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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
Z Ewangelii św. Jana:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszyst-

ko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością lu-
dzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan 
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświe-
ca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyję-
li, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i gło-
śno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zo-
stało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.” (J 1,1-18) 

ROZWAŻANIE
Nikt poza matką nie zrozumie uczuć, jakie towarzyszą jej w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. Nie-

mowlę staje się centrum życia rodziny, a matka robi wszystko dla jego dobra. Narodziny dziecka są jednym z 
punktów przełomowych każdej rodziny. Odtąd nie jest już taka sama jak przedtem. Wyraża się to chociażby w 
praktycznych sprawach: trzeba przygotować pokój dla dziecka, kupić większy samochód czy pogodzić się z nie-
przespanymi nocami w najbliższych miesiącach. Co jednak się dzieje, gdy tym nowonarodzonym jest sam Bóg?

Dzisiejsza Ewangelia nieprzypadkowo jest umieszczona w bliskim czasie po Bożym Narodzeniu. Po niedaw-
nym zachwycie i wzruszeniu nad Nowonarodzonym Jezusem przychodzi czas na zastanowienie się, czym wła-
ściwie jest przyjście Boga na ziemię. Prolog św. Jana jest tekstem trudnym, ponieważ składa się z pojęć używa-
nych w starożytnej filozofii. Pierwsze zdanie, które w oryginale brzmi en arche en ho logos, przywołuje dwa 
ważne słowa, którymi posługuje się język filozoficzny. Użyte określenia były prawdopodobnie związane z do-
ciekaniami filozoficzno-religijnymi pierwszego wieku. Słowo arche oznacza pierwotną przyczynę wszystkiego. 
Starożytni filozofowie uznawali różne zasady istnienia świata, np.: wodę, powietrzę, bezkres czy liczbę. Jednak-
że, Ewangelia pokazuje, że tym, co jest źródłem wszystkiego, czyli arche, jest logos. Logos początkowo oznaczał 
sens, zgodność, uzasadnienie, logiczność etc. 

W późniejszym znaczeniu jest to słowo, czyli wypowiedziana myśl. Chrześcijaństwo utożsamiło Osobę Jezu-
sa Chrystusa z logosem. Powoduje to, że w nowonarodzonym Niemowlęciu objawia się cały zamysł Boga wo-
bec świata i człowieka.

Przyjście na świat Jezusa Chrystusa jest przełomowym momentem w dziejach świata. Narodzenie „Słowa” 
jest również punktem zwrotnym w moim życiu. Tak jak w życiu każdej rodziny, narodziny dziecka powodu-
ją ogromną zmianę, tak Boże Narodzenie ma również mnie przemienić. Chrystus ma być pierwszą zasadą, sen-
sem mojego życia.

(Komentarze zostały przygotowane przez Jakuba Zinkowa kleryka V roku WMSD w Warszawie)



Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

ZAPROSZENIE NA WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ  

KOLĘDA 2022 
Zbliża się czas przeżywania okresu świąt Bożego Narodzenia oraz odwiedzin 

duszpasterskich. Zważając na okres pandemii w tym roku, w okresie Bożego 

Narodzenia 2022 kapłan odwiedzi z błogosławieństwem kolędowym tylko te domy i rodziny całej naszej 

parafii, które sobie tego życzą. 

Chęć przyjęcia wizyty kolędowej można zgłosić wypełniając poniżej zawarty formularz i dostarczając 

do 09.01.2022 r. do zakrystii, kancelarii parafialnej lub wrzucając na tacę. Kapłani umówią się z każdą rodziną 

na dogodny termin telefonicznie. 

 

Rodzina Państwa.............................................................................. 

Zamieszkała w ................................................................................. 

Ul. .............................................................................................; tel............................................. 

Zaprasza Duszpasterzy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie na kolędę połączoną  

z błogosławieństwem mieszkania. 
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGARDZIE. 

