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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę
EWANGELIA NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
Z Ewangelii według św. Jana:
„Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się 

do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 
Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Nie-
go: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam 
takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskar-
żyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł 
się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie na-
chyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczy-
nając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezusi kobieta, stojąca na środku. Wówczas Je-
zus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, 
Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.” (J 8,1-11) 

ROZWAŻANIE
„Dzisiejsza perykopa jest jedną z najbardziej znanych w całej Ewangelii Janowej. Jej bohaterką jest 

kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie i kazano osądzić Jezusowi. Zwierzchnicy żydowscy, w 
swej pysze, byli przekonani, że wykażą się w tej sytuacji wielkim sprytem i – mówiąc w przenośni – 
upieką dwie pieczenie na jednym ogniu. To jedno wydarzenie miało ściągnąć wyrok skazujący zarów-
no na kobietę, jak i na Jezusa. Stawiając ją przed Jezusem od razu powołują się na prawo ludzkie: „W 
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować” (J 8,5). Zatem Mojżesz im kazał, a nie Bóg. 

W swojej zatwardziałości zatracili prawdziwe Prawo Boże, Dekalog zniknął przytłoczony przez 613 
przykazań będących ludzkim wytworem. Trudno się więc dziwić, że i Jezus, który nagle się pojawił 

i głosił Boże miłosierdzie, stanowił dla nich wielkie zagrożenie. Stąd ten chytry plan pokonania Go 
Jego własną bronią, Jego własnym nauczaniem. Jeśli bowiem stanie w obronie kobiety, sprzeciwi się 
Prawu, a jeśli ją potępi, zaprzeczy sam sobie i temu, czego do tej pory nauczał, a lud odwróci się od Nie-
go. Tak czy inaczej – przegra. Jezus jednak doskonale wiedział, że faryzeusze i uczeni w Piśmie wysta-
wiają Go na próbę i nie zamierzał grać w ich grę. Z pewnością wszystkich zdezorientował fakt, że bez 
słowa zaczął pisać palcem po ziemi, jakby nie obchodziła Go kobieta, ani pytania zgromadzonych. Jesz-
cze bardziej zdumiały ich Jego słowa: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamie-
niem” (J 8,7). To jedno zdanie sprawiło, że wszyscy nagle zaczęli odchodzić. Jezus dotknął czułej stru-
ny. Oczywiście, że robili wszystko, by uchodzić za bezgrzesznych. Prawda była jednak całkiem inna, 
więc przestraszyli się, że Jezus ich zdemaskuje. A może już to zrobił? Niektórzy egzegeci uważają bo-
wiem, że Jezus wypisywał na ziemi właśnie ich grzechy. To Jezus pokonał ich własną ich bronią, nie-
odwrotnie. Uciekli ze strachu przed konfrontacją ze swoim własnym sumieniem. Pozostał tylko Jezus 
i kobieta, której darował nowe życie: „Nikt cię nie potępił? (…). I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już 
nie grzesz” (J 8,10.11). 

(Autor dr Joanna Jaromin)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

ŻYCZENIA NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2022

Kochani Parafianie i Drodzy Go-
ście naszej Parafii

Święta wielkanocne to największe 
i najradośniejsze święta chrześcijań-
skie. Św. Paweł podpowiada, że gdyby 
Chrystus nie zmartwychwstał, to próż-
na byłaby nasza wiara i próżny był-
by nasz ziemski trud.  To dzięki zmar-
twychwstaniu Jezusa wszystko co w 
naszym życiu dobre, piękne, szlachet-
ne, naznaczone miłością będzie trwa-
ło wiecznie.

Dlatego z okazji Świąt Wielkanoc-
nych pragniemy wam drodzy parafia-
nie i mili goście złożyć najserdeczniej-
sze życzenia. Niech ta radość wielka-
nocna promieniuje i oświetla całe wa-

sze codzienne życie, niech w waszych 
rodzinach, miejscach pracy, i codzien-
nych relacjach zawsze zmartwych-
wstaje dobro, prawda, miłość, zgoda i 
życzliwość.

