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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy 

nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wy-
kształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrze-
gasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, 
która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń naj-
pierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma 
drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawa-
ło. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krza-
ka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, 
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta". (Łk 6, 39-45) 

ROZWAŻANIE
„Tylko Jezus rozumie nas dogłębnie. Tylko On nas zbawia. Tylko On kocha nas tak prawdziwie, bez-

interesownie, dlatego pomaga nam w tym, abyśmy mieli jasny umysł dostrzegający prawdę i fałsz, do-
bro i zło. Jezus pragnie, abyśmy byli autentyczni – tacy na zewnątrz jacy jesteśmy wewnątrz. Zachęca 
do nawracania się, do ciągłej przemiany, mówiąc, że ludzie chętniej posłuchają tego, który swoimi czy-
nami pokaże, że jest zdolny zrobić to, czego naucza innych. Przecież żaden niewidomy nie może prowa-
dzić drugiego niewidomego. W porządku naturalnym uczeń może i nawet powinien przewyższać swe-
go mistrza. 

W nadprzyrodzonej rzeczywistości uczeń Jezusa będzie mógł powiedzieć, że jest w pełni wykształco-
ny, jeśli stanie się taki jak Jezus - Mistrz. Bóg Ojciec przeznaczył nas na to, abyśmy się stali na wzór Jego 
Syna (por. Rz 8,29). Jak to osiągnąć? Patrzmy uważnie, jak postępujemy wobec innych, szczególnie wo-
bec tych, którzy bezpośrednio są nam dani. Popatrzmy zarazem na swoje wnętrze. Czy nie jest ono cza-
sami jaskinią obłudy? Nie pomożemy nikomu, jeśli sami nie staniemy się „przejrzyści”. Jakość ucznia 
poznaje się po tym, co on czyni, co wychodzi z jego wnętrza. Obłuda ma swój bardzo słaby punkt: w 
końcu wyda się przez słowa i czyny. W naszym życiu nie chodzi o to, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. 
Chodzi o to, byśmy byli coraz bardziej podobni do Mistrza, głęboko wewnętrznie przemieniający się.” 

(Komentarze zostały przygotowane przez Elżbietę Marek)

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.



Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

WEZWANIE BISKUPÓW METROPOLII  
DO OTWARTOŚCI NA POMOC I MODLITWĘ  

W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE
Biskupi Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej wzywają do 

szerokiego otwarcia każdego serca na nowych biednych 
oraz do ufnej modlitwy o pokój i miłosierdzie Boże dla cier-
piących ofiar wojny oraz o nawrócenie dla sprawców cier-
pień.

W duchowej jedności z narodem i państwem Ukrainy, 
poruszeni bezpośrednimi działaniami wojennymi, za który-
mi idzie śmierć i cierpienie wielu rodzin, podejmując spon-

tanicznie różne inicjatywy pomocowe, szczególnie poprzez 
Caritas, Księża Biskupi Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, 
zgromadzeni pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Me-
tropolity Andrzeja Dzięgi, wzywają do szerokiego otwarcia 
każdego serca na nowych biednych oraz do ufnej modlitwy 
o pokój i miłosierdzie Boże dla cierpiących ofiar wojny oraz 
o nawrócenie dla sprawców cierpień.

W związku z tym Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej 
Dzięga prosi, aby w każdej parafii jeszcze dzisiaj lub w naj-
bliższych dniach została odprawiona Msza Święta w inten-
cji: „O pokój Boży w sercach ludzi i o powrót Pokoju na 
Ukrainie i pośród narodów Europy i świata”, a także, aby w 
tej intencji były organizowane w kościołach modlitwy ró-
żańcowe, adoracje Najświętszego Sakramentu, Koronka do 
Miłosierdzia Bożego oraz by trwało wołanie do Boga pod-
czas śpiewanych na kolanach „Suplikacji”.