 

KOLĘDA 2022
Duszpasterska wizyta kolędowa w okresie pandemii bę-

dzie miała inną formę jak w poprzednich latach. Obecna 
sytuacja utrudnia tradycyjne odwiedziny klędowe, w nie-
których domach ma miejsce kwarantanna. Dlatego też 
wszystkie osoby, które zadeklarowały przyjęcie kapłana w 
domu i złożyły rodzinne Zaproszenie na Kolędę zostaną od-
wiedzone 

przez kapłanów do końca stycznia. Prosimy też o przygo-
towanie tematów rozmów, które chcą państwo poruszyć z 
księdzem a dotyczących naszego kościoła lub naszej Wspól-
noty Parafialnej. Informujemy również, że żaden ministrant 
ani inne osoby nie będą wcześniej zapowiadać kolędę. Pro-
simy nie ulegać jakimkolwiek oszustom, którzy mogą wy-
korzystać sytuacje pandemii do przeprowadzania swoich 
oszustw – podszywając się pod odwiedziny kapłana. W ra-
zie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefonicz-
ny z naszą parafią pod numerem: + 48 506 081 328.

Poniżej zamieszczamy zaproszenie do kolędy indywidu-

alnej, które można wyciąć i złożyć do niedzieli 09 stycznia 
2022 r. w zakrystii naszego kościoła lub w kancelarii para-
fialnej.

Po 09 stycznia będziemy również zapraszać mieszkań-
ców konkretnych ulic na Mszę św. wieczorne. Podczas tych 
Mszy św. będziemy modlić się w intencji rodzin mieszka-
jących na tych ulicach. Po Mszy św. będzie można zabrać 
wodę święconą oraz życzenia wspólnoty parafialnej do 
swoich domów. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA
 rozpocznie się po 09 stycznia 2022 roku 

przy zachowaniu wszelkich rygorów 
sanitarnych i po wcześniejszym ustaleniu 

telefonicznym terminu 
i godziny Odwiedzin Duszpasterskich.
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STSTYSTYKI SAKRAMENTÓW I SAKRAMENTALII 
SPRAWOWANYCH W NASZEJ PARAFII ZA ROK 2021

W mijającym roku 2021 w naszej wspólnocie zostało udzielonych i sprawowanych sakramentów i sakramentalia:

- Sakrament Chrztu św. przyjęło 83 osoby;
- Sakrament Małżeństwa zawarło 26 par;
- Sakrament Eucharystii przyjęło 51 dzieci;

- Sakrament Bierzmowania przyjęły 34 osoby;
- Posługę pogrzebu sprawowaliśmy wobec 151 osób.

ZBIÓRKA DARÓW DLA DZIECI NA UKRAINIE
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie od-

powiedziała bardzo pozytywnie na prośbę Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Mura-
fie na Ukrainie. 

W ramach Akcji Charytatywnej  Torba Miłosierdzia ze-
brano świąteczne prezenty dla dzieci z biednych polskich 
rodzin. Oprócz naprawdę pokaźnej ilości słodyczy, zebrano 
również przedmioty szkolne oraz zabawki. W akcję włączy-
li się uczniowie Szkoły Podstawowej z Żabowa oraz osadze-
nie z Nowogardzkiego Zakładu Karnego.

W przygotowaniu, pakowaniu i przesyłce zgromadzo-
nych produktów i rzeczy pomagali członkowie Parafialne-
go Zespołu Caritas.

Wszystkim ofiarodawcom i ludziom, którym los Polaków 
na Ukrainie nie jest obojętny składamy SERDECZNE PO-
DZIĘKOWANIA.

Niech Nowonarodzona Dziecina Jezus szczodrze błogo-
sławi wszystkim, którzy w ten sposób podzielili się z potrze-
bującymi swoim darem serca.

Szczere, płynące z serca! Bóg Zapłać!