Niech zmartwychwstały Pan obda-
rza was swoim błogosławieństwem, 
czyli dobrze życzy wam i waszym ro-
dzinom. Niech obdarza łaską dobrego 
zdrowia, dodaje sił do pracy i do po-
konywania wszelkich trudności dnia 
codziennego. Niech wszystko co dobre 
jak w przyrodzie się zazieleni i zakwit-
nie, w Waszym życiu osobistym, zawo-
dowym małżeńskim i rodzinnym.

Niech blask Pustego Grobu naszego 
Pana nieustannie wam przypomina, 

że na grobie nic się nie kończy –prze-
ciwnie – dopiero wszystko się zaczy-
na! Niech przywraca pogodę ducha i 
nadzieję, że w ostatecznym rozrachun-
ku dobro zawsze zwycięży zło, prawda 
kłamstwo, a miłość nienawiść.

Wasi duszpasterze: 
ks. Grzegorz, 

ks. Karol, 
ks. Waldemar wraz 

z siostrami 
ze Zgromadzenia  
Opatrzności Bożej.

Wielkanoc 2022
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„SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO” W NASZEJ PARAFII
W tych trudnych czasach jesteśmy narodem, który wy-

chodzi z pomocną dłonią co mieszkańców Ukrainy, którzy 
szukają pomocy w naszym kraju przed zagrożeniami dzia-
łań wojennych. Jak widzimy i słyszymy z mass mediów po-
moc ta odbywa się na różnych płaszczyznach i w różnych 
rodzajach poświęceń naszych obywateli.

Nasza parafia również włączyła się w pomoc poprzez 
zbiórkę żywności i środków higienicznych czy chemicz-
nych, które zostały przekazane już na Ukrainę. Caritas na-
szej parafii przygotowuje już paczki na święta dla szero-
kiego grona osób potrzebujących tej pomocy spośród ubo-

gich osób naszej parafii jak też i dla uchodźców szukających 
wśród naszej wspólnoty pomocy.

Dzięki ks. Karolowi Karwowskiemu oraz rzeszy wolonta-
riuszy i ludzi dobrej woli prowadzimy popołudniową szko-
łę, w której uchodźcy mogą się nauczyć języka polskiego, 
aby móc asymilować się i dobrze się odnajdywać w naszej 
nowogardzkiej społeczności. Do tej szkoły na obecną chwi-
lę przychodzi ponad 70 osób dorosłych, młodzieży i dzieci. 

POMAGAMY UKRAINIE
Moi drodzy dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w 

akcje #pomagam Ukrainie, Nasza Parafia razem z Parafią 
Wniebowzięcia NMP w Reptowie i MB Nieustającej Pomo-
cy w Drawnie razem zbierała pomoc dla Ukrainy, razem 
zebraliśmy dwa duże busy: trwałej żywności, chemii go-
spodarczej, środków opatrunkowych, pościeli, karimat, śpi-
worów. 

11 marca w nocy z tą pomocą dotarliśmy do Radomska, 

gdzie dołączyliśmy się do dużego konwoju Humanitarne-
go organizowanego przez to miasto. Stąd 12 marca po po-
łudniu konwój wyrusza do Lucka na Ukrainie a potem do 
Voznesenska na południu Ukrainy.

Dziękuje wszystkim którzy pomagali nam w pakowaniu, 
załadunku, przewozie i rozładunku. 

