.00. 

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.

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 za-

wieszone do września.
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Apel Zespołu KEP  
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  

na sierpień – miesiąc abstynencji 2021
1. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Kolejny już rok duszpasterski Kościół w Polsce po-

święca prawdzie, że Eucharystia daje życie. Przyjmu-
jąc z wiarą tę wielką tajemnicę gromadzimy się na 
świętej wieczerzy, aby słuchać Słowa Bożego i karmić 
się Ciałem i Krwią Zbawiciela.

Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia przy-
pomina nam niezwykłe wydarzenie, kiedy to Bóg ze-
słał szemrzącym na pustyni Izraelitom cudowny po-
karm z nieba. Ten pokarm, manna, stał się zapowie-
dzią Eucharystii. O niej to dzisiaj mówi sam Zbawiciel: 
„Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć 
nie będzie”. Z tego wielkiego daru miłości, jaki daje 
nam Jezus Chrystus w Eucharystii, chcemy jak najczę-
ściej korzystać. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że ża-
den pokarm ziemski nie jest w stanie nasycić naszej 
duszy i otworzyć nas na dar życia wiecznego. Może to 
sprawić tylko Eucharystia.

Niestety, także w naszej Ojczyźnie z wielkim niepo-
kojem zauważamy, że dla milionów ludzi najważniej-
szym „pokarmem” stają się śmiercionośne substancje 
toksyczne lub nałogowe czynności, których powtarza-
nie prowadzi do śmierci.

Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na 
nowo zastanowić się nad przyczynami problemów 
uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie 
ranią nasze społeczeństwo. Zastanowić się, aby lepiej 
zrozumieć powagę sytuacji i konieczność podjęcia do-
brych decyzji wspierających wolność wewnętrzną 
wszystkich Polaków.

2. Potrzebujemy przemiany
Przed laty św. Jan Paweł II prosił na Jasnej Górze 

Maryję, aby powiedziała swojemu Synowi: „Synu, 
trzeźwości nie mają”. Niestety, ta bolesna papieska dia-
gnoza sprzed lat opisuje także sytuację w dzisiejszej 
Polsce.

I my dzisiaj wołamy: Jezusie, Synu Maryi, trzeźwo-

ści nie mamy! Zamiast radości i wesela, w naszych ro-
dzinach panuje smutek i płyną łzy. Spójrz na łzy pły-
nące z oczu milionów dzieci, żyjących w lęku przed 
własnymi rodzicami. Spójrz na łzy matek i ojców, któ-
rzy płaczą nad losem uzależnionych od alkoholu dzie-
ci. Policz łzy żon i mężów, którym alkohol odebrał naj-
bliższą osobę.

Tysiące osób umiera w agonalnych cierpieniach i 
udrękach na skutek pijaństwa czy trwania w uzależ-
nieniu, a mimo to kolejne pokolenia ludzi nie wyciąga-
ją wniosków z dramatów tych osób i wchodzą na po-
dobną drogę autodestrukcji i śmierci na raty. W czasie 
pandemii drastycznie wzrosła liczba nadużywających 
i uzależnionych od alkoholu, a także inne straszliwe 
nałogi zbierają obfite plony wśród Polaków, zwłasz-
cza młodych.

Nadal wielu naszych rodaków lekceważy zagroże-
nia, których źródłem jest nadmierne spożycie alko-
holu. Wielu nie dostrzega symptomów choroby, która 
powoli, ale systematycznie wyniszcza nasz narodowy 
organizm. Te objawy to: przemoc domowa, nieodwra-
calne wady wrodzone dzieci, których matki piły alko-
hol podczas ciąży, samobójstwa, wypadki samochodo-
we spowodowane przez pijanych kierowców czy też 
inne nieszczęśliwe wypadki, jak na przykład utonięcia, 
zgony spowodowane chorobami wywołanymi przez 
nadużywanie alkoholu, gwałty pod wpływem alkoho-
lu, rozwody, zniszczona młodość i życie. W ciągu roku 
z powodu używania alkoholu traci życie niemal 20 tys. 
Polaków. Jedno średnie miasteczko. Jeden wypełnio-
ny po brzegi stadion piłkarski. A my, jako społeczeń-
stwo, jako naród, nie chcemy tych ofiar dostrzegać. W 
2020 roku Polacy wydali na alkohol aż 39 mld zł. Moż-
na za to kupić ponad 100 tysięcy mieszkań średniej 
wartości. Pomyślmy, ile dobra zmarnowaliśmy.

