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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę

Z Ewangelii według św. Marka:
„Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pe-

wien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, za-
czął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, 
aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu rzekł: "Cze-
mu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tyl-
ko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cu-
dzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszu-
kuj, czcij swego ojca i matkę". On Mu odpowiedział: 
"Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od 
mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z 
miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprze-
daj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". 
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmu-
cony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Je-
zus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: 
«Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do kró-
lestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego sło-
wami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jak-
że trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w 
dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłą-
dowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść 
do królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwi-
li i mówili między sobą: "Któż więc może być zba-
wiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest 
możliwe". Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto 
my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Je-
zus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci 
lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby 
nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, do-
mów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześla-
dowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym". (Mk 
10, 17-30) 

ROZWAŻANIE
Każdy pobożny Żyd w czasach Jezusa zaintereso-

wany był tym, aby znaleźć sobie odpowiedniego na-
uczyciela prawa. Naturalnie, co bogatsi Izraelici mo-

gli pozwolić sobie na zatrudnianie najlepszych prze-
wodników w sprawach wiary. Fragment dzisiejszej 
ewangelii relacjonuje właśnie jedną z takich prób 
najęcia Mistrza przez młodego i bogatego człowie-
ka, o czym świadczy chociażby to, że klęka on przed 
Jezusem (gest uklęknięcia odbierał Bóg, a także oso-
by bezpośrednio Go reprezentujące). 

Kiedy Jezus prosi mężczyznę o sprzedanie mająt-
ku, to zachęca go w istocie do przyjęcia dwóch nie-
bywale ważnych prawd. Pierwsza z nich mówi o 
tym, że duchowy wzrost nie jest przywilejem nie-
licznych bogaczy. Odnosząc to do naszego doświad-
czenia życiowego, moglibyśmy powiedzieć, że zacie-
śnianie relacji z Bogiem i zbliżanie się do prawdy nie 
jest zarezerwowane wyłącznie dla ludzi zaangażo-
wanych we wspólnoty, odprawiających rekolekcje 
czy praktykujących jakieś szczególne formy poboż-
ności. Jezus mówi nam dzisiaj, że nie trzeba uciekać 
w wyjątkowość, aby się z Nim spotkać. Należy nato-
miast uznać siebie za podobnego innym i we współ-
pracy z najbliższymi, którzy są nam dani i zadani, 
budować swoją świętość. Druga dotyczy wiary na-
rodu wybranego w to, że bogactwo i powodzenie są 
Bożą nagrodą za prawe postępowanie. Wymaganie 
Jezusa porzucenia majątku musi w uszach tego mło-
dego człowieka brzmieć co najmniej absurdalnie: 
czyżby Bóg chciał odebrać mi to, na co sobie cięż-
ko zapracowałem, zachowując wszystkie przykaza-
nia? Kiedy lepiej przyjrzymy się omawianej peryko-
pie, to bardzo szybko dostrzeżemy, że duchowa me-
chanika, jaka została w niej przedstawiona, podobna 
jest do tej, którą niegdyś właściwie rozeznał patriar-
cha Abraham. Umiejętność niezatrzymywania się na 
Bożych darach umożliwia stałą gotowość do podą-
żania za Bogiem i dialogowania z Nim. Permanent-
ne rozeznawanie między dobrym a lepszym to ce-
cha dojrzałej duchowości i droga do coraz głębsze-
go poznawania Boga.

Komentarz zostały przygotowany przez Piotra Lipca - 
kleryka V roku WMSD w Warszawie

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ
Strona internetowa naszej parafii: www.wnmp.nowogard.eu

Profil na Facebooku: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty
Odpust w Dąbrowie  

ku czci  
Św. Michała Archanioła

W niedzielę 05 października we wspólnocie w Dąbrowie 
Nowogardzkiej odbył się odpust ku czci św. Michała Archa-

nioła – patrona tamtejszego kościoła i wspólnoty. Mszy św. 
odpustowej przewodniczył i słowo wygłosił ks. Andrzej 
Gański proboszcz parafii w Trzechlu. 

W imieniu mieszkańców Dąbrowy serdecznie chcemy 
podziękować każdej osobie, która mimo tych trudnych wa-
runków, przybyła i wzięła udział w tym odpuście.