To są konkretni ludzie, którzy poświęcili swój czas. Trwa-
my w pomaganiu.
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„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI...”
W dniu 25 marca 2022 roku w naszej parafii gościliśmy 

Księdza Tomasza Trzaskę - pracownika Biura Poszukiwań 
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Ks. Tomasz 
przedstawił w prelekcji stan badań i działań pionu IPN w 

sferze poszukiwania szczątków ofiar reżimu komunistycz-
nego oraz przedstawił program Biura Poszukiwań i Identy-
fikacji IPN #powracamyPoswoich



6www.wnmp.nowogard.eu

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA  
DLA UCZNIÓW I LO W NOWOGARDZIE

W dniu 24 marca 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Nowogardzie, dla osób chętnych, odbył się Wielko-
postny Dzień Skupienia. Organizatorem tego dnia była pa-
rafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie a z ramienia szkoły ks. Waldemar Piątek. 

Wielkopostny Dzień Skupienia poprowadził ks. Daniel 
Grocholewski, który na co dzień pracuje w parafii NMP 
Królowej Świata w Stargardzie. „JA w moi widzeniu i w 
widzeniu Boga” był to temat przewodni tegorocznego spo-
tkania. 

Dziękujemy ks. Danielowi za czas i myśli, które przekazał 
podczas konferencji.

I Liceum Ogólnokształcące jako szkoła wspiera rozwój 
uczniów w wielu wymiarach, również w wymiarze ducho-
wym.
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NIESAMOWITA HISTORIA
Przeglądając rocznik nr. 71/2021 byłych mieszkańców 

Nowogardu redagowany przez Panią Margrit Schlegel na-
trafiłem na list Dr. Gustava Seils Z Eldeny. Ten 78 letni Nie-
miec opisuje historię kielicha mszalnego z kościoła w No-
wogardzie, który w cudowny sposób odnalazł się po wielu 
latach w Konsystorzu w Greifsawldzie.

W czasie wojennej zawieruchy wraz z całą dokumenta-
cją parafialną z Nowogardu trafił on Grimmen, tam ojciec 
Pana Gustawa przechował ten kielich w swojej bibliotecz-
ce by po latach znając jego wartość oddać go w depozyt Ko-
ściołowi Protestanckim. Pan Gustaw znając tą historię po 
wielu latach zaczął interesować się co stało się z kielichem, 
wtedy dopiero wszyscy zauważyli jak ten kielich jest cen-
nym zabytkiem. 

Parę słów o kielichu:
Kielich pochodzi z I połowy XIV wieku jego wysokość 

wynosi 16 cm, podstawa i trzon srebrny czasza pozłacana, 
w trzonie kielicha znajdują się św. relikwie. Według Hugo 
Lemcke i jego dzieła „ Der Kreis Naugard” „Inskrypcja 
głowicy zawiera prawdopodobnie imię fundatora, wśród 
różnych nosicieli imienia w rodzie von Ebersteinów war-
to wspomnieć najstarszego , przedstawiciela rodu, który w 
roku 1274r. otrzymał ziemię Nowogardzką od Biskupa Ka-
mieńskiego w lenno. Kształt kielich pozwala datować jego 
powstanie na rok ok. 1300.”

Podsumowanie:
Rodzi się pytanie czyją własnością jest kielich i czy nie 

powinien on wrócić do naszego kościoła parafialnego, tym 
bardziej, że jest to kielich mszalny i posiada relikwie, 

a jak wiadomo Kościół Protestancki zrezygnował z od-
prawiania Mszy Św. 

i odrzucił kult relikwii. W Kościele Katolickim byłby uży-
wany zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Nie-
długo 900-rocznica Chrztu Pomorza (2024 r.)  wydarzenie 
to mogłoby być piękną okazją do spotkania naszych wspól-
not i być może do pięknego, symbolicznego gestu, którym 
byłoby zwrócenie kielicha. Czy tak się stanie czas pokaże. 

Ks. Grzegorz Legutko - Proboszcz 

USZANOWANIE  
RELIKWII  

W NASZEJ PARAFII
W KWIETNIU po Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy 

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

- św. Jana Pawła II – 2 kwietnia o godz. 18.00
- św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 kwietnia o godz. 

18.00
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 kwietnia o godz. 18.00.
 - św. Ojca Pio – 23 kwietnia o godz. 18.00. 