USZANOWANIE RELIKWI  
W NASZEJ PARAFII

W styczniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-
twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. 
Maksymiliana Marii Kolbego i św. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych: 

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

18.00.
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 stycznia o godz. 18.00.
 - św. ojca Pio – 23 stycznia o godz. 18.00. 
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CHARYTATYWNA ZBIÓRKA  
NA RZECZ LECZENIA  
MAŁEGO KLEMENSA

W niedzielę 19 grudnia 2021 roku 
przy naszym kościele odbyła się 
zbiórka funduszy na rzecz leczenia 
małego Klemensa syna pani Doro-
ty i Karola Pakulskich. Pan Karol 
przez lata był aktywnym ministran-
tem, który posługiwał wobec naszej 
wspólnot parafialnej.

Głównym inicjatorem tego wyda-
rzenia był pani Gabriela Bartos na-
sza katechetka i nauczyciel SP nr 1 
w Nowogardzie. Wielką i niezastą-
pioną pomocą służyła podczas tej 
zbiórki młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1, która zbierał datki i 
sprzedawał przepyszne ciasto.

W tym miejscu trzeba również 
podziękować sporej grupie pań 
ze wspólnoty kościoła w Karsku i 
Warnkowie, które upiekły ciasto na 
tą akcje.

W imieniu rodziców małego Kle-
mensa i naszym chcemy wam po-
dziękować za zaangażowanie w tą 
akcje oraz za szczodrobliwość wa-
szego serca. Uzbieraliśmy podczas 
tej akcji kwotę 4610,12 zł. 

Dziękujemy!!!!!!
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NOWE WITRAŻE W KARSKU
Pomysł wykonania witraży w ko-

ściele w Karsku rodził się u mieszkań-
ców Karska od kilku lat. Okna wyma-
gały naprawy lub całkowitej wymia-
ny. Przeszklone były zwykłym szkłem 
białym, a w prezbiterium lekko żółta-
wym. W pewnym momencie nawet 
padł pomysł zamurowania okien pre-
zbiterium, co nie znalazło akceptacji 
Rady Wspólnoty Kościoła w Karsku.

W pomyśle wstawienia witraży 
utwierdził nas ks. Waldemar Piątek. 

Pomógł nam znaleźć wykonawcę, któ-
ry w okolicznych kościołach wykonał 
witraże. Po zapoznaniu się z jego pra-
cami zapadła decyzja wstawienia wi-
traży w dwóch oknach prezbiterium. 
Znowu zbiegły się koncepcje ks. Wal-
demara i pana Stefana Wyszomirskie-
go co do tematyki witraży: Matka Bo-
ska i św. Jan stojących pod krzyżem.

Prace ruszyły, chcieliśmy zdążyć 
do odpustu, św. Barbary 2020 roku.

Okazało się, że bez zgody i akcepta-

cji diecezjalnego i wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków prace nie będą 
kontynuowane. Wykonane zostały od-
powiednie projekty z koncepcją wybu-
dowania witraży. Otrzymaliśmy zgodę 
konserwatorów z wykorzystaniem de-
cyzji pozwolenia na budowę zabezpie-
czenia i renowacji ścian kościoła, pod 
koniec stycznia 2021 roku.

Do Świąt Wielkanocnych zamonto-
waliśmy okna z witrażami w prezbi-
terium.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
Tradycyjnie 06 stycznia w uroczystość Objawienia Pań-

skiego odbędzie się w naszej parafii Orszak Trzech Króli. W 
tym roku obchody uroczystości Trzech Króli ze względu na 
obostrzenia pandemiczne przyjmą skromniejszy wymiar.

Obchody rozpoczną się w parafii św. Rafała Kalinowskie-
go na Mszy św. o godz. 11.00, 

po której około godz. 12.00 wyruszy uroczysta procesja 
Trzech Króli ulicami naszego miasta i zostanie zakończona 
w naszym kościele Mszą św. o godz. 13.00. 

Zapraszam i zachęcamy do udziału.

Już teraz dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział 
w obchodach tej uroczystości wraz z osobami, które ze-
chciały wcielić się w postacie biorące udział w tej proce-
sji. Wszystko to zorganizował i koordynował Ks. Karol Kar-
wowski i Ks. Bartosz Wach z parafii św. Rafała Kalinow-
skiego. 

