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Ewangelia  Ewangelia  
na III Niedzielę Wielkanocnąna III Niedzielę Wielkanocną

Z Ewangelii według św. Jana: „Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał 
się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich:” Idę łowić 
ryby”. Odpowiedzieli mu:” Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie 
złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 
Jezus. A Jezus rzekł do nich:” Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu:” Nie”. 
On rzekł do nich:” Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powo-
du mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miło-
wał:” To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią sza-
tę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą 
sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, 
ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus:” Przy-
nieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. 
Rzekł do nich Jezus:” Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania:” 
Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i 
rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli 
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. 
I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Pa-
nie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szy-
monie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy ko-
chasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego 
Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam 
i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i po-
prowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypo-
wiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21,1-19)

ROZWAŻANIE
Ostatni, 21 rozdział czwartej Ewangelii został dopisany w momencie rodzącego się rozłamu we-

wnątrz wspólnoty, która zawiązała się wokół Jana. Kryzys powstał z powodu różnic w interpretacji 
istotnych problemów teologicznych. Kwestia właściwego nauczania jest współcześnie jak najbardziej 
aktualna. Powszechna dostępność do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych to wielkie ułatwienie 
i wyzwanie. Rzetelne, mądre i odpowiedzialne przekazywanie treści wiary powinno wynikać z umiło-
wania Słowa Bożego oraz właściwej interpretacji natchnionego tekstu. Zdobywanie wiedzy nie tylko 
biblijnej i teologicznej, 

ale dotyczącej całego kulturowego dziedzictwa, wydaje się nie tylko niezbędne, ale wręcz konieczne 
w pracy apostolskiej. 

(autor Klementyna Pawłowicz-Kot)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty
OBCHODY NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W dniu 24 kwietnia grupa 25 osób z naszej parafii wraz z 
Ks. Waldkiem wyruszyli z pielgrzymką do Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Myśliborzu. 

Pielgrzymi uczestniczyli w procesji z kościoła św. Jana 
Chrzciciela do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie zo-
stała odprawiona Msza św. Odpustowa. Po Eucharystii 

przyszedł czas na posiłek i czas kontemplacji obrazu Jezu-
sa Miłosiernego oraz wspólna modlitwa Koronką do Miło-
sierdzia Bożego.

Dziękujemy wszystkim pielgrzymom za udział i wspól-
ną modlitwę.



4www.wnmp.nowogard.eu

 „DZIEŃ DOBRA"  
ŚWIĘTO CARITAS

Parafialny Zespół Caritas i wolontariusze z I LO zorga-
nizowali 2.04.2022 festyn przy kościele. Przeprowadzono 
również zbiórkę do puszki na rzecz Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko – Kamieńskiej. Wszystkim, którzy skorzystali z 
tego święta dziękujemy.

WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA W NASZEJ PARAFII
Pragniemy poinformować, że w dniu 29.05.2022 r. w na-

szej wspólnocie parafialnej odbędzie się Wizytacja Kano-
niczna Ks. Biskup Henryk Wejman. 

Podajemy poniżej porządek wizytacji:
- godz. 9.00: spotkanie w Karsku, 

- godz. 9:30 Msza św. w Nowogardzie, 
- godz.10:00 kościół w Dąbrowie, 
- godz.11: 00 Msza św. w Nowogardzie, 
- godz.12:30 uroczysta Msza św. i udzielenie Sakramen-

tu Bierzmowania młodzieży z naszej wspólnoty parafialnej.
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WAŻNE DATY W MAJU 2022
Drodzy parafianie w maju będziemy obchodzić imieniny oraz ważne daty ważnych osób dla naszej parafii. Prosimy 
was o modlitwę w intencji solenizantów i jubilatów w ich dniu:

- 5 maja – 10 rocznica Święceń Kapłańskich ks. Karola 
Karwowskiego.

- 5 maja – imieniny ks. Waldemara Piątka.
- 16 maja – imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup An-

drzej Dzięga nasz metropolita;
- 25 maja – imieniny obchodzi Ks. Grzegorz Legutko – 

proboszcz naszej wspólnoty parafialnej. Zapraszamy na 
Msze św. imieninową ks. Grzegorza w niedzielę 22 maja o 
godz. 11.00.

- 25 maja – 20 rocznica Święceń Kapłańskich ks. Walde-
mara Piątka.