Rozważając tak ważny temat, jakim jest trzeźwość 
Polaków, postawmy sobie pytanie, od czego może za-
leżeć pozytywna zmiana w naszej obyczajowości, ce-
chującej się skłonnością do pijaństwa i innymi zacho-

Ważne tematyWażne tematy
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waniami prowadzącymi do nałogów. Dodajmy, że jest 
to zmiana bardzo wyczekiwana, wręcz konieczna, aby-
śmy mogli przetrwać jako naród. Jedną z odpowiedzi 
podaje Narodowy Program Trzeźwości, w którym czy-
tamy, że odnowa może zależeć od wielkości i wpływu 
grup dobrowolnych abstynentów.

3. Nie ma umiaru bez abstynencji
Eksperci, pisząc o dobrowolnej abstynencji, zwraca-

ją uwagę na różne podejścia otoczenia społecznego do 
osób, które nie piją alkoholu. Wiele osób nie rozumie-
jąc tej idei wyraża zdziwienie, czasem politowanie, a 
nawet oburzenie. Dobrowolni abstynenci często po-
dejrzewani są o to, że nie piją, bo nie mogą z racji na-
łogu. Abstynencja jednak może być prawidłowo zro-
zumiana tylko w świetle idei postu.

Historia potwierdza ścisły związek odpowiedzialne-
go korzystania z napojów alkoholowych z umiejętno-
ścią całkowitej rezygnacji z ich spożywania, rezygnacji 
okresowej lub stałej. Krótko mówiąc – nie ma umia-
ru bez abstynencji. Warto więc przybliżyć wpływ, jaki 
abstynencja wywiera na osoby, które ją praktykują, a 
także na otoczenie.

Po pierwsze, abstynencja jest zasadniczym ratun-
kiem dla uzależnionych. Jeśli osoba głęboko uzależ-
niona ma przeżyć, musi podjąć wytrwałą abstynencję. 
Dla wielu jest to po prostu wybór między życiem a 
śmiercią.

Po drugie abstynencja jest darem dla osób towarzy-
szących uzależnionemu. Najbliżsi osoby uzależnionej, 
którzy podejmują decyzję o całkowitej abstynencji, są 
dla niej ogromnym wsparciem. Ważne jest także, aby 
dar abstynencji ofiarowali takim ludziom inni, np. te-
rapeuci, kapłani, pracodawcy. Wtedy stają się dla nich 
pomocą w wytrwaniu, a ich autorytet rośnie. Absty-
nencja jest też niezwykle cenna dla dzieci osób uzależ-
nionych, gdyż zabezpiecza ich przed pójściem w śla-
dy rodziców.

Obecności abstynentów w swoim otoczeniu potrze-
bują nawet ci, którzy praktykują umiar, którzy się nie 
upijają. Trwanie w umiarze wcale nie jest łatwe i ci, co 
spożywają alkohol, zawsze są narażeni na niebezpie-
czeństwo upicia się. Nauka potwierdza, że najwięcej 
osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest tam, gdzie 
jest najmniej, lub wcale nie ma abstynentów. Absty-
nenci potwierdzają prawdę, że można dobrze, rado-
śnie żyć bez używania alkoholu. Tego uczą innych abs-
tynenci i dlatego są tak cennymi nauczycielami umia-
ru.

Abstynent nie jest wrogiem alkoholu. Jest prawdzi-

wym przyjacielem siebie i innych. To odważny świa-
dek trzeźwego, odpowiedzialnego i błogosławionego 
przeżywania swojego codziennego życia.