URODZINY KSIĘDZA PROBOSZCZA 
GRZEGORZA

W poniedziałek 25 stycznia pro-
boszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Nowogardzie, 

ks. Grzegorz Legutko będzie ob-
chodził swoje 56 urodziny. Czcigod-
nemu jubilatowi, ks. Grzegorzowi 
składamy najserdeczniejsze życze-

nia prosząc dobrego Boga o wszelkie 
łaski, dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej na dalsze lata życia i po-
sługi kapłańskiej. Księdza probosz-
cza polecamy modlitwie naszej pa-
rafii. 

„Plurimos annos plurimos...”.

Nadal intensywnie dążyliśmy do 
wbudowania witraży chociaż do na-
stępnych czterech okien. Przy znacz-
nym wsparciu ks. Grzegorza Legutki – 
proboszcza, z pieniędzy parafialnych, 
dwa i pół okna oraz darczyńcy jed-
nego okna (patrona nieżyjącego ojca) 
oraz wielu innych darczyńców nieko-
niecznie związanych z naszym kościo-
łem, cel został osiągnięty.

Jednak pozostały jeszcze dwa 
okna.

Wykonawca Pan Pawłowski zade-
klarował, że jak podejmiemy decy-
zję o montażu ostatnich dwóch okien 
jeszcze w tym roku, to On wykona je 
jeszcze w cenie aktualnej.

Decyzja zapadła i na odpust św. Bar-
bary 2021 roku mieliśmy zamontowa-
ne wszystkie okna. W nowych oknach 
zostały przedstawione postacie: św. 
Wojciech, św. Stanisława Kostki, św. 
Jadwigi, św. Jana Pawła II, św. s. Fau-
styny Kowalskiej i św. Kingi.

Cała wspólnota gromadząca się w 
kościele pw. Św. Barbary z Karska i 
Warnkowa składa wielkie podzięko-
wanie wszystkim darczyńcom biorą-
cym udział w tym projekcie wymia-
ny okien, jak też i osobą które chcia-
ły złożyć wsparcie finansowe do tego 
dzieła i dołożyli tzw. wdowi grosz.

(autor tekstu pan Stefan Wyszomir-
ski – główny koordynator projektu w 

Karsku)



8www.wnmp.nowogard.eu

Zrekonstruowane przez sztuczną inteligencję twarze  
Jezusa i Maryi – czy rzeczywiście tak wyglądali?

W 2020 i 2021 roku obiegły cały świat 
wyniki dwóch eksperymentów opar-
tych na najnowszej technologii i bada-
niach Całunu Turyńskiego.

W ciągu długiej historii chrześcijań-
stwa niezliczone były próby rekon-
strukcji twarzy Jezusa i Maryi. Jednak 
w 2020 i 2021 roku cały świat obiegły 
wyniki dwóch eksperymentów wyko-
rzystujących oprogramowanie sztucz-
nej inteligencji i badania Całunu Turyń-
skiego.

Twarz Chrystusa
Holenderski artysta Bas Uterwijk 

przedstawił w 2020 roku swoją rekon-
strukcję twarzy Jezusa Chrystusa, doko-
naną dzięki neuronalnemu oprogramo-
waniu Artbreeder, które używa sztucz-
nej inteligencji do opracowywania całe-
go zespołu uprzednio wprowadzonych 
danych.  Za pomocą tej techniki Uter-
wijk portretuje postaci historyczne, a 
nawet rekonstruuje stare budynki, sta-
rając się, by wyniki pracy były jak naj-
bardziej realistyczne.

Chociaż poszukiwanie realizmu stano-
wi jedno z podstawowych pryncypiów 
artysty, w oświadczeniu, jakie złożył dla 
brytyjskiej gazety  Daily Mail, Uterwijk 
stwierdził, że swoje prace uważa bar-
dziej za sztukę, niż za naukę: „Staram 
się tak stosować oprogramowanie, aby 
otrzymać wiarygodne rezultaty. O swo-
jej pracy myślę raczej jako o artystycz-
nej interpretacji, a nie jako o historycz-
nie i naukowo poprawnych obrazach”.