Matce Bożej Królowej Pokoju zawierzajmy losy Ukrainy i 
Polski oraz Europy i całego świata.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychód 744.845,16 Rozchód 726.717,45

Poszczególne kościoły 

Nowogard

Przychód 239.487,40 Rozchód 238.387,40

Wojcieszyn 

Przychód 311.739,97 Rozchód 310.173,76

Karsk

Przychód 151.463,42 Rozchód 143.013,42

Dąbrowa 

Przychód 27.757,00 Rozchód 26.399,28

Olchowo 

Przychód 14.397,37 Rozchód 8.743,59

W przychodach

Taca 255.066,51

Darowizny 268.978,65

Dotacje 40.000,00

Dzierżawy 22.200,00

Opłatki + odpust 16.700,00

Pożyczki 141.900,00

Wydatki

Utrzymanie 140.947,45

Kredyty 73.300,00

Inwestycje 512.470,00
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REKOLEKCJE NA NARTACH
W dniach od 6 do 12 lutego 2022 roku grupa dzieci i mło-

dzieży z Nowogardu i okolic przebywała na „Rekolekcjach 
na nartach” w Białym Dunajcu. Wyjazd został zorganizo-
wany przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Nowogardzie. Przepiękna zimowa aura sprzyjała szu-
sowaniu na stokach oraz pieszym wędrówkom. Do atrak-
cji, z których korzystali uczestnicy należy również zaliczyć 
kąpiel na termach chochołowskich, zwiedzanie śniegowe-
go zamku i labiryntu oraz zakupy na Krupówkach. Uczest-
nicy zimowego wypoczynku codziennie brali udział we 
Mszy świętej, polecając siebie i swoje rodziny opiece Bo-
żej Opatrzności. W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć 
zwiedzania Krakowa. Ograniczony czas pozwolił jedynie 

na zobaczenie Wawelu i Starego Miasta. Dzieci i młodzież 
odpoczywała w górach pod opieką Ks. Karola Karwowskie-
go, s. Danieli Dudek i s. Maksymilii Grzyśnik. 

Panu Nadleśniczemu Tadeuszowi Piotrowskiemu dzięku-
jemy za dofinansowanie wyjazdu do Białego Dunajca. 

Ufamy, że wspomnienia z pięknie przeżytych ferii pozo-

staną w sercach uczestników na długi czas. Wszyscy na-
uczyli się jeździć na nartach, co należy podkreślić jako wiel-
ki sukces. Podczas przyszłorocznego wyjazdu będzie moż-
na podszkolić swoje narciarskie umiejętności.

(autor tekstu s. Maksymilia)
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PODZIĘKOWANIA  
DLA NASZEJ  

WSPÓLNOTY
Jako wspólnota otrzymaliśmy podziękowania od ks. Bp. 

Bronisława Biernackiego oraz ks. Józefa Pawluka probosz-
cza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Murafie na 
Ukrainie za ofiary i rzeczy biurowe dla dzieci jakie dzięki 
waszej pomocy i sercu przekazaliśmy przed świętami Boże-
go Narodzenia.  Bardzo dziękujemy też za wasze zaangażo-
wanie w tą pomoc.

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE NASZEJ 

WSPÓLNOTY
Serdecznie zapraszamy do udziału w Rekolekcjach Wiel-

kopostnych naszej wspólnoty parafialnej, które się odbędą 
od niedzieli 06 marca do środy 09 marca 2022 roku. Reko-
lekcje poprowadzi Ojciec Łukasz ze Zgromadzenia Ojców 
Franciszkanów.

ŚRODA POPIELCOWA  
W NASZEJ WSPÓLNOCIE 

PARAFIALNEJ
Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowe-

go przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczy-
stości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się 
ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pań-
skiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 
Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w 
ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrze-
mięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, 
a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. 
roku życia. 

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żało-
by i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest 
w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egip-
cie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII 
w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X 
w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako 
obowiązujący w całym Kościele. 

W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania 
głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Nie-
dzielę Palmową poprzedniego roku.

Msze św. z obrzędem posypania głów w naszej parafii 
będą o godz. 7.00, 12.00, 16.30, 18.00. Obrzęd posypania 
głów w kościołach filialnych odbędzie się na Mszach św. 
w I Niedziele Wielkiego Postu.