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 in-

formacji oraz do szybszego kontaktu z naszymi duszpa-
sterzami poprzez podane strony.
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REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE  

W NASZEJ PARAFII
Od niedzieli 06 marca 2022 roku do 09 marca trwali-

śmy w naszej parafii w zatrzymaniu życiowym przeżywa-
jąc Wielkopostne Rekolekcje naszej wspólnoty parafialnej. 
Rozważania rekolekcyjne prowadził dla nas ojciec Łukasz z 
zakonu Braci Franciszkanów z Wronek.

Bardzo dziękujemy o. Łukaszowi za poświęcony czas, 
wspólną modlitwę i wygłoszone słowo. Wszystkim, którzy 
skorzystali z tego dnia skupienia serdecznie dziękujemy za 
obecność i życzymy, aby ten czas przyniósł owoce w wa-
szym sercu i życiu.

ZBIÓRKA CARITAS
Parafia dziękuję wszystkim dyskontom Biedronka za 

umożliwienie przeprowadzenia zbiórki na rzecz potrzebu-
jących z terenu naszej Gminy i uchodźców z Ukrainy. 

Za zaangażowanie w zbiórkę dziękujemy również przed-
stawicielom PZ Caritas oraz wolontariuszom ze Szkoły Pod-
stawowej Nr. 1, I Liceum Ogólnokształcącego z Nowogar-

du, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Nowogardu oraz 
wolontariuszom z Parafii Długołęka. Dziękujemy również 
za dary przynoszone w tak zwanych Torbach Miłosierdzia. 

Dary można składać do Niedzieli Palmowej. Wydawanie 
paczek odbędzie się 16.04.2022 w Wielką Sobotę o godz. 
14:00. w tymczasowym magazynie przy Placu Wolności.
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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  

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  
– Rzut kamieniem (J 8,1-11) 

Na Świątynnym kiedyś palcu
Jezus tłumy uczyć zaczął.
Wówczas w Pismach specjaliści
I faryzeusza wszyscy
Dziewczę Panu pokazali,
Które wcześniej zatrzymali.
- Panie Jezu! Ta dziewczyna
Cześć i honor swój straciła.
By się Bogu przypodobać,
Mojżesz kazał kamienować
Za ten czyn, haniebny srodze...
A co Ty na to odpowiesz?
Ku wielkiemu zadziwieniu,
Rabbi, siedząc na kamieniu,
Palcem coś po ziemi pisał.
Odpowiedzi nikt nie słyszał.
Wobec tego nalegali
I o rzeczy te pytali.
Wtedy wstał, spojrzał im w oczy
I powiedział: - Czas z tym skończyć!
Ten, kto czyste ma sumienie,
Niechaj rzuci w nią... kamieniem!
Usiadł i znów pisał palcem.
A co dalej? Nie pytajcie.
Ci mężczyźni od tej chwili
W swą bezgrzeszność wręcz zwątpili.
I gdy słów tych wysłuchali...
Zaraz gdzieś pouciekali.

W końcu Jezus sam z nią został.
- Cóż, dziewczyno! Sprawa prosta!
Nikt kamieniem cię nie nęka!
Ja też ciebie nie potępiam!
Idź i patrz wciąż w swe serce
I już nie grzesz, nie grzesz więcej...
 
Ja nie piszę palcem w ziemi
I nie rzucam też kamieniem,
Lecz pytania nie odwlekam:
Kto w konfesjonale czeka?
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Piątek 01.04.2022 r. 
– I piątek miesiąca
7.00 
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób 

zmarłych z naszej wspólno-
ty w marcu 2022.

18.30 Droga Krzyżowa dla mło-
dzieży i dorosłych

Sobota 02.04.2022 r. 
– I sobota miesiąca, 17 rocznica 
śmierci św. Jana Pawła II
8.15 Nabożeństwo I sobotnie 
9.00 + Krzysztof w 4 rocz. śmierci.
18.00 1) W intencji członkiń Ży-

wego Różańca
 2) + Stanisław w 1 rocz. 