W 2018 roku włoski badacz Giulio 
Fanti, profesor pomiarów mechanicz-
nych i termicznych na Uniwersytecie w 
Padwie oraz badacz Całunu Turyńskie-

go, przedstawił swoją trójwymiarową 
rekonstrukcję fizjonomii Jezusa, opie-
rając się na badaniach zagadkowej reli-
kwii z Turynu. 

Twarz Maryi
W listopadzie 2021 roku brazylijski 

wykładowca akademicki i designer Áti-
la Soares da Costa Filho przedstawił 
wyniki czteromiesięcznych badań, któ-
rych celem było dotarcie do fizjonomii 
matki Jezusa. Átila wykorzystał najbar-
dziej zaawansowaną technologię obrazu 
oraz sztuczną inteligencję, a także oparł 
się na danych uzyskanych z wielu ba-
dań nad człowiekiem z Całunu Turyń-
skiego.

Sam Átila przyznał w ekskluzyw-
nym wywiadzie, którego udzielił dzien-
nikarzowi portugalskiej Aletei, Ricar-
do Sanchezowi, że oparł się szczególnie 
na badaniach amerykańskiego designe-
ra Roya Downinga, który jeszcze w 2020 
roku zaangażował się w projekt używa-
jący zaawansowanej technologii sądo-
wej w celu odkrycia prawdziwej twarzy 
mężczyzny z Całunu Turyńskiego.

Nastoletnia Maryja
„Do dzisiaj wyniki Downinga są uwa-

żane za najbardziej autentyczne i za jed-
ne z najpozytywniej przyjmowanych 
spośród wszystkich podobnych prób” – 
zaznacza Átila, który posłużył się tą twa-

rzą jako bazą i wykonał szereg ekspery-
mentów przy użyciu oprogramowania 
sztucznej inteligencji i zaawansowanej 
technologii konwolucyjnych sieci neu-
ronowych, by zmienić płeć odtwarza-
nej postaci.

Następnie użył innych programów, 
aby wprowadzić pewne korekty twa-
rzy, a na koniec dokonał ręcznych, ar-
tystycznych poprawek, by trafniej pod-
kreślić etniczną i antropologiczną fizjo-
nomię kobiety z Palestyny sprzed 2000 
lat, starając się jednocześnie nie zepsuć 
tego, co sztuczna inteligencja zdołała 
uchwycić.

W rezultacie ukazała się twarz Naj-
świętszej Maryi Panny jako nastolatki.

Wyniki projektu Átili zostały zaak-
ceptowane przez największego w świe-
cie syndonologa, badacza i autora wielu 
ważnych wykładów, Barrie M. Schwor-
tza, oficjalnego fotografa historycznego 
projektu STURP. Również z jego inicja-
tywy eksperyment ten został włączony 
do Shroud.com, najważniejszego i naj-
bogatszego źródła informacji o Całunie 
Turyńskim, którego założycielem i ad-
ministratorem jest sam Schwortz.

Próby rekonstrukcji twarzy Jezusa i 
Maryi wywołują ważne historyczne, na-
ukowe i teologiczne  debaty, często bu-
dzą zdziwienie czy kontrowersje, jak ta, 
o której pisze ksiądz Gabriel Vila Ver-
de w artykule pt. Ksiądz Gabriel odpo-
wiada temu, kto uważa, że wizerunek 
uśmiechniętej Maryi to profanacja.