Pielgrzymka Diecezjalna  
Na Jasną Górę

 W dniach 24 września do 01 października 2021 
roku z naszej parafii, pod przewodnictwem naszego pro-
boszcza, wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę i szlakiem 
innych sanktuariów polskich. Pielgrzymi odwiedzili Sie-
radz, Jasną Górę, Sanktuarium w Gidlach, Toruń, Malbork, 
Elbląg, Frombork, Gdańsk, Gietrzwałd. Odbyli też niezapo-
mniany rejs "Statkiem po trawie" na kanale elbląskim. W 
Toruniu pielgrzymi odwiedzili Kościół NMP Gwiazdy No-

wej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, natomiast w Elblągu 
Parafia Matki Bożej Królowej Polski.

W Częstochowie pielgrzymi uczestniczyli w Diecezjalnej 
Pielgrzymce, wypraszając łaski dla całej wspólnoty naszej 
diecezji i naszej parafii u naszej Matki. 

W imieniu pielgrzymów dziękujemy za dar modlitwy w 
ich intencji i przekazujemy zapewnienie o zanoszonej mo-
dlitwie za każdego parafianina naszej wspólnoty w odwie-
dzanych miejscach.
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Poświęcenie polichromii  
w wojcieszyńskim kościele

Ksiądz proboszcz naszej wspólnoty wraz z mieszkań-
cami Wojcieszyna zaprasza na uroczystość poświęcenie 
polichromii w Wojcieszynie podczas Mszy św. w dniu 
24.10.2021 o godz. 12:00. Poświęcenia dokona ks. biskup 
Henryk Wejman.

Poświęcenie Kościoła  
Św. Faustyny Kowalskiej  

w Szczecinie
 W dniu 05 października ks. Arcybiskup Andrzej 

Dzięga dokonał poświęcenia kościoła pw. Św. Faustyny 
Kowalskiej w Szczecinie. Z naszej wspólnoty parafialnej 
wyruszyła delegacja, aby uczestniczyć w tej uroczystości. 
W nowo poświęconym kościele ołtarz, ławki, konfesjona-
ły i drzwi wykonał nasz parafianin pan Jacek Zięciak.

Nabożeństwa różańcowe  
w październiku 

Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej 
modlitwy różańcowej. Dzieci zapraszamy od poniedziałku 
do czwartku na godz. 16.30. Dorosłych i młodzież od nie-
dzieli do piątku na godz. 17.30 a w soboty o godz. 08.30. Za-
praszamy do wspólnej modlitwy.

Nabożeństwo Fatimskie
Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej 

Fatimskiej na Nabożeństwo Fatimskie, które odbędzie się 
13 października 2021.

Dzień Dziecka Utraconego
W dniu 15 października (piątek) obchodzimy w Kościele 

Dzień Dziecka Utraconego. 
To dzień szczególnej pamięci o zmarłych dzieciach i o 

ich rodzinach. W tym dniu zapraszamy na wspólną mo-
dlitwę, rodziny dotknięte tą tragedią straty, na Mszę św. o 
godz. 18.00.

Uszanowanie relikwii  
w Naszej Parafii

W lutym podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-
twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. 
Maksymiliana Marii Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych: 
-  św. Jana Pawła II – 02 Października o godz. 18.00.
- św. Maksymilian Maria Kolbe – 14 Października o godz. 18.00.
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 Października o godz. 18.00.
 - św. ojca Pio – 23 Października o godz. 18.00. 



Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

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

SKARBY W NIEBIE – z Ewangelii według św. Marka 10, 17-30
 Kiedy raz wyruszał w drogę,
Przybiegł pewien młody człowiek.
Padł przed rabbim na kolana
I powiedział: - Tak się staram,
Aby skarb otrzymać w niebie.
Więc pytanie mam do Ciebie:
Powiedz mi, co jest konieczne, 
By osiągnąć życie wieczne?
Jezus rzekł mu: - Mój młodzieńcze, 
Proszę, zajrzyj w swoje serce.
Czyń, co Pan Bóg nie zabrania 
I przestrzegaj przykazania!
Chwytasz to, mój przyjacielu?
 - Ależ tak, Nauczycielu!
Od młodości ich przestrzegam:
Na modlitwy często biegam, 

Nie zabijam i nie kłamię,
Często też pomagam mamie.
Bliźnich swych nie oszukuje....
- Cóż... jednego Ci brakuje.