NABOŻEŃSTWA  
WIELKIEGO POSTU

W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele będą od-
prawiane nabożeństwa wielkopostne:

- Droga Krzyżowa (w piątek): 
dla dzieci o godz. 16.30 
a dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.30;
- Gorzkie Żale 
w każdą niedzielę o godz. 17.30.
Przypominamy, że za udział w każdym z tych nabo-

żeństw, możemy uzyskać odpust zupełny ofiarowany za na-
szych zmarłych, pod warunkami zwykłymi.
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NIEZWYKŁA PIELGRZYMKA
 Kilku osobowa grupa pielgrzymów z parafii pw. Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie z księ-
dzem proboszczem Grzegorzem Legutko po porannej Mszy 
Świętej dnia 1 lutego br. udała się na Ukrainę do miasteczka 
Bełz, celem uświęcenia tam, niedawno napisanej przez Ro-
mana Ziębę Ikony Matki Bożej (ikony się pisze nie maluje) 
jako pierwotnego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej z 
czasów sprzed Jej przybycia na Jasną Górę. Tak prawdopo-
dobnie wyglądał Jej wizerunek przebywając na Zamku w 
Bełzie. Ikona ta, zgodnie z zamysłem ks. Proboszcza zosta-
ła napisana „na kolanach” czyli omodlona na każdym eta-
pie pisania, żeby nabierała bożej mocy od samego początku 
a pielgrzymka to kolejny etap tego procesu. O samej Ikonie 
już było wcześniej i na pewno jeszcze będzie. Grupa piel-
grzymkowa będąc już w Hrubieszowie 2 Lutego, w Święto 
Ofiarowania Pańskiego, czyli potocznie Matki Bożej Grom-
nicznej dzień zaczęła od Mszy Świętej w Kościele Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, który znajdował przypadkowo tuż 
przy Hotelu, w który nocowali. Następnie po przekroczeniu 
granicy udało się dotrzeć do Bełzu, co na Ukrainie czasem 
nie jest łatwe ze względu na stan dróg. W Bełzie, dzięki nie-
zwykłemu przypadkowi spotkania pani Halinki naszej póź-
niejszej przewodniczki grupa dotarła do celu, czyli do miej-
sca, gdzie mieścił się kiedyś Zamek.  Okazało się, że pani 
Halinka jako jedyna w Bełzie wiedziała niemal wszystko o 
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historii tego miejsca. Na miejscu dawne-
go Zamku znajduje się Kościół i Kaplica 
z kopią Obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej, przed którą modliła się pielgrzym-
kowa grupa z Nowogardu. Kolejnym ce-
lem tego dnia było dotarcie do Lwowa a 
przede wszystkim do Katedry Lwowskiej 
w której następnego dnia została odpra-
wiona Msza Święta przez ks. Grzegorza 
Legutko przed wizerunkiem Matki Bo-
żej Łaskawej, przed wizerunkiem której 
Jan II Kazimierz odmówił słynne Śluby 
Lwowskie w których powierzył Matce 
Bożej opiekę nad Rzecząpospolitą. War-
to dodać, że Łacińska Katedra Lwowska 
jest pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. W drodze powrotnej po od-
poczynku w Krakowie dzielnica Nowy 
Ruczaj, także została odprawiona Msza 
Św. w Parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski i tym samym był to ostatni akord 
pięknej pielgrzymki, której tylko Bełz był 
zaplanowany, reszta to przypadek albo....   

(autor tekstu Grażyna Rynkiewicz)     

DZIEŃ KOBIET
8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Mimo 

wszystkich sporów kto pierwszy zainicjował obchody tego 
dnia trzeba wyróżnić Drogie Panie, bo bez nich ten świat 
byłby uboższy. 

Drogie Panie te „małe” i te dojrzałe przyjmijcie życzenia 
skreślone ręką św. Jana Pawła II od nas wszystkich:

„Wszystkim Paniom, w dniu Ich święta - wiele rado-
ści, uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń, niech każdy 
dzień przynosi Wam same szczęśliwe chwile. Bądźcie pięk-
ne jak Maryja. 

„Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie 
łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne ob-
darowywanie się służyć komunii i życiu. Dziękujemy ci, ko-
bieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzin-
ny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wraż-
liwości, intuicji, ofiarności i stałości. (...) Dziękujemy ci, ko-

bieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania ce-
chującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie 
świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach mię-
dzy ludźmi”. 

(Jan Paweł II, List do kobiet, 2)

USZANOWANIE RELIKWII W NASZEJ PARAFII
W marcu po Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy za 

wstawiennictwem świętych, których relikwie znajdują się 
w naszej parafii według poniższych dat: 

- św. Jana Pawła II – 02 marca o godz. 18.00.

- św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 marca o godz. 
18.00

- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 marca o godz. 18.00.
 - św. Ojca Pio – 23 marca o godz. 18.00. 
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
Ks. Karol Karwowski organizuje Pielgrzymkę autokarową do Włoch. Zapisy i informacje bezpośrednio u ks. Karola.

POJEMNIK CARITAS NA ODZIEŻ UŻYWANĄ  
W NASZEJ PARAFII

W 2013 roku Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamień-
skiej zawarła umowę z Firmą Handlową K&M zajmują-
cą się zbiórką odzieży. Do worków może być pakowana 
odzież, koce, ręczniki, pościel, itp. 

Dzięki podjętej współpracy odzież i inne materiały tek-
stylne podlegają właściwej selekcji i są w pełni wykorzy-
stane w zależności od stanu ich zużycia, a nasi podopiecz-
ni otrzymują odpowiednie ubranie. Zwracamy się prośbą o 
życzliwe przyjęcie podjętej przez nas akcji.

Od zeszłego tygodnia przy naszym kościele koło dzwo-
nów stoi taki pojemnik na odzież używaną. Zachęcamy do 
przyłączenia się do akcji dania drugiego życia odzieży.
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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  

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA (Łk 6,39-45) 

Opowiedział mi przypowieść:
- Czy dziś niewidomy może
Poprowadzić dziś innego, 
Też jak on Niewidomego?
Nie, bo dwaj do dołu wpadną.
Także uczeń mocą żadną
Nie przewyższy też dlatego  

I nauczyciela swego.
Wiedzę najpierw musi zdobyć
Równą nauczycielowi.
Drzazgę w oku brata widzisz, 
Ale belki się nie wstydzisz, 
Która szpeci oko twoje.
Obłudniku! Grzechy swoje
Usuń wpierw ze swego życia.
Wtedy przejrzysz i już dzisiaj
Możesz brata swego zmienić
I prowadzić do zbawienia.

Drzewo, które, moi drodzy,
Tylko złe owoce rodzi,
Nie jest dobrym drzewem przecież.
Złym nie może być, jak wiecie,
To, co daje dobry owoc.
I nie zbiera się winogron
Z krzaka, na przykład, jeżyny.
Z takiej samej też przyczyny
I fig z ciernia się nie zrywa.
Dobry człowiek wydobywa
Ze skarbnicy serca swego 
Tylko dobro. Z serca złego
Zło jedynie w świecie gości.
Zatem z serca obfitości
Usta swe otwiera człowiek.
Zło jest złem, a dobro dobrem.
Trudna dziś ta przypowieść...
Może komuś ją opowiesz? 
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Niedziela 27.02.2022 r. 
– VIII Niedziela Zwykła
7.00 + Anna Jaruzal w 30 dzień po 

pogrzebie.
9.30 + Florentyna w 42 rocz. śmier-

ci, + Piotr w 38 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodziny.

11.00 Pro populo.
12.30 + Zbigniew Wręczycki w 1 

rocz. śmierci oraz za zmarłych 
z rodziny.

18.00 + Zofia i Jakub Mizgiertowie i 
za zmarłych z rodziny.

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

Aleksander Rompel w 4 mie-
siącu po śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Mieczy-
sław Pękala w 1 rocz. śmierci. 

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Feliks 
Skowroński w 18 rocz. śmierci.