(tekst za https://pl.aleteia.
org/2021/12/22/zrekonstruowane-prze-
z-sztuczna-inteligencje-twarze-jezusa-i-
-maryi-czy-rzeczywiscie-tak-wygladali/)

Ciekawe tematyCiekawe tematy
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia zamieszczamy rymowane fragmen-
ty Ewangelii pióra autora. Zachęcamy do czytania dzieciom tych rymowanych fragmen-
tów Ewangelii. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wyżej wspomnianego auto-
ra: http://romciotomcio.pl  

II NIEDZIELA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA – 
EWANGELIĄ ŚW. JANA 1, 1-18

Posłuchajcie, co wam powiem:
Zjawił się raz pewien człowiek,
Który poprzez swoje męstwo,
Przyszedł ludziom dać świadectwo.
Świadczył bowiem o światłości,
O dobroci i miłości.
O tym, że ta światłość świeci
Dla dorosłych i dla dzieci.
Nie był światłem, nie był mocą,
Lecz odważnie i ochoczo
Głosił wszystkim Boże plany,
Gdyż przez Boga był posłany.
Nie miał łatwego zadania.
Światłość często jest niechciana
I czasami, gdy przychodzi,
Nikt jej witać nie wychodzi.
Tym się wcale nie przejmował
I donośnym głosem wołał:
- Ja nie jestem Bożym Synem,
Choć z przymiotów pewnych słynę,
Które świadczyć o tym mogą.
Owszem, idę Bożą drogą
Od samego już poczęcia.
Bóg mi wszakże dał zajęcia,
Bym Mu ścieżki przygotował 
I tym samym nie żałował
Swego życia, tu, na ziemi.
Na świętego mnie odmienił. 

Jedno dziś na pewno wiem.
Po mnie przyjdzie właśnie Ten,
Co godnością mnie przewyższa.
Tak chce właśnie Bóg najwyższy.
Chociaż jest nieosiągalny,
Przez Jezusa jest widzialny,
Z łaską, prawdą i miłością.
I to mówię wam... z radością.

 Po pustyni chodził z kijem.
 Zdradźcie, jak on miał na imię?
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Sobota 1.01.2022 r.– uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9.30 + Irena Rozkurt (greg.).
11.00 O zdrowie i bł. Boże dla rodzi-

ny Filipiak.
12.30 + Łukasz Flis w 7 rocz. tra-

gicznej śmierci. 
18.00 + Jan Wawreńczuk w miesiąc 

po śmierci, + Jan Wawreń-
czuk w 21 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 14.00) + Zofia Ławni-
czak w 3 rocz. śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 15.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) O zdrowie 

i bł. Boże dla Marzeny i Marka 
z okazji urodzin.

Niedziela 2.01.2022 r. – II Niedzie-
la 

w Oktawie Bożego Narodzenia
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
9.30 + Władysława Gałęska w 10 

rocz. śmierci za zmarłych z 
rodz. Kawęckich.

11.00 + Paweł Raczkowski w 5 rocz. 
śmierci, + Kazimierz Czerniak 
w 25 rocz. śmierci, + Zofia 
Raczkowska w 1 rocz. śmierci.

12.30 + Bronisław Kowalczyk w 1 
rocz. śmierci.

18.00 W intencji członkiń Żywego 
Różańca.

Karsk (godz. 9.00) + Józef Kowal-
czyk w 29 rocz. śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) (inten-
cja od Żywego Różańca).

Olchowo (godz. 11.00) + Anna Ku-
śmirek w 30 dniu po pogrze-
bie.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Danuta, 
Stanisław, Tadeusz Gąsior.

Poniedziałek 3.01.2022 r. 
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 + Jan Elbiński w 27 rocz. 

śmieci, + Anna i za zmarłych 
z rodziny z prośbą o wieczne 
zbawienie i radość nieba.

Wtorek 04.01.2022 r. 
7.00 
18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Środa 05.01.2022 r. 
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk w 9 

miesiącu po śmierci.
 - W podziękowaniu za szczę-

śliwą operację i powrót do 
zdrowia dla Henryka. 

Czwartek 6.01.2022 r. – uroczy-
stość 

Objawienia Pańskiego
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
9.30 + Bolesław Sachryń w 52 rocz. 

śmierci.
11.00 + Elżbieta i Wincenty Du-

browscy; + Cecylia i Feliks Ja-
chimowscy. 

13.00 + Władysław Chlebicki w 13 
rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny Chlebickich i Kacz-
marków.