4. Uczniowie Jezusa apostołami trzeźwości
Jako uczniowie Jezusa wszyscy jesteśmy powołani 

i zobowiązani do bycia apostołami trzeźwości. Jeste-
śmy wezwani do codziennej modlitwy o trzeźwość nas 
samych, naszych bliskich, naszego Narodu. Jesteśmy 
też zobowiązani do odważnego dawania świadectwa, 
że życie w trzeźwości jest błogosławione. A także do 
sprzeciwiania się przymusowi picia i złym obyczajom, 
z jakimi nadal spotykamy się w wielu środowiskach. 
Być apostołem trzeźwości to wpływać na polityków 
i samorządowców. To przecież od ich decyzji zależy 
dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu. Nieod-
powiedzialnie, cynicznie zwiększając liczbę punktów 
sprzedaży, samorządowcy biorą na siebie wielką od-
powiedzialność przed Bogiem i historią, gdyż niszczą 
naród. Być dzisiaj apostołem trzeźwości, to sprzeci-
wiać się reklamie tej substancji, przez którą drastycz-
nie cierpi wiele milionów Polaków. To stanowczo pil-
nować egzekwowania prawa wtedy, gdy sprzedawca 
lub ktoś inny narusza prawo w odniesieniu do sprze-
daży napojów alkoholowych. To wpływać na media, 
żeby promowały trzeźwość i pokazywały znaczenie 
dobrowolnej abstynencji w społeczeństwie, w którym 
kilka milionów osób się upija.

Odpowiedzialność Kościoła katolickiego za trzeź-
wość naszego Narodu jest wyjątkowa. Im więcej bę-
dziemy mieli wiernych, którzy z miłości do Boga i lu-
dzi rezygnują z alkoholu, tym więcej będzie trzeźwych 
dorosłych oraz takich nastolatków, którzy zachowują 
abstynencję, by wzrastać w łasce i mądrości u Boga i 
ludzi.

Jednak najważniejszą, pierwszoplanową rolę w pro-
cesie upowszechniania w narodzie trzeźwego stylu ży-
cia pełni rodzina. To właśnie rodzina zyskuje najwię-
cej wtedy, gdy jej członkowie są wolni od uzależnień. 
Wzajemna, serdeczna, ofiarna i czuła miłość męża i 
żony oraz ich wspólna, stanowcza troska o wychowa-
nie dzieci i młodzieży według zasad Ewangelii to naj-
lepsza szkoła życia w trzeźwości. Rodzina dysponuje 
też najlepszą formą terapii uzależnień, czyli nieodwo-
łalną miłością, która w odniesieniu do alkoholików z 
konieczności musi być twarda dopóty, dopóki nie wej-
dą oni na drogę abstynencji i radykalnej zmiany postę-
powania. To właśnie w rodzinie najbardziej błogosła-
wione owoce przynosi dar abstynencji ze strony mał-
żonków i rodziców. dokończenie na s. 9



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  

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (J 6,24-35) 
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 Po cudownym rozmnożeniu
Wielu płynęło ku Niemu.
Wszyscy chcieli Go zobaczyć.
Ale On... uciekał raczej
Przed podziwem i przed sławą
I tą całą wielką wrzawą.
Kiedy ludzie zobaczyli,
Że już Jezus jest przed nimi,
Szybko zaraz zapytali:
- Ale żeśmy się nabrali!
Rabbi, kiedy tu przybyłeś,
Wcześniej przecież tu nie byłeś?
Czyżby znowu jakiś cud?
Panie! My padamy z nóg!
Wtedy rzekł im w odpowiedzi:
- Problem nie w mych cudach siedzi,
Ale w tym, że jeść wam dałem.
Ja tym chlebem wam wskazałem
Rzecz ważniejszą, moi mili.
Pragnę, byście się troszczyli
O ten pokarm, co jest wieczny...
- Cóż więc robić Rabbi? Rzeknij!
- Wierzyć we Mnie, bom posłany
I przez Boga wam dziś dany!
- Jaki znak, więc nam uczynisz,
Byśmy Tobie uwierzyli?
Bo ojcowie na pustyni
Manną z nieba się żywili.
Tak przetrwali trudną drogę...
- Manny ja wam dać nie mogę!
I nie Mojżesz dał im chleba, 
Lecz mój Ojciec, który jest
Tym, co daje pokarm z nieba.
- Panie! Daj nam tego chleba!
- To przychodźcie, gdyście głodni,
A już nie będziecie głodni.
I uwierzcie, jeśli chcecie,
Wtedy pragnąć nie będziecie.
Jam jest właśnie życia chlebem.
Dzięki mnie... będziecie w niebie.
` Sprawa dzisiaj oczywista:
 Czym jest, dzieci, Eucharystia?

