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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę

Gdzie nas można znaleźć
Strona internetowa parafii: www.wnmp.nowogard.eu

Profil na Facebooku: Parafia Rzymskokatolicka  
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Z Ewangelii według św. Marka:
„Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpo-

wiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swo-
im sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, 
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i mi-
łować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpo-
wiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.” (Mk 12,28b-34) 

ROZWAŻANIE
Ewangelia wielokrotnie przekazuje nam kolejne przykłady konfliktu pomiędzy Jezusem i faryzeuszami oraz uczonymi w Pi-

śmie. Ilość i intensywność sytuacji związanych z tym konfliktem jest tak duża, że dla regularnego czytelnika Ewangelii może 
ona stać się męcząca. Dlatego dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Marka jest przysłowiowym „balsamem na duszę”. Piękną 
miał duszę ów bliżej nam nieznany uczony w Piśmie. Kiedy zadaje pytanie, o to, które z przykazań jest najważniejsze, to moż-
na było jeszcze pomyśleć, że może to kolejny prowokator ze strony faryzeuszów, który nie szuka prawdy Bożej, ale używa sło-
wa Bożego do swoich prymitywnych celów. Ale ten człowiek był wyjątkowy. Nie uczestniczył on w grupowych spiskach, nie 
manipulował słowami, nie stawiał sobie za cel przyłapania Jezusa na jakimś błędzie. Widać, że szukał prawdy Bożej w poko-
rze i wytrwale. Odpowiada Jezusowi, że „słusznie powiedział”. Oznacza to, że słowa Jezusa zgadzały się z jego badaniami, roz-
myślaniami, czy może z jego teologiczną intuicją. Jego odpowiedź, jak i uczciwość i pokora skłaniają Jezusa do wypowiedze-
nia owych pięknych słów, które każdy chrześcijanin chciałby usłyszeć z ust Mistrza: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego!”. 

(autor o. Dariusza Pielaka SVD)

11 rocznica śmierci  
Ks. Kan. Grzegorza Zakliki

28 listopada br. przypada 11 rocznica śmierci ks. kan. 
Grzegorza Zakliki – proboszcza naszej parafii. Zapraszamy 
wszystkich chętnych na Mszę Świętą sprawowaną w intencji 
śp. ks. Grzegorza w dniu 28 listopada o godz. 18.00.

SŁODKOŚCI  
DLA DZIECI Z UKRAINY

Organizujemy zbiórkę słodyczy dla dzieci z Ukrainy od 
pierwszej niedzieli adwentu tj 28.11.2021 r. Słodycze moż-
na przenosić do zakrystii.
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

POŚWIĘCENIE 
POLICHROMI  

W WOJCIESZYNIE
W niedzielę 24 października w kościele w Wojcieszynie 

podczas Mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Henry-
ka Wejmana została poświęcona polichromia przedstawia-
jąca scenę Ukrzyżowania. Po Mszy św. odbyło się wspólne 
biesiadowania przy ognisku. 
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Uszanowanie Relikwii  
Św. Jana Pawła II, Św. Ojca Pio,  
Św. Maksymiljana Marii Kolbego  

i Św. Ks. Jerzego Popiełuszki
W listopadzie podczas Mszy Św., będziemy zanosić mo-

dlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. Mak-
symiliana Marii Kolbego, św. o. Pio i bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz będzie można uszanować relikwie tych świę-
tych:

- św. Jana Pawła II – 02 listopada o godz. 18.00. 
- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 listopada o godz. 

18.00.
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 listopada o godz. 18.00,
-  św. ojca Pio - 23 listopada o godz. 18.00.

WYPOMINKI  
W NASZEJ PARAFII

Zapraszamy do wspólnej modlitwy wypominkowej w 
naszej parafii od niedzieli do piątku o godz. 17.30 a w sobo-
ty o godz. 08.30. Modlitwę Wypomnikową rozpoczynamy 
od 02 listopada o godz. 17.00.

Karty wspominkowe na określony dzień modlitwy, jak 
też i na wypominki roczne, można pobrać z kaplicy św. 
Jana Pawła II przy wejściu głównym w kościele lub ze sto-
lika pod ambonkom. Prosimy o wypełnianie wyraźne wy-
pominek oraz umieszczanie imion podawanych w mia-
nowniku bez odmieniania. Wypełnione wypominki moż-
na składać na tacę lub w zakrystii.