Idź i sprzedaj, co posiadasz
 I ubogim daj to zaraz.
Potem przyjdź i chodź już z nami, 
Ze mną i z mymi uczniami.
Lecz spochmurniał na te słowa
I swych pytań pożałował,
Bowiem bardzo był bogaty.
Nie chciał majętności tracić.
Więc ogromnie rozżalony,
Odszedł szybko ... zasmucony.
Wówczas Jezus tak powiedział:
- Od bogactwa lepsza bieda,
Gdyż bogatym, moi drodzy,
Trudno do królestwa wchodzić
I obcować z Panem Bogiem!
Między sobą zaś uczniowie
Zadziwieni, rozmawiali:
- Któż się zatem może zbawić?

I ja także spytam Ciebie:
Chciałbyś skarb otrzymać w niebie?

Imieniny s. Gabrieli
We środę 29 września podczas Mszy św. o godz. 18.00 

modliliśmy się w intencji s. Gabrieli, która obchodziła swo-
je imieniny.

 Siostra Gabriela pragnie poinformować, że przeczyta-
ła wszystkie życzenia jakie napłynęły poprzez nasz profil 
Facebook naszej parafii i bardzo za nie dziękuje. Również 
składa podziękowania za wszelkie życzenia jakie otrzyma-
ła z okazji imienin i z radością przekazuje wszystkim skła-
dającym imieninowe pozdrowienia wraz z dziękczynną 
modlitwą.

Dzień Papieski  
2021

W niedzielę 10 października 2021 obchodzimy XXII 
Dzień Papieski. W tym Dniu Papieskim nasze rozważania 
i działania chcemy zogniskować wokół hasła: „Nie lękaj-
cie się”. 

Po każdej Mszy św. można złożyć dobrowolną ofiarę na 
wsparcie dofinansowania procesu nauczania młodzieży 
ubogiej. 
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Piątek 1.10.2021 r. – wspomnienie 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus; I 

piątek miesiąca
07.00 + Julia Buczek (greg.).
17.00 Możliwość skorzystania ze Spo-

wiedzi św.
17.30 Różaniec
18.00 W intencji osób zmarłych we 

wrześniu 2021.

Sobota 2.10.2021 r. – wspomnienie 
św. Aniołów Stróżów; I sobota mie-

siąca
08.15 Nabożeństwo I sobotnie i róża-

niec
09.00 1) + Janina w 5 rocz. śmierci, 

Paweł, Stanisław, Agnieszka, 
Elżbieta, Stanisław, Kazimierz.

 2) + Julia Buczek (greg.).
18.00 1) W intencji członkiń Żywego 

Różańca.
 2) + Antoni Sikorski w 24 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny.
 3) + Genowefa Czesnowska w 1 

rocz. śmieci i za zmarłych z ro-
dziny.

Niedziela 3.10.20121 r. – XXVII Nie-
dziela Zwykła

07.00 1) + Franciszka i Ambroży Ko-
noniuk, + Stanisława i Antoni 
Kwinto.

 2) + Julia Buczek (greg.).
09.30 + Marianna Mosiniak w 31 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny 
Mosiniaki, Podemskich, 

          + Antoni Świątek w 13 rocz. 
śmierci.

11.00 + Czesław Jarczewski w 3 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodziny.

12.30 + Zbigniew Jabłoński w 10 
rocz. śmierci, + Kazimiera Ja-
błońska w 2 rocz. śmierci.

17.30 Różaniec
18.00 + Tadeusz Nowak w 43 rocz. 

śmieci i za zmarłych rodziców 
i rodzeństwo.

Karsk (godz. 09.00) + Wiesława 
Kwiatkowska w 2 rocz. śmier-
ci, + Benedykt Kwiatkowski, + 
Halina  Podgórska, + Stanisław 
i za zmarłych z rodz. Kędzier-
skich, Kraszewskich i Koza.  

Dąbrowa Now. (godz. 14.30) Odpust 
ku czci św. Michała Archanio-
ła w Dąbrowie Nowogardzkiej.

Olchowo (godz. 11.00) + Hanna Czar-
nota – Bojarska.