W naszym społeczeństwie istotne jest stałe pogłębia-
nie wiedzy na temat problemów alkoholowych. Waż-
ne jest ukazywanie dróg wyjścia z sytuacji uzależnień. 
Osoby, które się upijają, powinny natychmiast rozpo-
cząć walkę o swoją trzeźwość. Dla alkoholików i ich 
najbliższych istnieje szansa na konkretną pomoc w 
licznych instytucjach, grupach wsparcia i wspólno-
tach. Muszą oni jednak chcieć tej pomocy i wytrwale z 
niej korzystać. Dobrowolni abstynenci powinni stawać 
się prawdziwymi apostołami trzeźwości i animatorami 
radosnego spędzania czasu bez alkoholu w swoim oto-
czeniu. Jako wierzący musimy gorliwie modlić się o 
trzeźwość naszego narodu, przyzywając wstawiennic-
twa Maryi, Królowej Polski i naszych świętych, zwłasz-
cza świętych apostołów trzeźwości.

5. W oczekiwaniu na beatyfikację
Kościół w Polsce z wielką radością przygotowuje się 

do beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Sprawa trzeźwości była dla niego niezwy-
kle istotna, gdyż miał pełną świadomość jej roli w za-
chowaniu wiary w narodzie, w obronie polskości i w 
kształtowaniu pomyślnej przyszłości Polski. Mówił, że 
„naród pijany jest już powalony, zwyciężony, tak jak 
człowiek nietrzeźwy nie jest świadomy swej godności 
i gubi swoją wolność”. Słowa kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i jego działania trzeźwościowe należy sta-
le przypominać, rozważać i wprowadzać w życie. Nie 
straciły one nic ze swej aktualności.

Apostolstwo trzeźwości w Polsce współpracuje z sze-
rokim gronem osób, wspólnot, stowarzyszeń, różnych 
instytucji samorządowych i państwowych, bowiem je-
steśmy świadomi tego, co podkreślał Prymas Tysiącle-
cia, że przezwyciężenie klęski pijaństwa i alkoholizmu 
„musi zaczynać się w rodzinie, ale całe społeczeństwo, 
cały Naród, Kościół i państwo muszą współdziałać i 
to ze wszystkich sił”. Do wspólnego działania w dzie-
le troski o trzeźwość zachęcamy wszystkich ludzi do-
brej woli.

Oby sierpień roku 2021 stał się przełomowym w 
drodze naszego narodu ku trzeźwości. Niech wszelkim 
dobrym decyzjom o dobrowolnej abstynencji i działa-
niom na rzecz otrzeźwienia naszego narodu błogosła-
wi Jasnogórska Pani. Jej z ufnością zawierzamy dzieło 
odnowy moralnej Ojczyzny.

Łomża, dnia 12 czerwca 2021 r.
Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

dokończenie ze s. 7



10www.wnmp.nowogard.eu

Niedziela 1.08.2021 r. – XVIII Niedziela Zwykła
8.00 1) + Wiesław Kloc w 4 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny.
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
9.30 + Janina, Helena oraz zmarli z rodziny Mączyń-

skich.
11.00 + Edmund Iwan w 3 rocz. śmierci i za zmarłych 

z rodziny Iwan i Synowiec.
20.00 + Franciszek Jeziorski w 30 rocz. śmierci i za 

zmarłych rodziców z obu stron oraz za zmarłe ro-
dzeństwo.

Karsk (godz. 09.00) + Halina Podgórska w 3 rocz. 
śmierci, + Wiesława (k)i Benedykt Kwiatkowscy, 
+ Stanisław Kraszewski, + Leokadia Domańska i 
za zmarłych z rodz. Koza i Kędzierskich.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Intencja Żywego Różańca.
Olchowo (godz. 11.00) + Paweł 18 rocz. śmierci, + Wa-

leria 9 rocz. śmierci, + Stanisław 2 rocz. śmierci 
i za zmarłych z rodziny; + Jan i Freda Zielińscy.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Leszek, Mirosław, Anita, 
Elżbieta, Kazimiera, Stanisław i za zmarłych z ro-
dziny.

Poniedziałek 2.08.2021 r. 
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 W intencji członkiń Żywego Różańca.

Wtorek 3.08.2021 r.
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Ryszard Kosiorowski (intencja od rodziny z Ma-

szewa).