MSZA ŚW. W INTENCJI 
ZMARŁYCH NAUCZYCIELI

Zapraszamy na Mszę św. odprawianą w intencji zmar-
łych nauczycieli naszego miasta w niedzielę 7 listopada na 
godz. 11.00.

MSZA ŚW. W INTENCJI 
SYBIRAKÓW

Zapraszamy na Mszę św. odprawianą w intencji zmar-
łych Sybiraków w niedzielę 8 listopada na godz. 09.30 a 
zostanie poprzedzona wspólną modlitwą wspominkową za 
zmarłych Sybiraków.

WYPOMINKI LITERACKIE
 Po raz trzeci księża i przyjaciele zapraszają naszych pa-

rafian oraz mieszkańców Nowogardu na Wypominki Lite-
racie, które odbędą się w naszym kościele 18 listopada o 
godz. 18.30.

Z tej racji w tym dniu wypominki odbędą się o godz. 
17.15 a Msza św. wieczorna zostanie odprawiona o godz. 
17.45. Nie będzie też w tym dniu Adoracji w ciszy.

ROZPROWADZENIE 
OPŁATKÓW  

NASZEJ PARAFII
Opłatki w naszej parafii będziemy rozprowadzać od uro-

czystości Chrystusa Króla tj. 21.11.2021. Siostry ze Zgro-
madzenia Opatrzności Bożej w Karku, Dąbrowie i Olcho-
wie będą rozprowadzały w pierwszą i drugą niedzielę ad-
wentu.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od 

godz. 19.00 – 20.00.



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  

 

DZIESIĘĆ PANIEN  
– z Ewangelii według św. Marka 12,28b–34 

„Pewien nauczyciel prawa

Tak zapytał kiedyś Pana:

- Jedno, Jezu, mam pytanie.

Powiedz, które przykazanie

Jest dla ludzi najważniejsze?

Jezus odrzekł: - Oto pierwsze:

Pan Bóg Panem jest jedynym!

Kochaj Boga z całej siły.

Całym sercem, duszą całą.

Lecz, by tego było mało,

Jest też przykazanie drugie...

I króciutko je omówię:

Miłuj wciąż bliźniego swego

Mocno, jak siebie samego!

Oto w kilku prostych zdaniach

Najważniejsze przykazania.

Wtedy odrzekł Mu z uznaniem:

- Słusznie Panie powiedziałeś!

Bóg jest jeden, a prócz Niego

Nie ma przecież już innego!

Jego kochać z wszystkich sił,

Duszą, sercem, każdą z chwil. 

A bliźniego uszanować

I jak siebie umiłować.

To naprawdę bardzo mądre....

Pan ucieszył się ogromnie

I powiedział: - oto droga,

Która wiedzie cię do Boga...

Ja jak zawsze mam pytanie:

Najważniejsze przykazanie?



Znicze i kwiaty to za mało.  
Po co tak naprawdę idziemy na groby?

Ks. Michał Lubowicki 

A może nad grobem babci, która uczyła nas pacierza, nie od rzeczy będzie pomodlić się słowami 
modlitwy, której znajomość właśnie jej zawdzięczamy?

 „Zaduszkowy rajd”
Już niebawem tłumnie ruszymy na 

cmentarze. Będziemy uprzątać gro-
by naszych bliskich, układać na nich 
kwiaty, zapalać znicze. Zwłaszcza 
wówczas, gdy mamy tych rodzinnych 
grobów kilka, kilkanaście, i do tego 
rozsianych po różnych cmentarzach, 
zamienić się to może w prawdziwy 
„rajd zaduszkowy”.

Tym bardziej warto przypomnieć 
sobie, że istotą naszej wyprawy na 
cmentarz jest przecież nie tyle wygra-
nie konkursu na najbardziej zadbany 
grób w alejce, ile modlitwa za naszych 
zmarłych. 

A także, że to właśnie ona – a nie naj-
pokaźniejszy nawet wieniec czy naj-
dłużej płonące lampki – jest im przede 
wszystkich potrzebna.

Po co idziemy na groby
Nie znaczy to, że samo nawiedze-

nie cmentarza jest nieważne. Bo ktoś 
mógłby spytać: skoro przede wszyst-
kim liczy się modlitwa, to po co w ogó-
le iść na cmentarz – zwłaszcza jeśli po-
goda akurat nie rozpieszcza? Czy nie 
wystarczy, że pomodlę się w domu, 
przytulony do ciepłego kaloryfera, 
zamiast marznąć, lawirując między 
cmentarnymi kałużami?