Wojcieszyn (godz. 12.15) O Potrzeb-
ne łaski dla wspólnoty „Różań-
ca Rodziców”.

Poniedziałek 04.10.2021 r. – wspo-
mnienie 

św. Franciszka z Asyżu
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dziecięcy
17.30 Różaniec
18.00 W intencji pana Jacka Zięcia-

ka z prośbą o powrót do zdro-
wia i Boże bł.

Wtorek 5.10.2020 r. - wspomnienie 
św. siostry Faustyny Kowalskiej
07.00 + Julia Buczek (greg.).
17.30 Różaniec
18.00 + Mirosław Wamka.

Środa 06.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci.
17.30 Różaniec
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Henryk Doroszko w 24 rocz. 

śmierci.
 - + Jerzy Dziedzic.
 - + Krzysztof Krawczyk w 6 

miesiącu po śmierci.
 - W intencji Zosi z okazji 1 rocz-

nicy urodzin prosząc o zdrowie 
i Boże bł. 

 - + Jadwiga Folwarska w 2 mie-
siącu po śmierci.

 - + Piotr Balejko w 38 rocz. 
śmierci, + Helena Balejko i za 

zmarłych z rodziny Pszenicz-
nych i Nikratowicz.

 - O szczęśliwe rozwiązanie dla 
Ilony.

Czwartek 7.10.2021 r. – wspomnie-
nie 

NMP Różańcowej; I czwartek mie-
siąca

09.00 Dziękczynno – błagalna o po-
trzebne łaski dla rodziny.

16.30 Różaniec dla dzieci.
17.30 Różaniec
18.00 1) + Wacław, Leokadia, Ma-

rianna, Jan i za zmarłych z ro-
dziny.

 2) + Julia Buczek (greg.).

Piątek 8.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
17.30 Różaniec
18.00 + Stanisław Kędzierski w 10 

rocz. śmierci, + Marek w 36 
rocz. śmierci, za zmarłych ro-
dziców, teściów; + Karolina i 
Paweł, Józefa (k), Władysław. 

Sobota 9.10.2021 r. 
08.30 Różaniec
09.00 + Julia Buczek (greg.).
18.00 1) + Zdzisław Wielgus w 25 

rocz. śmierci, Marianna, Jan, 
Stanisław, Czesław, za zmar-
łych z rodziny; 

2) + Irena, Kazimierz Paluszek, za 
zmarłych z rodziny Paluszek i 
Ruminkiewicz; + Janina,      

    Sławomir Putkowscy oraz za zmar-
łych z rodziny Putkowskich i 
Michałowskich.

Niedziela 10.10.2021 r. – XXVIII Nie-
dziela Zwykła,

Dzień Papieski
07.00 1) + Florian, Wiktoria i za zmar-

łych z rodziny.
 2) + Julia Buczek (greg.).

Intencje mszalneIntencje mszalne
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09.30 + Marianna, Stanisław Szad-
kowscy oraz za zmarłych rodzi-
ców, teściów i zmarłych z ro-
dziny.

11.00 Pro populo
12.30 + Walenty Ślipek w 15 rocz. 

śmierci, Władysław, Katarzy-
na, Stanisława (k), Justyna Stę-
pień w 15 rocz. śmierci, Jan, Jó-
zefa (k) i za zmarłych z rodziny 
Rosiak, + Jan, Janina, Włady-
sław z rodziny Czyżak.

17.30 Różaniec
18.00 + Zdzisław i za zmarłych rodzi-

ców i rodzeństwo.
Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Msza 

św. z prośbą o zdrowie, bł. Boże 
i opiekę Matki Bożej dla człon-
kiń Żywego Różańca (intencja 
od Żywego Różańca)

Olchowo (godz. 11.00) + Wiesław 
Lubczyński.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław 
Balcerzak.

Poniedziałek 11.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 1) + Tadeusz w 2 rocz. śmierci i 

za zmarłych z rodziny.
 2) + Franciszek Florkowski w 

33 rocz. śmierci, + Czesław 
Florkowski i za zmarłych z ro-
dziny.

Wtorek 12.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 1) + Anna i Józef Łukaszewicz, 

+ Helena Pięknik, + Marianna i 
Władysław Frankowscy.