Poniedziałek 28.02.2022 r. 
7.00 Pro Populo z 27.02
18.00 Z prośbą o uleczenie ser-

ca duchowego i cielesnego, o 
bł. Boże, opiekę Matki Bożej 
i wszelkie potrzebne łaski do 
powrotu do miłości Boga dla 
Błażeja (intencja od rodziców).

Wtorek 1.03.2022 r. 
7.00 
18.00 + Maria Włodek (greg.).

Środa 2.03.2022 r. 
– Środa Popielcowa
7.00 + Maria Włodek (greg.).
12.00
16.30
17.30 Nowenna

18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji członkiń Żywego 

Różańca.
 - + Wiktoria Łazar w 25 rocz. 

śmierci, + Kazimierz Łazar w 
16 rocz. śmierci i za zmarłych         
z rodziny.

Czwartek 3.03.2022 r. 
- I czwartek, 
9.00 + Helena Kozina w 4 rocz. 

śmierci oraz za zmarłych ro-
dziców i rodzeństwo.

18.00 1) + Maria Włodek (greg.).
 2) + Kazimiera, Helena, Fran-

ciszek Pabisiak i za zmarłych 
z rodziny, + Jan Budzich z ro-
dziną, + Stanisław Stańczyk i 
za zmarłych z rodziny.

Piątek 4.03.2022 r.
– I piątek miesiąca, 
święto św. Kazimierza Królewicza
7.00 + Maria Włodek (greg.).
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka
18.00 W intencji zmarłych człon-

ków naszej wspólnoty para-
fialnej w lutym 2022 roku.

18.30 Droga Krzyżowa dla młodzie-
ży i dorosłych.

Sobota 5.03.2022 r. 
– I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo I sobotnie 
9.00 W intencji Zbigniewa z okazji 

45 rocz. urodzin z prośbą o bł. 
Boże i opiekę Matki Bożej dla 
niego, Małgorzaty i dzieci.

18.00 1) + Maria Włodek (greg.).
 2) + Damian Grzesiak w 21 

rocz. śmierci.

Niedziela 6.03.2022 r. 
– I Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Maria Włodek (greg.).
9.30 1) + Tomasz Stanielun i za 

zmarłych z rodzin: Stanielun, 
Kowalczyk i Michalak.

 2) + Sabina Kasparewicz w 
miesiąc po śmierci.

11.00 + Jerzy Dziedzic.
12.30 + Marianna Żabecka w 6 rocz. 

śmierci.
17.30 Gorzkie Żale
18.00 + Ewa w 23 rocz. śmierci, Ka-

tarzyna, Józef, Julia, Alfred, 
Franciszka (k) i za zmarłych z 
rodziny Podleś.

Karsk (godz. 9.00) + Stanisław Ku-
bicki w 34 rocz. śmierci i za 
zmarłych rodziców: Adam i 
Aniela, Franciszek i Józefa (k) 
z rodziny Chmurskich; + Zdzi-
sław, Czesław.

Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja Ży-
wego Różańca.

Olchowo (godz. 11.00) + Marian Ko-
zubski w 21 rocz. śmierci, + Zo-
fia Kozubska, + Janina, Józef, 
Stanisław z rodziny Barylak.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Henryk 
Bobrowski, + Jan i Dominika 
Ubych.

Poniedziałek 7.03.2022 r. 
7.00 + Władysław Fedak i Halina 

Fedak oraz za zmarłych z ro-
dziny.

18.00 + Maria Włodek (greg.).

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Wtorek 8.03.2022 r. 
7.00 + Leopold Oświęcimski i za 

jego rodziców i rodzeństwo.
18.00 1) + Maria Włodek (greg.).
 2) + Antoni Szoka, zmarli z ro-

dziny Szoka i Żmudzkich.

Środa 9.03.2022 r. 
7.00 + Maria Włodek (greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk w 11 

miesiąc po śmierci.
 - + Helena Macuga w 23 rocz. 

śmierci, + Bolesław Szurgot.

Czwartek 10.03.2022 r. 
7.00 + Maria Włodek (greg.).
18.00 1) + Konstanty i za zmarłych 

rodziców i rodzeństwo; + Ja-
nina i Andrzej Goliszewscy.