Jeśli wybranie się na cmentarz, na 
groby naszych bliskich, z jakichś po-
wodów jest dla nas niemożliwe, to 
oczywiście, że modlitwa w domu „wy-
starczy”. Niemniej praktyka nawie-
dzania grobów także ma swoje istotne 
znaczenie. Wiąże się ona bezpośrednio 
z wyznawaną przez nas jako chrześci-
jan, wiarą w przyszłe zmartwychwsta-
nie ciała.

W wierze tej zawiera się nasze prze-
konanie o tym, że ciało człowieka ma 
swoją wielką godność (także wówczas, 
gdy jest martwe), bo ostatecznie czło-
wiek jest jednością psycho-fizyczno-
-duchową i jako taki finalnie doświad-

Ważne tematyWażne tematy



czać będzie zbawienia. I dlatego trosz-
czymy się o miejsca pochówku na-
szych zmarłych.

Troska ta nie wynika tylko z kulturo-
wego konwenansu i obawy o to, co po-
myślą właściciele grobu obok, gdy zo-
baczą, że na naszych w doroczne świę-
ta nie płonie ani jedna lampka. Wiąże 
się ona także z naszą miłością do tych, 
którzy odeszli. Staramy się zadbać o 
groby naszych bliskich, ponieważ oni 
– z racji łączących nas więzów – mają 
szczególne prawo do naszej miłości, 
szacunku, troski i pamięci.

„Wypominki” – po co?
Z tej samej racji podtrzymujemy 

zwyczaj modlitwy wypominkowej, w 
której podajemy imiona czy nazwiska 
naszych zmarłych krewnych, przyja-
ciół i dobroczyńców. Nie dlatego, że w 
przeciwnym razie zabrakłoby im mo-
dlitwy. Wszak w każdej mszy świętej 
Kościół modli się za „naszych zmar-
łych braci i siostry, którzy zasnęli z 
nadzieją zmartwychwstania”, ale i za 
„wszystkich zmarłych, których wiarę 
jedynie Ty [Boże] znałeś”.

Tradycja „dawania na wypomin-
ki” jest przede wszystkim formą na-
szej odpowiedzi na „wymagania”, któ-
re dyktuje nam miłość. Spełniania jed-
nego z wynikających z niej „obowiąz-
ków”, jakim jest osobista, wyrażona w 
konkrecie naszej ofiary i modlitwy pa-
mięć o tych spośród naszych bliskich, 
którzy odeszli przed nami.

Wspólna modlitwa nad grobem
„Wróćmy” jednak na cmentarz. Jeśli 

odwiedzamy groby w gronie bliskich, 
to dobrze byłoby również pomodlić 

się wspólnie. Trochę szkoda, żeby ten 
najważniejszy moment naszej wizy-
ty na cmentarzu wyglądał w taki spo-
sób, że każde z nas „na własny użytek” 
przeżegna się i chwilę postoi w milcze-
niu, patrząc na nagrobny pomnik.

Lepiej byłoby razem odmówić ja-
kąś modlitwę. Może to być zwyczajo-
we „Wieczny odpoczynek…” powtórzo-
ne trzykrotnie. Ale jeśli czas pozwoli, 
czemu nie odmówić choć dziesiątki ró-
żańca – na przykład tajemnicy zmar-
twychwstania?

Od samego niemal początku Kościół 
miał intuicję zawierzania zmarłych 
orędownictwu Maryi. 

Jej wizerunki, przedstawionej jako 
orantki (czyli w pozycji modlitewnej) 
znajdujemy już w katakumbach i na 
pierwszych chrześcijańskich cmenta-
rzach. Także obrzęd pochówku koń-
czy zwyczajowo modlitwa właśnie do 
Maryi.

A może nad grobem babci, która 
uczyła nas pacierza, nie od rzeczy bę-
dzie pomodlić się słowami modlitwy, 
której znajomość właśnie jej zawdzię-
czamy? A może naszą wspólną zadusz-
kową modlitwą będzie Koronka do 
miłosierdzia Bożego – na przykład po 
„dziesiątce” nad każdym kolejnym gro-
bem.