Środa 4.08.2021 r. 
– wspomnienie św. Jana Marii Vianneya
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - O spokój duszy dla śp. Krzysztofa Krawczyka w 

4 miesiącu po śmierci;
 - + Stanisław Burewicz i za zmarłych rodziców i 

siostry.

Czwartek 5.08.2021 r. – I czwartek miesiąca
9.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Zygmunt Sadowski w 3 rocz. śmierci oraz za 

zmarłych rodziców i rodzeństwo.
 
Piątek 6.08.2021 r.-święto Przemienienia Pańskiego, 

I piątek miesiąca
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
12.00 W intencji Huberta z okazji 7 rocznicy urodzin 

z prośbą o potrzebne łaski dla niego, siostry i ro-
dziców.

18.00 Spowiedź Św.
18.45 Koronka
19.00 Msza św. w intencji osób zmarłych z naszej 

wspólnoty w lipcu 2021.

Sobota 7.08.2021 r. – I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo I sobotnie
9.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Agata Sowul w 25 rocz. śmierci, Janina, Ry-

szard, Józef Żurawscy; + Mieczysław i zmarli z 
rodziny; + Joanna Dębska.

Niedziela 8.08.2021 r. – XIX Niedziela Zwykła
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
9.30 W intencji Krystyny i Mirosława z okazji 40 rocz-

nicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o bł. Boże, dary Ducha św., opiekę Mat-
ki Bożej i łaskę zdrowia.

11.00 Pro populo
20.00 + Janina Rutkiewicz w 10 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Jan Buszta w 30 rocz. śmierci, + 
Krystyna w 25 rocz. śmierci i za zmarłych z ro-
dziny.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Krystyna, Franciszek Żero i za 

zmarłych z rodziny.
Wojcieszyn (godz. 12.15) W intencji Natalii Zając z 

okazji rocznicy Komunii Świętej.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Poniedziałek 09.08.2021 r. 
święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Jerzy Dziedzic w 30 dzień po pogrzebie.

Wtorek 10.08.2021 r. – święto św. Wawrzyńca
8.00 + Aniela Sikorska w 25 rocz. śmierci oraz za zmar-

łych z rodziny.
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Antoni Berezowski w 3 rocz. śmierci.

Środa 11.08.2021 r. wspomnienie św. Klary
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa.
 
Czwartek 12.08.2021 r. 
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Bronisław, Janina, Kazimierz Tyburscy.

Piątek 13.08.2021 r. – rocznica Objawień Fatimskich
8.00 1) O liczne i święte powołania do Zgromadzenie 

Sióstr Opatrzności Bożej.
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
18.45 Koronka
19.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla 

Teresy w dniu urodzin.
19.30 Nabożeństwo fatimskie 

Sobota 14.08.2021 r. 
– wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego
9.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 W intencji Marii z okazji imienin i 85 rocznicy 

urodzin z prośbą o bł. Boże, zdrowie i potrzebne    
łaski na dalsze lata życia.

Niedziela 15.08.2021 r. - uroczystość 
Wniebowzięcia NMP,  ODPUST PARAFIALNY
8.00 1) Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla 

rodziny.
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
9.30 + Henryk, Ryszard, Eugeniusz, Alicja, Barbara i za 

zmarłych dziadków z rodziny Zimnych i Koniecz-
nych.

11.00 1) Msza św. dziękczynna za 4 lata posługi ks. An-
drzeja Zaniewskiego w naszej wspólnocie para-
fialnej.

2) Pro Populo.
15.00 + Urszula Pietrzak.
20.00 

Karsk (godz. 09.00) Z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki 
Bożej i wstawiennictwo św. Barbary dla Karola 
Mościńskiego z okazji urodzin.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Maria Jelińska.
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Patryk Jedynak w 30 dniu 

po pogrzebie.

Poniedziałek 16.08.2021 r. 
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 1) + Zofia Pomorska w 30 dniu po pogrzebie.
 2) + Marianna, Aleksander, Aleksander (syn), Mi-

rosław, Krystyna, Władysława (K), Józef  Śmigiel; 
+ Zofia, Andrzej, Jan Słomka; + Stefania Karyś, + 
Halina Woźniak, + Grażyna i Bolesław Sarneccy, 
Jakubowscy.

Wtorek 17.08.2021 r. – wspomnienie św. Jacka OP
8.00 1) + Łukasz Prask z okazji urodzin.
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 Z okazji 25 rocznicy ślubu Jowity i Przemysława 

z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i wszel-
kie potrzebne łaski na dalsze lata pożycia małżeń-
skiego.