18.00 + Jerzy Dziedzic. 

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Piątek 7.01.2022 r. – I piątek mie-
siąca

7.00 + Irena Rozkurt (greg.).

17.00 Spowiedź św.
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób 

zmarłych z naszej parafii w 
grudniu 2021 r.

Sobota 8.01.2022 r. 
9.00 + Zofia Ochęcka i za zmarłych 

rodziców.
18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Niedziela 9.01.2022 r. – Niedziela 
Chrztu Pańskiego (koniec Okresu 
Bożego Narodzenia)
7.00 + Adam Zagorski w 18 rocz. 

śmierci oraz za zmarłych ro-
dziców: Aleksander i Wanda 
Zagórscy; + Marianna i Józef 
Ciechanowscy.

9.30 + Irena Rozkurt (greg.).
11.00 + Marian i Halina Rynkiewicz 

oraz za zmarłych z rodziny 
Radzickich.

12.30 W intencji zmarłych z rodzin 
Pisarek, Jaworskich i Mali-
nowskich.

18.00 + Wiesława (k) Koza w 1 rocz. 
śmierci.

Karsk (godz. 9.00) + Adam, Ignacy, 
Marianna, Bogusław z rodz. 
Jędrzejewskich.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Ur-
szula Dorabiała.

Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Andrzej 

Gutkowski w 2 rocz. śmierci 
oraz za wszystkich zmarłych 
z rodziny.

Poniedziałek 10.01.2022 r. 
7.00 
18.00   + Irena Rozkurt (greg.).

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Wtorek 11.01.2022 r. 
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 + Maria, Stanisław, Jan, Adam 

Fedorowicz. 

Środa 12.01.2022 r. 
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) W podziękowaniu za szczę-

śliwą operację i powrót do 
zdrowia dla Henryka.

 2) + Marianna w 2 rocz. śmier-
ci; + Eugeniusz Wybrzak.

 
Czwartek 13.01.2022 r. 
7.00 O liczne i święte powołania do 

Zgromadzenia Sióstr Opatrz-
ności Bożej.

18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Piątek 14.01.2022 r. 
7.00 + Marianna w 10 rocz. śmierci; 

+ Tadeusz, Mieczysław, He-
lena, Stanisław, Dariusz, Ma-
riusz z rodz. Barszcz; + Józefa 
(k), Marian Dąbrowscy. 

17.45 Koronka
18.00 + Irena Rozkurt (greg.).
 
Sobota 15.01.2022 r. 
9.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 + Gołowiejko Wacław, Alek-

sander, Artemiusz, Marianna.

Niedziela 16.01.2022 r. 
– II Niedziela Zwykła
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
9.30 + Janina Plata.
11.00 + Henryk Olszewski w 12 

rocz. śmierci; + Agata w 1 
rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

12.30 W intencji zmarłych z rodzi-
ny: Kocik, Filipowicz, Pujdak z 
prośbą o radość nieba.

18.00 + Paulina Śmigielska w 1 
rocz. śmierci z prośbą o dar 
życia wiecznego.

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Ma-

rian Łuczak.
Olchowo (godz. 11.00) + Jerzy ko-

złowski w 9 rocz. śmierci.
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Stani-

sław, Feliks, Piotr oraz za zmar-
łych z rodzin: Teodorczyk, Na-
gły i Łoś.

Poniedziałek 17.01.2022 r. 
– wspomnienie św. Antoniego 

opata
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 + Andrzej Werkowski w 1 

rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny Werkowskich i Chle-
bickich.

Wtorek 18.01.2022 r. 
7.00 Z prośbą o dar zdrowia dla 

Henryki i o potrzebne łaski 
dla niej i dla Marka.

18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Środa 19.01.2022 r. – wspomnie-
nie 

św. Józefa Sebastiana Pelczara
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Ks. Bronisław Pisarek w 31 

rocz. śmierci.
 - W podziękowaniu za szczę-

śliwą operację i powrót do 
zdrowia dla Henryka.