Taka wspólna modlitwa z jednej 
strony jednoczy odmawiających ją, a 
z drugiej może stać się ważnym świa-
dectwem dla tych, którzy będą mieli 
okazję ją „podsłuchać”, stojąc lub prze-
chodząc obok. Ważne, żeby jej nie za-
brakło. Wszak to ona, modlitwa, jest 
istotą i sercem zwyczaju nawiedzania 
cmentarzy.

Domowe „wypominki”
A po południu w domu, choćby przy 

ciepłej herbacie pitej na rozgrzanie 
po cmentarnym „rajdzie”, czemużby 
nie otworzyć starego albumu i nie po-
wspominać naszych zmarłych? 

To świetna okazja i sposób, by prze-
kazać młodszemu pokoleniu lub przy-
pomnieć sobie nawzajem piękne i 
trudne, zabawne i poważne wydarze-
nia i historie z nimi związane.

Te rodzinne „wypominki” również 
można przeplatać, a przynajmniej za-
kończyć nawet wspólną krótką modli-
twą. Ona, ponieważ rodzi się z miłości, 
w przeciwieństwie do nas, nie ma pro-
blemu z podróżowaniem w tę i z po-
wrotem przez granicę śmierci.

Listopadowy odpust dla zmarłych
W pierwszych dniach listopada (do-

kładnie od 1 do 8 XI) warto też pamię-
tać o możliwości uzyskania odpustu 
dla zmarłych. Każdego kolejnego dnia 
możemy zyskać taki odpust i ofiaro-
wać go w intencji konkretnego zmar-
łego lub nawet nieznanej nam osoby 
przebywającej w czyśćcu i potrzebują-
cej takiej duchowej pomocy.

Wystarczy, że będąc w stanie łaski 
uświęcającej nawiedzimy tego dnia 
cmentarz (lub inne miejsce pochów-
ku – niekoniecznie tej konkretnej oso-
by), pomodlimy się tam za zmarłych i 
przyjmiemy Komunię Świętą w inten-
cji tej osoby.

Ci, którzy nie mogą ruszyć się z 
domu – na cmentarz i do kościoła – 
mogą uzyskać ten odpust gorliwie mo-
dląc się w domu, a jego warunki w 
miarę możliwości wypełnić w innym 
czasie.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA  
ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Przez cały listopad Kościół umożli-
wia uzyskanie odpustu zupełnego dla 
dusz cierpiących w czyśćcu. Zwycza-
jowo odpust zupełny dla zmarłych 
można uzyskać w okresie 1-8 listopada 
poprzez pobożne nawiedzenie cmenta-
rza oraz spełnienie zwykłych warun-
ków odpustu. 

Z powodu pandemii koronawiru-

sa oraz związanymi z nią trudnościa-
mi w dotarciu na groby najbliższych, 
Penitencjarnia Apostolska wydała de-
kret przedłużający czas uzyskania od-
pustów za zmarłych na cały miesiąc.

Poprzez odpust zupełny możemy 
zyskać dla dusz czyśćcowych daro-
wanie kar doczesnych i tym samym 
skrócić ich cierpienia. Sakrament 

spowiedzi odpuszcza nam grzechy, 
ale kara za popełnione przez nas zło 
na ziemi pozostaje i ciąży po śmier-
ci. Dlatego dar odpustu, który uwal-
nia właśnie od tej kary, jest niecenio-
nym skarbem, jaki otrzymujemy od 
Boga bogatego w miłosierdzie.
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Niedziela 31.10.2021 r.
 – XXXI Niedziela Zwykła
7.00 + Stefania, Jan, Mieczysław, 

Franciszek, Olga Knap.
9.30 Do Miłosierdzia Bożego o spokój 

duszy i radość życia wiecznego 
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.

12.30 
17.30 Różaniec
18.00 + Maria, Michał, Krzysztof Bła-

żyńscy; + Zofia, Andrzej Szlarb.

Karsk (godz. 09.00) + Rozalia Krze-
wiak w I rocz. śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 1.11.2021 r. 
– uroczystość Wszystkich Świętych
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
9.30 W intencji do Bożego Miłosier-

dzia o chwałę nieba i radość ży-
cia wiecznego dla zmarłej Ma-
rii  Iwaszko (mama), Marka Pik-
sy (brat) oraz Helena i Marian 
Urbańczyk (intencja zamówio-
na od wnuczka, syna i brata Je-
rzego).