śmierci, + Melania w 3 rocz. 
śmierci.

Niedziela 03.04.2022 r. 
– V Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Antonina (k) w 6 rocz. 

śmierci, Franciszek w 24 
rocz. śmierci oraz za zmar-
łych z rodziny Śmigielskich i 
Przybyszewskich.

9.30  + Roman z rodz. Kotulskich, 
+ Marianna, Tomasz z rodz. 
Chlebickich.

11.00 + Weronika Gibka w 12 
rocz. śmierci.

12.30 + Honorata Konior
17.30 Gorzkie Żale
18.00 + Stanisława (k), Jan Wojt-

kowscy, za zmarłych z rodz. 
Rojek, + Janina, Józef Rybic-
cy i za zmarłych z ich rodzin. 

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

Poniedziałek 04.04.2022 r. 
7.00 + Honorata Pielsch.
18.00 1) + Wacław, Bogdan, Anna 

Sulima. + Maria, Celina, Al-
bin, Anna Karluk.

 2) + Edward Gruchała w 1 
rocz. śmierci. + Krystyna i 
Henryk Miler. 

Wtorek 05.04.2022 r. 
7.00 + Józefa (k) Bińczyk w 1 rocz. 

śmierci, + Zygmunt Bińczyk 
w 11 rocz. śmierci.

18.00 1) + Krzysztof Krawczyk w 1 
rocz. śmierci.

 2) + Leonarda, Aleksander, 
Krystyna, Jolanta, Walde-
mar, Grażyna, Jerzy.

Środa 06.04.2022 r. 
7.00 
15.00 Koronka i Nowenna do Mi-

łosierdzia Bożego.
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Jerzy Dziedzic.
 - + Stefan Stasiak w 56 rocz. 

śmierci, + Anna, Józef, Zu-
zanna, Marian, Małgorzata 

            oraz za zmarłych z rodz. 
Stasiak, + Czesław Florkow-
ski. 

 - + Sabina Ziemnowłocka w 
21 rocz. śmierci, + Stefania, 
Bernard Wiśniewscy, + Ja-
dwiga  

            Kalka, + Mirosława Soro-
czyńska w 1 rocz. śmierci.

 - + Jerzy Niedośmiałek w 
22 rocz. śmierci, + Jan w 15 
rocz. śmierci, + Zofia, Fran-
ciszek Nowak, + Maria i Jan 
Kościelak, + Genowefa i Zyg-
munt Lorent.

Czwartek 07.04.2022 r. 
– I czwartek miesiąca
9.00 + Teresa Gizińska w 10 rocz. 

śmierci, + Tadeusz Giziński 
w 5 rocz. śmierci, + Helena 

           w 18 rocz. śmierci i + Wła-
dysław w 28 rocz. śmierci z 
rodz. Gizińskich.

18.00 1) + Elżbieta Nowik, + Zofia 
Skotnicka.

 2) + Zdzisław Iwan, + Anie-
la, Antoni, Edmund, Włady-
sław, Czesław.

Piątek 08.04.2022 r. 
7.00 + Władysław Leśniak – in-

tencja od uczestników po-
grzebu.

18.00 Max Jan Tatoń z prośbą o 
Boże bł. i powrót na dobrą 
drogę życia. 

18.30 Droga Krzyżowa ulicami na-
szej parafii.

Sobota 09.04.2022 r. 
9.00 + Ryszard Mroczko w 16 mie-

siącu po pogrzebie.
18.00 1) + Waldemar Drejas w 4 

rocz. śmierci.
 2) + Rafał Nowak w 1 rocz. 

śmierci.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Niedziela 10.04.2022 r. 
– Niedziela Palmowa
7.00 Za zmarłych i żywych człon-

ków Apostolstwa Dobrej 
Śmierci.

9.30  + Stefania Gabrysiak w 1 
rocz. śmierci, + Józef Gabry-
siak w 16 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodz. Sadłow-
skich.