 2) W intencji zmarłych z ro-
dziny Kazimierczak, Sułkow-
skich i Śmigielskich. 

Piątek 11.03.2022 r. 
7.00 + Roch Jan Wasiak w 19 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny.
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA 

DZIECI
17.45 Koronka
18.00 1) + Maria Włodek (greg.).
 2) + Tadeusz Olkowicz w 30 

dniu po pogrzebie.
18.30 DROGA KRZYŻOWA DLA 

DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Sobota 12.03.2022 r. 
9.00 1) O liczne i święte powoła-

nia do Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej.

 2) + Jan Krawczyk.
18.00 1) + Maria Włodek (greg.).
 2) + Marianna i Marian Pę-

dziszczak.
 3) + ks. Grzegorz Zaklika z 

okazji imienin.

Niedziela 13.03.2022 r. 
– II Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Maria Włodek (greg.).
9.30 + Władysław i Agnieszka 

Ciepluch, + Jan Stępień w 1 rocz. 
śmierci, + Franciszek  Władysła-
wa oraz za zmarłych rodziców.

11.00 Pro Populo
12.30 + Michał Ośmiak, + Anna 

Ośmiak, + Julia Mazur.
17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 + Marcin w 22 rocz. śmierci, 

+ Adam w 3 rocz. śmierci z ro-
dziny Krysiak.

Karsk (godz. 9.00) + Jan Michalak i 
za zmarłych z rodziny.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Jadwiga 
w 10 rocz. śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Zenobie 
Łokaj w 30 dniu po pogrzebie 
(intencja od uczestników po-
grzebu).

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Jerzy, 
Józef Lubczyńscy i za zmar-
łych z rodziny.

Poniedziałek 14.03.2022 r. 
7.00 W intencji Małgorzaty o uzdro-

wienie duchowe oraz pomyśl-
ność w życiu osobistym i za-
wodowym.

18.00 + Maria Włodek (greg.).

Wtorek 15.03.2022 r.
7.00 + Maria Włodek (greg.).
18.00 1) + Wojciech Wiśniewski w 

25 rocz. śmierci i za zmarłych 
z rodziny.

 2) Dziękczynno – błagalna z 
prośbą o Boże błogosławień-
stwo oraz potrzebne łaski             
dla rodziny.

Środa 16.03.2022 r. 
7.00 1) W intencji Jolanty z okazji 

urodzin z prośbą o zdrowie, 
bł. Boże i potrzebne łaski.

 2) + Maria Włodek (greg.).

17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Edward, Wojciech i za 

zmarłych rodziców oraz te-
ściów.

 - + Wanda Piórko w 3 rocz. 
śmierci. 

Czwartek 17.03.2022 r. 
7.00 + Józef Radel z okazji imienin.
18.00 + Maria Włodek (greg.).

Piątek 18.03.2022 r. 
7.00 + Maria Włodek (greg.).
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA 

DZIECI
17.45 Koronka
18.00 1) + Anna w 17 rocz. śmierci, 

Józef, Maria, Anna Kulpa.
 2) + Franciszek Berezowski, + 

Janina Berezowska, + Mieczy-
sław Mróz.

18.30 DROGA KRZYŻOWA DLA 
DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Sobota 19.03.2022 r. - uroczystość 
św. Józefa Oblubieńca NMP
9.00 1) W intencji rodzin parafii za 

wstawiennictwem i opieką 
św. Józefa.

 2) + Cyryla Kupisz w 30 dniu 
po śmierci.

12.00 + Wiesław Ościłowski w 2 
rocz. śmierci.

18.00 + Maria Włodek (greg.).

Niedziela 20.03.2022 r. 
– III Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Regina Korościuk w 2 rocz. 

śmierci.
9.30 + Maria Włodek (greg.).
11.00 + Zofia Nejrarowska w 32 

rocz. śmierci, + Klemens Nej-
rarowski, + Ks. Ferdynand 
Nejrarowski.

12.30 
17.30 GORZKIE ŻALE
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18.00 + Sylwester Gryszówka w 4 
rocz. śmierci.