 - + Regina, Jan, Stanisław Starzak.
 
Czwartek 20.01.2022 r. 
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 + Marian Kokoszka w 4 rocz. 

śmierci, + Halina Zielezińska 
w 73 rocz. śmierci i za zmar-
łych z rodziny.

Piątek 21.01.2022 r. 
- wspomnienie św. Agnieszki
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Sobota 22.01.2022 r. 
9.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 + Janina i Tadeusz Skubij.
Niedziela 23.01.2022 r. 
– III niedziela zwykła
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
9.30 1) W intencji zmarłych z rodzi-

ny Balickich: Pelagia, Antoni, 
Tadeusz, Stefan.

2) + Elżbieta Pietrzykowska w 21 
rocz. śmierci; + Helena, Win-
centy, Jan, Anna Pietrzykow-
ska; + Janina, Władysław 
Grabarczyk; + Kinga, Jaku-
bowska oraz w intencji zmar-
łych proboszczów parafii 
Wniebowzięcia NMP w No-
wogardzie.

11.00 Pro populo
12.30 
18.00 + Zygmunt Aleksandrowicz 

w 30 rocz. śmierci, + Hele-
na Aleksandrowicz w 5 rocz. 
śmierci. 

Karsk (godz. 9.00) + Stanisława 
(k) Gabrych, Mieczysław i za 
zmarłych z rodziny.

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

w 1 rocz. śmierci i za zmar-
łych z rodziny Zielińskich.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 24.01.2022 r. 
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 + Marianna w 4 rocz. śmierci 

i Józef Sobczyk.

Wtorek 25.01.2022 r. – święto 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
18.00 W intencji ks. Grzegorza Le-

gutki – proboszcza z okazji 
urodzin.

Środa 26.01.2022 r. 
– wspomnienie św. Tymoteusza i 

Tytusa
7.00 + Irena Rozkurt (greg.).
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17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji dzieci poczętych.
 - + Józefa (k) Jaworska w 27 

rocz. śmierci i za zmarłych ro-
dziców i rodzeństwo. 

Czwartek 27.01.2022 r. 
7.00 W intencji życia poczętego.
18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Piątek 28.01.2022 r. – wspomnie-
nie św. Tomasza z Akwinu

7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Sobota 29.01.2022 r. 
9.00 W intencji Ojca Św. Francisz-

ka, naszej Ojczyzny, Telewizji 
Trwam i Radia Maryja.

18.00+ Irena Rozkurt (greg.).

Niedziela 30.01.2022 r. 
– IV Niedziela Zwykła
7.00 + Marianna Włodek w 41 rocz. 

śmierci, + Władysław Wło-
dek.

9.30 + Zdzisław Machocki w 37 
rocz. śmierci, + Helena, Ma-
rian, Marianna, Józef i za 
zmarłych 

           z rodziny.
11.00 + Zofia, Stefan, Stefania, Ka-

zimierz, Józef i za zmarłych z 
rodziny Filipiak.

12.30 + Janina i Kazimierz Rafińscy.
18.00 + Irena Rozkurt (greg.).

Karsk (godz. 9.00) + Krystyna Lan-
gier w 2 miesiącu po pogrze-
bie. 

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + 
Aleksander Rompel w 3 mie-
siącu po śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Lucyna 
Paszkiewicz w 9 rocz. śmier-
ci, + Tomasz Paszkiewicz w 16 
rocz. śmierci.

Wojcieszyn (godz. 12.15) O dary 
Ducha Św. dla Marcina Skow-
rońskiego z okazji 18 urodzin.

Poniedziałek 31.01.2022 r. 
7.00 + Mirosław Izmajłowicz i za 

zmarłych z rodziny; + Jadwi-
ga i Roman.

18.00 + Wanda, Bolesław Apana-
siewicz; + Leonida i Bazyli 
Buriak.

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 kontak-
tu z naszymi duszpasterzami poprzez podane strony.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne 

we wtorek i czwartek od godz. 19.00 – 20.00. 