11.00 Pro populo
12.30 + Józef Krzywania w 10 

rocz. śmierci.
17.30 Gorzkie Żale
18.00 + Eugeniusz, Grzegorz i za 

zmarłych rodziców, braci, te-
ściów. 

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

Poniedziałek 11.04.2022 r. 
– Poniedziałek 
Wielkiego Tygodnia
7.00 + Józefa (k), Franciszek, Hele-

na, Franciszek.
18.00 1) + Katarzyna Sachryń w 13 

rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

 2) + Adam Klimczak w 1 
rocz. śmierci, + Janina Tur-
ska.

Wtorek 12.04.2022 r.
- Wtorek Wielkiego Tygodnia
7.00 
18.00 + Zbigniew Ziębolewski

Środa 13.04.2022 r. 
– Środa Wielkiego Tygodnia
7.00 O liczne i święte powoła-

nia do Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej.  

17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:

 - + Roman Pietruszka w 9 
rocz. śmierci, + Teresa, Eu-
geniusz.

 
Czwartek 14.04.2022 r. 
– Wielki Czwartek
19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Piątek 15.04.2022 r. 
– Wielki Piątek Męki Pańskiej
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bo-

żego i Droga Krzyżowa.
17.00 Liturgia Wielkiego Piątku: 

Wojcieszyn, Olchowo, Karsk.
18.15 Liturgia Wielkiego Piątku 

Dąbrowa.
19.00 Liturgia Wielkiego Piątku w 

Nowogardzie.

Sobota 16.04.2022 r. 
– Wielka Sobota
9.00 – 13.30 Święcenie Pokarmów 

(co 30 minut) w Kościele w 
Nowogardzie.

10.00 Święcenie Pokarmów: 
Warnkowo, Olchowo.

10.20 Święcenie Pokarmów: 
Karsk, Olchowo kolonia.

10.40 Święcenie Pokarmów: Ogo-
rzele

11.00 Święcenie Pokarmów: Dą-
browa, Wojcieszyn.

15.00 Nowenna do Miłosierdzia 
Bożego i Koronka.

20.30 Wigilia Paschalna.

Niedziela 17.04.2022 r. 
– Niedziela Wielkanoc
6.00 + Leokadia i Tadeusz Radzic-

cy.
9.30  + Piotr Pokrzykowski.
11.00 O Boże bł., opiekę Matki Bo-

żej, łaskę zdrowia dla rodzi-
ny Łazarzów, Naziębłów, 
Brzezińskich.

12.30 + Edward Doroszko w 26 
rocz. śmierci, + Wiktoria, 

Wincenty, + ks. Stanisław 
Ignatowicz.

15.00 Koronka i Nowenna do Mi-
łosierdzia Bożego.

18.00 + Kazimierz Białowąs z oka-
zji urodzin.

Karsk (godz. 06.00) 
Dąbrowa (godz. 07.30) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 18.04.2022 r. 
– Poniedziałek Wielkanocny
7.00 + Stanisława (k) Orłowska w 

1 rocz. śmierci.
9.30  + Jan, Maria Burak i za zmar-

łych z rodziny.
11.00 Pro populo
12.30 + Piotr, Zbigniew oraz za 

zmarłych z rodziny Jagieło-
wicz, Stefańskich, Wojcie-
szek.

15.00 Koronka i Nowenna do Mi-
łosierdzia Bożego.

18.00 + Wojciech Drozdek w 2 
rocz. śmierci z okazji imienin 
oraz za zmarłych rodziców: 
+ Zofia, Jan.

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

Wtorek 19.04.2022 r. 
– Wtorek Wielkanocny
7.00 Z okazji 18 urodzin Julii z 

prośbą o bł. Boże, opiekę 
Matki Bożej i potrzebne łaski 
na dalsze lata życia.

15.00 Koronka i Nowenna do Mi-
łosierdzia Bożego.

18.00  1) + Piotr Jaszczuk w 1 rocz. 
śmierci.