 2) + Mirosław Żylak.

Środa 13.10.2021 r. – wspomnienie 
bł. Honorata Koźmińskiego, Nabo-

żeństwo Fatimskie
07.00 1) O liczne i święte powoła-

nia do Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej.

 2) + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci.

17.30 Różaniec
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Mieczysław w 18 rocz. 

śmierci, + Wioletta w 4 miesią-
cu po śmierci.

 - + Leon Trojanowski w 1 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodziny 
Trojanowskich.

 
Czwartek 14.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 + Jan Wawreńczuk w 20 rocz. 

śmierci, za zmarłych rodziców: 
Maria i Stefan oraz za zmarłych 
teściów: Helena i Ludwik Ko-
wal.

Piątek 15.10.2021 r. – wspomnienie 
św. Teresy od Jezusa
07.00 + Julia Buczek (greg.).
17.30 Różaniec
18.00 1) + Henryk Iwan w 11 rocz. 

śmierci, + Stanisława (k) i Ste-
fan Iwan.

 2) + Teresa Rudawska.

Sobota 16.10.2021 r. – wspomnienie 
św. Jadwigi Śląskiej; 
43 rocz. wyboru Ojca Świętego Jana 

Pawła II
08.30 Różaniec
09.00 + Zygmunt w 11 rocz. śmier-

ci, Stanisław w 20 rocz. śmier-
ci i za zmarłych z rodz. Gibkich 
i Jochym.

18.00 1) + Bolesław Walas w 5 rocz. 
śmierci.

 2) + Julia Buczek (greg.).

Niedziela 17.10.2021 r. – XXIX Nie-
dziela Zwykła

07.00 + Julia Buczek (greg.).
09.30 1) + Andrzej i Eugeniusz Ga-

wrońscy.
 2) + Marianna, Aleksandra, Ste-

fan, Marian, Włodzimierz i za 
zmarłych z rodz. Kubickich i 
Łabędzkich.

11.00 + Cecylia Skrok w 16 rocz. 
śmierci, za zmarłych rodziców: 
Jan i Anna, + Felicja, Marianna, 
Walenty, Helena Skoczylas, Eu-

geniusz Bartorski, + Ewa, Stani-
sław Olech, Grzegorz, Waleria 
Wesołowska, Maria, Julia, Eu-
geniusz, Izydor, Marian.

12.30 + Czesław Kępniak w 10 rocz. 
śmierci, + Leonarda (k) Kęp-
niak

17.30 Różaniec
18.00 + Helena Magierecka.
Karsk (godz. 09.00) + Kazimierz 

Owczarek w 4 rocz. śmierci, + 
Marianna Owczarek w 23 rocz. 
śmierci, ++ Henryk i Edward 
Owczarek.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Irena 
Piwowar.

Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek, 
Jan, Stanisław i za zmarłych z 
rodziny Wielgus, Zielińskich;                                     
+ Michał, Antonina Iwan.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Grzegorz 
Domański w 11 rocznicę śmier-
ci.

Poniedziałek 18.10.2021 r. – święto 
św. Łukasza Ewangelisty
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 Z okazji 35 rocznicy ślubu Elż-

biety i Zbigniewa z prośbą o 
Boże bł. na dalsze lata.

Wtorek 19.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 1) + Stanisław Leśniczek w 5 

rocz. śmierci i za zmarłych ro-
dziców: Marianna i Jan.

 2) + Helena Grimm w 1 rocz. 
śmierci.

Środa 20.10.2021 r. – wspomnienie 
św. Jana Kantego

07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Wiesław Staszak w 16 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny 
Staszak, Chlebickich i Matusz-
czak. 
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 - + Jan Elbiński z prośbą o ra-
dość nieba i Miłosierdzie Boże.

 - + Stanisława (k) i Wacław 
Markowscy.

 - + Piotr Jaszczak w 6 miesiącu 
po śmierci.

 
Czwartek 21.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 W intencji żywych i zmarłych 

członków Apostolstwa Dobrej 
Śmierci.

Piątek 22.10.2021 r. – wspomnienie 
św. Jana Pawła II
07.00 + Julia Buczek (greg.).
17.30 Różaniec
18.00 1) + Bogumiła Poźniak w 3 rocz. 