Środa 18.08.2021 r. 
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
18.30 Nowenna 
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Cecylia w 13 rocz. śmierci, + Franciszek, Ja-

dwiga z rodz. Drapikowskich.
 
Czwartek 19.08.2021 r.
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Helena w 6 miesiącu po śmierci, + Jan.

Piątek 20.08.2021 r. – wspomnienie św. Bernarda
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
18.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
19.00 + Stanisław Kowalczyk w 2 rocz. śmierci.
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Sobota 21.08.2021 r. wspomnienie św. Piusa X
9.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Anastazja, Kazimierz Żmudcy, + Antoni Szoka.

Niedziela 22.08.2021 r. – XXI Niedziela Zwykła
8.00 1) + Helena Bednarek.
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
9.30 + Marianna Włodarczyk, Stanisław, Wanda, Ro-

man, Jadwiga i Jarosław oraz za zmarłych z ro-
dziny; + Marianna, Józef z rodziny Politowskich.

11.00 W intencji sióstr: Danieli i Maksymilii z okazji ju-
bileuszu 25 rocznicy złożenia ślubów    

          zakonnych.
20.00 + Edyta Kaliszewska w 5 rocz. śmierci, Marianna, 

Jan, Apolonia, Adam Borowscy.

Karsk (godz. 09.00) + Marianna (k), Piotr, Wanda z rodz. 
Holaczuk, + Anna Danuta Szopa.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Józef Łokaj w 3 rocz. śmierci 

i za zmarłych z rodziny Łokaj.
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 23.08.2021 r. 
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Tadeusz w 8 rocz. śmierci, Jan i Ewa oraz za 

zmarłych z rodziny Pietrasiuk.

Wtorek 24.08.2021 r. 
– święto św. Bartłomieja Apostoła
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 Z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Iwo-

ny i Krzysztofa w 30 rocz. ślubu.

Środa 25.08.2021 r. 
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji dzieci poczętych;
 - + Boguchwał Olbiński w 1 rocz. śmierci.

Czwartek 26.08.2021 r. 
uroczystość NMP Częstochowskiej
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Edward Wleklak w 15 rocz. śmierci i za zmar-

łych z rodziny.

Piątek 27.08.2021 r. – wspomnienie św. Moniki
08.00 1) + Anna Elbińska w 2 rocz. śmierci, + Jan Elbiń-

ski z prośbą o radość nieba i Miłosierdzie Boże.
2) + Michał Lewandowski (greg.).
18.45 Koronka
19.00 1) + Henryk Okulewicz w 2 rocz. śmierci.
 2) + Kazimiera Kaciupa – Grzelak.

Sobota 28.08.2021 r. – wspomnienie św. Augustyna
9.00 1) + Anna Szopa w 4 rocz. śmierci.
 2) W intencji Ojca św. Franciszka, naszej Ojczy-

zny oraz dzieł radia Maryja i Telewizji Trwam.
19.00 1) + Wiesław, Edward, Józefa (k), Januszek, Zby-

szek z rodz. Runiewicz.
 2) + Michał Lewandowski (greg.).

Niedziela 29.08.2021 r. – XXII Niedziela Zwykła
8.00 1) + Roman, Jadwiga, Mirosław z rodz. Izmajło-

wicz. 
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
9.30 W intencji Elżbiety i Jana Skrok z okazji 10 roczni-

cy ślubu z prośbą o potrzebne łaski oraz zdrowie 
na dalsze lata życia.

11.00 + Krystyna Wipplinger w 3 rocz. śmierci.
20.00 + Marianna Wierzchowska w 5 rocz. śmierci, + 

Władysław Wierzchowski w 11 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Irena Fijałkowska w 2 rocz. 
śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Jan i Freda Zielińscy (inten-

cja zamówiona od Jadwigi Zielińskiej z rodziną). 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław Jurek i za zmar-

łych z rodziny.

Poniedziałek 30.08.2021 r. 
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Marianna w 21 rocz. śmierci i za zmarłych z ro-

dziny.

Wtorek 31.08.2021 r. 
8.00 + Kamila Plaskota w 2 miesiącu po śmierci.
19.00 + Halina Tyburska.