 2) + Anna Mordzak w 30 
dniu po pogrzebie.
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Środa 20.04.2022 r. 
– Środa Wielkanocna
7.00 
15.00 Koronka i Nowenna do Mi-

łosierdzia Bożego.
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Stanisław Burewicz i za 

zmarłych rodziców.

Czwartek 21.04.2022 r. 
- Czwartek Wielkanocny
7.00 O bł. Boże dla Dominiki z 

okazji 11 urodzin.
15.00 Koronka i Nowenna do Mi-

łosierdzia Bożego.
18.00 1) + Elżbieta Mostowska, 

Jadwiga, Józef, Franciszek 
Tomana.

 2) + Jolanta Koza w 30 dniu 
po pogrzebie.

Piątek 22.04.2022 r. 
– Piątek Wielkanocny
7.00 + Anna, Jerzy Jaruzal, + Wal-

demar Jaruzal.
15.00 Koronka i Nowenna do Mi-

łosierdzia Bożego.
18.00 1) + Roman Sadowski w 2 

rocz. śmierci, + Irena i Mie-
czysław Sadowscy, + Jerzy 
Zarzycki.

 2) + Piotr Grzegorczyk w 30 
dniu po pogrzebie.

Sobota 23.04.2022 r. 
– Sobota Wielkanocna
9.00 + Piotr Grzegorczyk (inten-

cja zamówiona od Matki 
Chrzestnej z rodziną).

15.00 Koronka i Nowenna do Mi-
łosierdzia Bożego.

18.00 + Gertruda w 28 rocz. 
śmierci, + Władysław w 51 
rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

Niedziela 24.04.2022 r. 
– Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.00 + Jan w 34 rocz. śmierci, + 

Irena Marczyńska, + Anto-
nina, Ignacy Kwaśniewscy, 
+ Antoni, Maria, Aleksander 
Wawryczuk i za zmarłych z 
rodziny. 

9.30  + Marian i Łucja Szczerbit-
cy, + Marianna Włodarczyk.

11.00 Pro populo.
12.30 O Boże bł. i opiekę Matki 

Bożej dla Kacpra z okazji 17 
urodzin.

15.00 Koronka i Nowenna do Mi-
łosierdzia Bożego.

18.00 + Wanda Apanasiewicz.

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

Poniedziałek 25.04.2022 r. 
– święto św. Marka Ewangelisty
7.00 + Kazimierz Kaźmierczak w 

miesiąc po pogrzebie (inten-
cja od uczestników pogrze-
bu). 

18.00 1) W intencji dzieci poczę-
tych.

 2) + Józef w 67 rocz. śmierci, 
+ Stefania w 42 rocz. śmierci 
z rodziny Lemcio.

Wtorek 26.04.2022 r. 
– uroczystość św. Wojciecha
7.00 
18.00 1) + Klemens, Krzysztof, Jó-

zef Cecylia Leyk.
 2) + Jadwiga Bernat w 30 

dniu po pogrzebie.

Środa 27.04.2022 r. 
– 8 rocz. kanonizacji 
św. Jana Pawła II i św. Jana 

XXIII
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 28.04.2022 r. 
7.00 
18.00 1) + Urszula Kasprzak w 1 

rocz. śmierci., + Zbigniew, 
Jacek, Zbigniew.

 2) + Czesława (k) i Jan Głą-
beccy.

Piątek 29.04.2022 r. – święto 
św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Marianna i Stefan Kromi-

szewscy i za zmarłych z ro-
dziny; + Andrzej, Pelagia, 
Jana Kośmider. 

Sobota 30.04.2022 r. 
9.00 W intencji Ojca Św. Francisz-

ka, naszej Ojczyzny, Radia 
Maryja i powstałych dzieł.

18.00 1) + Bolesława (k) i Piotr 
Sulwińscy.

 2) + Edward Orłowski w 1 
rocz. śmierci, + Aleksander, 
Marta.
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