Karsk (godz. 9.00) + Czesława (k) 
Ulhurska w 1 rocz. śmierci.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Stani-
sław Furmańczyk w 1 rocz. 
śmierci, + Waldemar Fur-
mańczyk.

Olchowo (godz. 11.00) + Franciszka 
(k), Józef, Jan, Eugeniusz, Mie-
czysław i za zmarłych z rodzi-
ny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) Msza 
dziękczynno – błagalna dla 
Wspólnoty Różańca Rodzi-
ców.

Poniedziałek 21.03.2022 r.
7.00 + Maria Włodek (greg.).
18.00 1) W intencji zmarłych rodzi-

ców: + Regina i Michał Kowa-
lewicz.

 2) + Kazimierz Lipiński, + Zo-
fia, Lucyna. 

Wtorek 22.03.2022 r. 
7.00 + Anna, Jerzy, Waldemar Ja-

ruzal.
18.00  + Maria Włodek (greg.).

Środa 23.03.2022 r. 
7.00 + Maria Włodek (greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Łukasz Prask w 1 rocz. 

śmierci.
 - + Stanisław Szałagan w 1 

rocz. śmierci.
        
Czwartek 24.03.2022 r. 
7.00 + Elżbieta Nowik w 1 miesiącu 

po pogrzebie.

18.00 + Maria Włodek (greg.).

Piątek 25.03.2022 r. - uroczystość
Zwiastowania Pańskiego
7.00 + Maria Włodek (greg.).
12.00 + Katarzyna Walczak w 10 

rocz. śmierci oraz + Jan Sob-
czak, Jerzy Kozłowski, i za 
zmarłych z rodziny; + Jerzy 
tokarek i za zmarłych z ro-
dziny Łokaj, Jecińskich, Kaze-
czuk, Zwierzak.

16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA 
DZIECI

17.45 Koronka
18.00 W intencji dzieci poczętych.
18.30 DROGA KRZYŻOWA DLA 

DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Sobota 26.03.2022 r. 
9.00 W intencji Ojca Św. Francisz-

ka, naszej Ojczyzny, Radia Ma-
ryja i powstałych dzieł. 

18.00 + Maria Włodek (greg.).

Niedziela 27.03.2022 r. 
– IV Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Czesław Florkowski w 7 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny Stasiak i Florkowskich.

9.30 + Jan Kowalczyk w 7 rocz. 
śmierci, + Bolesław Pawłow-
ski w 41 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

11.00 Pro Populo
12.30 + Eugenia i Bronisław Burscy.
17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 + Maria Włodek (greg.).
Karsk (godz. 9.00) + Marianna 

Bzdyra w 17 rocz. śmierci, + 
Jan, Bronisław Bzdyra.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Aleksan-
der Rompel w 5 miesiącu po 
śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Zenobia 
Łokaj (intencja od rodziny z 
Maszewa).

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Jani-
na Góraj w 3 rocz. śmierci, 
+ Zdzisław Simiak w 3 rocz. 
śmierci. 

Poniedziałek 28.03.2022 r. 
7.00 + Maria Włodek (greg.).
18.00 1) + Władysława i Kazimierz 

Białowąs.
 2) + Maria Rosołowska w 30 

dniu po pogrzebie.

Wtorek 29.03.2022 r. 
7.00 
18.00 1) + Maria Włodek (greg.).
2) + Czesława (k) Stankiewicz w 4 

rocz. śmierci, + Wiktor Stan-
kiewicz w 33 rocz. śmierci                
i za zmarłych z rodziny Stan-
kiewicz i Kwaśniewskich. 

Środa 30.03.2022 r. 
7.00 + Maria Włodek (greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji Janiny i Jana z 

okazji 32 rocz. ślubu z prośbą 
o bł. Boże i opiekę Matki Bożej 

             na dalsze lata pożycia mał-
żeńskiego.

Czwartek 31.03.2022 r. 
7.00 
18.00 + Józef Macioszek w 17 rocz. 

śmierci, + Rozalia, Stefan Ser-
dyńscy.
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