11.00 Za zmarłych księży, siostry za-
konne i osoby, które poświęciły 
życie Bogu.

12.00 + Józef w 6 rocz. śmierci, Sewe-
ryn, Stanisław, Zbigniew, Ma-
rianna, Wojciech, Henryk, He-
lena i Jacek.

12.30 Procesja na cmentarz
18.00 + Stanisław Wasicki w 5 rocz. 

śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Jan Kaczma-
rek w 11 rocz. śmierci, + Anna i 
Adam Kaczmarek.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00)
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Wtorek 02.11.2021 r. 
– Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych
7.00 + Krzysztof, Katarzyna, Edward, 

Katarzyna, Karol Pater; + Wła-
dysława, Władysław, Janusz,          
Anna.

12.00 + Kamila Plaskota (greg.)
17.30 WYPOMINKI
18.00 Za zmarłych parafian od listo-

pada 2021 do 31października 
2021oraz za zmarłe członkinie 
Żywego Różańca i zmarłych z 
rodzin.

Środa 3.11.2021 r. 
7.00 1) Za zmarłe siostry ze Zgroma-

dzenia sióstr Opatrzności Bożej 
i za zmarłych z rodzin sióstr.

 2) + Kamila Plaskota (greg.)
17.30 Nowenna i WYPOMINKI
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Tadeusz, Genowefa Sowa.
 - + Jarosław, Stanisław Bu-

dzyńscy; + Anna, Jan Elbińscy.
 - + Bogdan Baran i za zmarłych 

z rodziny.
 - + Krzysztof Krawczyk w 7 

miesiącu po śmierci.
 - + Teresa i Tadeusz Rudawscy.

Czwartek 4.11.2021 r. 
– I czwartek miesiąca, 
wspomnienie św. Karola Boromeusza
9.00 + Karol Pater z okazji imienin.
17.30 WYPOMINKI 
18.00 1) W intencji księdza Karola z 

okazji imienin – prosząc o bł. 
Boże, dary Ducha Św., opiekę 
Maryi i zdrowie. 

 2) + Kamila Plaskota (greg.)
 3) + Leokadia, Kazimierz Go-

łombowscy i za zmarłych z ro-
dzin i bliskich.

Piątek 5.11.2021 r.- 
I piątek miesiąca 
07.00 1) + Kamila Plaskota (greg.)
 2) + Antonina Berezowska w 

18 rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodz. Berezowskich.

17.00 Spowiedź 
17.30 KORONKA I WYPOMINKI
18.00 1) W intencji osób zmarłych w 

październiku 2021.
 2) Za zmarłych z rodziny Brzo-

zowskich; + Jan, Agnieszka, Lu-
dwik, Andrzej, Józef i za zmar-
łych z rodziny.

  
Sobota 6.11.2021 r. 
– I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo pierwszosobotnie i 

WYPOMINKI
9.00 + Irena, Jan Marczyńscy; + An-

toni, Maria, Aleksander Waw-
ryczuk; + Antonina, Ignacy          
Kwaśniewscy i za zmarłych z 
rodziny.

18.00 1) + Kamila Plaskota (greg.)
 2) + Jerzy Dziedzic.

Niedziela 7.11.2021 r. 
– XXXII Niedziela Zwykła
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
9.00 Wypominki Sybirackie.
9.30 Msza św. za zmarłych Sybira-

ków.
11.00 W intencji zmarłych nauczy-

cieli szkół i przedszkoli w No-
wogardzie.

12.30 + Leszek Lewandowski w 2 
rocz. śmierci oraz a zmarłych z 
rodziny i bliskich. 

17.30 WYPOMINKI

Intencje mszalneIntencje mszalne
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18.00 + Róża, Antoni, Ryszard Mrocz-
ko; + Maria, Jacek, Kazimierz, 
Stanisław, Marek, Genowefa,   
Jan.

Karsk (godz. 09.00) + Aleksandra (k) 
Maleniuk.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Intencja 
Żywego Różańca.

Olchowo (godz. 11.00) + Antoni (dzia-
dek), + Antoni (brat) i za zmar-
łych z rodziny Jeziorskich.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 8.11.2021 r. 
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Henryk Kociemski w 2 

rocz. śmierci.
 2) Za zmarłych z rodz. Napie-

ralskich: + Halina, Czesław, 
Waldemar.

Wtorek 9.11.2021 r. – święto 
Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 + Bogusław Tracz w 3 rocz. 

śmierci.
17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Kamila Plaskota (greg.)
 2) + Jarosław, Stanisław Bu-

dzyńscy; + Anna, Jan Elbińscy.