śmierci, + Aleksander Poźniak.
 2) + Janina Szałkiewicz w 1 

rocz. śmierci i za zmarłych z ro-
dziny.  

  
Sobota 23.10.2021 r. 
08.30 Różaniec
09.00 + Julia Buczek (greg.).
18.00 1) + Tadeusz w 2 rocz. śmier-

ci, + Andrzej w 2 rocz. śmierci.
 2) + Jadwiga Kołodziejczyk w 3 

rocz. śmierci, + Zdzisław Koło-
dziejczyk w 34 rocz. śmierci.

Niedziela 24.10.2021 r. – XXX Nie-
dziela Zwykła

07.00 + Julia Buczek (greg.).
09.30 + Marianna Szulc w 8 rocz. 

śmierci, + Bogusława Anto-
nowicz w 2 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodz. Szulc i Kacz-
marek.

11.00 Pro populo.
12.30 W intencji Bożego Miłosierdzia 

o spokój duszy i radość życia 
wiecznego, by Dobry Bóg przy-
jął do chwały zbawionych w 
niebie śp. mamę Marię Iwaszko 

i brata Marka Piksę (intencja od 
brata i syna Jerzego).

17.30 Różaniec
18.00 + Agata Olszewska w 1 rocz. 

śmierci, + ojciec Henryk oraz 
za zmarłych rodziców i rodzeń-
stwo.

Karsk (godz. 09.00) + Konstanty Łat-
ka w 3 rocz. śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) O Boże 
bł. i radość u boku Pana dla 
zmarłych: Franciszka, Czesła-
wa, Zenona oraz dla zmarłych 
dziadków: Antoniego, Rozalię, 
Mariannę i Stanisława. 

Olchowo (godz. 11.00) + Stanisław 
Wacławek.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Edward i 
Andrzej Szponar.

Poniedziałek 25.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 W intencji dzieci poczętych.

Wtorek 26.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 + Roman Kochanowicz, Ma-

rianna, Stanisław, Franciszek 
Jarychowie; + Waleria Ptasz-
nik, 

           + Apolonia Adamczyk, + Kry-
styna Ratajczyk, + Maria Mazu-
rowska i za zmarłych z rodziny.

Środa 27.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci
17.30 Różaniec
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Marianna, Kazimierz Łazarz.
 
Czwartek 28.10.2021 r. – święto 
św. Szymona i Judy Tadeusza
07.00 + Julia Buczek (greg.).
16.30 Różaniec dla dzieci 

17.30 Różaniec
18.00 1) + Tadeusz Kozina i za zmar-

łych rodziców oraz rodzeń-
stwo.

 2) + Zofia i Ludwik Ławniczak, 
+ Karolina Ławniczak, + Izabe-
la Krzak, + Danuta Mańka, 

               + Stanisław Siedlecki.

Piątek 29.10.2021 r. 
07.00 + Julia Buczek (greg.).
17.30 Różaniec
18.00 1) + Helena Magierka.
 2) + Halina Żyła w 2 rocz. 

śmierci, + Bolesław Żyła w 9 
rocz. śmierci, + Zygmunt Dąb-
kiewicz w 10 rocz. śmierci.

  
Sobota 30.10.2021 r. 
08.30 Różaniec
09.00 W intencji Ojca św. Franciszka, 

naszej Ojczyzny oraz radia Ma-
ryja i Telewizji Trwam.

18.00 + Julia Buczek (greg.).
Niedziela 31.10.2021 r. – XXXI Nie-

dziela Zwykła
07.00 + Stefania, Jan, Mieczysław, 

Franciszek, Olga Knap.
09.30 Do Miłosierdzia Bożego o spo-

kój duszy i radość życia wiecz-
nego dla zmarłych z rodziny: 
Piksa, Iwaszko, Urbańczyk, Ko-
ścielak, Sikorskich, Waszak. 
Niech Dobry Bóg przyjmie ich 
do chwały zbawionych w nie-
bie. 

11.00 + Stanisława (k) w 45 rocz. 
śmierci, + Stefan Jaguś.

12.00 
17.30 Różaniec
18.00 + Maria, Michał, Krzysztof Bła-

żyńscy; + Zofia, Andrzej Szlarb.
Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Roza-

lia Krzewniak.
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 
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