Środa 10.11.2021 r. – wspomnienie
Św. Leona Wielkiego
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
12.00 
17.30 WYPOMINIK
18.00 Msza Św. zbiorowa.
 
Czwartek 11.11.2021 r. – wspomnienie 
Św. Marcina z Tours, 
103 Rocznica Odzyskania
przez Polski Niepodległości
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
12.00 Msza św. w intencji Ojczyzny.
17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Klemens Nejranowski w 

43 rocz. śmierci i za zmarłych 
rodziców oraz rodzeństwo.

 2) + Mirosław Żylak

Piątek 12.11.2021 r. 
– wspomnienie św. Jozafata
7.00 

17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Kamila Plaskota (greg.)
 2) + Mieczysław Spór w 2 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny.

Sobota 13.11.2021 r. 
– wspomnienie Pierwszych 
Męczenników Polskich
8.30 WYPOMINKI
9.00 1) O liczne i święte powołania do 

Zgromadzenia Sióstr Opatrzno-
ści Bożej. 

 2) + Kamila Plaskota (greg.)
18.00 + Zofia w 29 rocz. śmierci, + 

Franciszek w 34 rocz. śmier-
ci, + Jan w 14 rocz. śmierci z 
rodziny Nowak; + Maria i Jan 
Kościelak, + Jerzy Niedośmia-
łek w 21 rocz. śmierci, + Jan            
Cielica w 12 rocz. śmierci.

Niedziela 14.11.2021 r. 
– XXXIII Niedziela Zwykła, 
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
9.30 + Bogdan Gajewski w 25 rocz. 

śmierci, + Stanisław Gajewski 
w 9 rocz. śmierci.

11.00  
12.30 + Kazimierz Jakutowicz, + Ze-

non Jakutowicz, + Zdzisław 
Łuczak i za zmarłych z rodziny.

17.30 WYPOMINKI
18.00 + Konstanty w 13 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 15.11.2021 r. 

07.00 Pro Populo
17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Kamila Plaskota (greg.)

Wtorek 16.11.2021 r. 
7.00 Pro Populo
17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Kamila Plaskota (greg.)
 2) + Władysław Grabarczyk, za 

zmarłych rodziców, teściów i 
za zmarłych z rodziny.

Środa 17.11.2021 r. – wspomnienie 
św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
17.30 NOWENNA I WYPOMINKI
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji Janiny w dniu uro-

dzin o opiekę Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy i wszelkie po-
trzebne łaski.

 - + Walentyna i Kazimierz Ba-
szuk.

 - + Danuta, Jan Mańka; + Ja-
dwiga, Eugeniusz Domanow-
scy; + Zofia Karolewska; + Zo-
fia, Ludwik Ławniczek; + Izabe-
la Krzak i za zmarłych z rodzi-
ny.

 
Czwartek 18.11.2021 r.  
– wspomnienie 
bł. Karoliny Kózkówny
7.00 + Franciszka (k) Trojanowska.
17.15 WYPOMINKI
17.45 1) + Kamila Plaskota (greg.)
 2) Za zmarłych z rodz. Ku-

cińskich: + Marianna, Szcze-
pan, Feliksa (k), Mieczysława,              
Stanisława; z rodz. Skorupów: 
+ Waldemar, Jan, Teodozja, 
Tomasz, Domicela (k), Zenon; z 
rodz. Pustelnik: + Marian, Wa-
lenty, Stanisława (k), Leokadia; 
z rodz. Kurzawów: + Zofia,  Ka-
zimiera, Mirosława (k), Marian, 
Andrzej, Marek; za zmarłych 
księży: + Franciszka i Grzego-
rza; + Kazimiera i Ryszard Ja-
błońscy. 

Piątek 19.11.2021 r. 
7.00 + s. Zygmuntę Pięta w roczni-

cę śmierci i za zmarłe siostry 
ze Zgromadzenia Opatrzności   
Bożej pracujące w naszej para-
fii.

17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Halina i Mariusz Gasieccy 

w 12 rocz. śmierci (intencja od 
córki i siostry z rodziną).

 2) + Kamila Plaskota (greg.)
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Sobota 20.11.2021 r. – wspomnienie 
św. Rafała Kalinowskiego
8.30 WYPOMINKI
9.00 + Kamila Plaskota (greg.)
18.00 + Feliksa (k), Władysław, Bog-

dan Wysoccy.

Niedziela 21.11.2021 r. 
– uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
9.30 + Edward Wołoszyn w 7 rocz. 

śmierci, za zmarłych z rodzi-
ny Gajewskich: + Henryk w 
44 rocz. śmierci, Antoni w 25 
rocz. śmierci, Helena w 21 rocz. 
śmierci, Marian w 6 rocz. śmier-
ci, Stanisław w 3 rocz. śmierci.

11.00 + Jerzy Frątczak w 26 rocz. 
śmierci, za zmarłych rodziców, 
rodzeństwo z obu stron; 

           + Aleksander, Ryszard. 
12.30 Do Miłosierdzia Bożego o ra-

dość życia wiecznego za Marię 
Iwaszko (mama) oraz za brata 
Marek Piksa, by Dobry Bóg dał 
im szczęśliwe życie wieczne, 
które obiecał na Chrzcie św. (in-
tencja od syna i brata Jerzego).

17.30 WYPOMINKI
18.00 + Mieczysław Woroniecki w 4 

rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) Za zmarłych z ro-
dziny Kowalczyków.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Marianna, 

Andrzej, Jan.
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 22.11.2021 r. 
– wspomnienie Św. Cecylii
7.00 W intencji Krystyny z okazji 72 

urodzin prosząc o potrzebne ła-
ski i zdrowie.

17.30 WYPOMINKI
18.00 + Kamila Plaskota (greg.)

Wtorek 23.11.2021 r. 
7.00 + Katarzyna – z okazji urodzin.
17.30 WYPOMINKI
18.00 + Kamila Plaskota (greg.)

Środa 24.11.2021 r. – wspomnienie 
Św. Andrzeja Dung-Lac 
i Towarzyszy
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
17.30 NOWENNA I WYPOMINKI
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 -  + Ryszard Kosiorowski w 6 

miesiącu po śmierci.
 - + Regina w 22 rocz. śmierci, 

Jan Szewczyk, Zdzisława, Bar-
bara, Maria. 

 
Czwartek 25.11.2021 r. 
7.00 + Katarzyna Pater w 14 rocz. 

śmierci, + Katarzyna w 19 rocz. 
śmierci.

17.30 WYPOMINKI
18.00 1) W intencji dzieci poczętych.
 2) + Kamila Plaskota (greg.)

Piątek 26.11.2021 r. 
7.00 + Stanisław Kubicki w miesiąc 

po pogrzebie.
17.30 WYPOMINKI
18.00 1) + Kamila Plaskota (greg.)
 2) + Henryk i Janina Błaszczyk 

z prośbą o radość życia wiecz-
nego.

  
Sobota 27.11.2021 r. 
8.30 WYPOMINKI
9.00 W intencji Ojca św. Franciszka, 

naszej Ojczyzny, Radia Maryja i 
Telewizji Trwam.

18.00 + Kamila Plaskota (greg.)

Niedziela 28.11.2021 r. 
– I Niedziela Adwentu
7.00 + Kamila Plaskota (greg.)
9.30 + Józef i Helena Sorbian.
11.00 Pro Populo
12.30 W intencji św. Andrzeja Apo-

stoła o dary ducha św. w dniu 
imienin ks. Andrzeja Zaniew-
skiego z prośbą o Boże łaski i 
błogosławieństwo. Niech Naj-
wyższy Kapłan Jezus Chrystus 
solenizantowi błogosławi w 
posłudze kapłańskiej (intencja 
od pana Jurka).

17.30 WYPOMINKI
18.00 + Ks. Grzegorz Zaklika w 11 

rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Franciszek, 
Anna, Ryszard, Paweł z rodz. 
Walęckich, + Antoni Michalski.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Jan i Fre-

da Zielińscy, + Henryk w 23 
rocz. śmierci, + Zofia w 18 rocz.   
śmierci i za zmarłych z rodziny 
Zielińskich i Wielgus.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 29.11.2021 r. 
6.45 Roraty + Kamila Plaskota (greg.)
18.00 1) + Andrzej i Eugeniusz Ga-

wrońscy.
 2) + Irena Sadowska w 2 rocz. 

śmierci; + Mieczysław i Roman 
Sadowscy. 

Wtorek 30.11.2021 r. 
– święto Św. Andrzeja Apostoła
6.45 Roraty + Kamila Plaskota (greg.)
18.00 
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