PROSIMY O MODLITWĘ...

ZAPROSZENIE NA ODPUST  
DO WOJCIESZYNA

Mieszkańcy wspólnoty w Wojcieszynie zapraszają wszystkich na odpust z okazji wspomnienia św. Jana Pawła II w dniu 
22.05.2022 na Msze św. o godz. 12:15. Po Mszy św. zapraszamy na grilla i wspólny poczęstunek.
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HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW W MIESIĄCU MAJU
- Nabożeństwa majowe codziennie po wieczornej mszy 

św. a w sobotę po Mszy św. o godzinie 9:00. 07.05.2022 - 
pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo majowe i pierw-
szosobotnie o godz. 8:15

- W pierwszy piątek (06.05) nabożeństwo ku czci NSPJ 
przed wieczorną mszą św. połączone z koronką do Miło-

sierdzia; od godz. 17.00 możliwość skorzystania ze Spowie-
dzi Świętej.

- 13.05.2022 - nabożeństwo fatimskie po mszy św. wie-
czornej - różaniec i procesja dookoła kościoła. Prosimy za-
brać ze sobą świece na procesje.

BIAŁE NIEDZIELE DZIECI I KOMUNIJNYCH  
W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpią po raz 
pierwszy do Komunii Św. 

przez cały miesiąc maj na Msze św. o godz.12:30, w stro-
jach komunijnych na tzw. Białe Niedziele. 

Poświęcenie i wręczenie obrazków komunijnych na Mszy 
św. o godz. 11:00 29.05.2022 w czasie wizytacji kanonicznej 
oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie obydwóch grup.

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

wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. Maksy-
miliana Marii Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-
dzie można uszanować relikwie tych świętych: 

- św. Jana Pawła II – 02 maja o godz. 18.00.
- św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 maja o godz. 18.00
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 maja o godz. 18.00.
- św. Ojca Pio – 23 maja o godz. 18.00. 

DZIEŃ  
ŚWIĘTEGO  
FLORIANA

W poniedziałek 04 maja będziemy ob-
chodzić we wspólnocie Kościoła wspo-
mnienie św. Floriana. Św. Florian jest pa-
tronem takich miast jak: Kraków, Cho-
rzów oraz państw: Austrii i Bolonii; po-
nadto hutników, strażaków i kominiarzy, 
a także garncarzy i piekarzy. W tym dniu 
nie zapomnijmy o naszych nowogardz-
kich strażakach. Prześlijmy im laurki, 
kartki z życzeniami i wsparciem w tym 
niełatwym czasie a może ktoś do remi-
zy podrzuci kawałek placka, aby im było 
słodko…. Każdy wyraz wdzięczności jest 
mile widziany. Podczas Mszy św. sprawo-
wanych w tym dniu w naszej parafii, bę-
dziemy się modlić w intencji strażaków. 
Niech św. Florian wasz kochani bracia 
i siostry strażacy strzeże w tej niełatwej 
posłudze.
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26 MAJA – DZIEŃ MATKI
Mam dla Ciebie bukiet życzeń

Moja Mamo ukochana
Niech Twa buzia będzie zawsze

Bardzo mocno roześmiana,
Niech Ci szczęście oraz zdrowie

Nieustannie dopisują
niech się zawsze twe marzenia

w każdym dniu realizują.
Kochane MAMY!!! Wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. W tym ważnym dniu 
nie zapominamy o was i będziemy modlić się w waszej intencji podczas każdej Mszy św. Dziękujemy wam za wasze 

piękno i świadectwo życia miłością i poświęceniem.
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NABOŻEŃSTWA MAJOWE  
- ZNACZENIE I TRADYCJA

Maj jest w Kościele katolickim miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, 
odprawiane w tym miesiącu wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpi-
sały się w krajobraz Polski. Centralną częścią nabożeństwa jest Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. 
Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hisz-
pańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej 
Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreń-
skich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwia-
ty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został na-
zwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Re-
formację.

W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przy-
kładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej 
stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów. 

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował 
on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświęt-
szym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał 
specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. Pomimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. 
Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Al Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je również w Paryżu, towa-
rzysząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius VII obdarzył nabożeństwo ma-
jowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych cza-
sów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Naj-
świętszym Sakramentem. 

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W 
połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krako-
wie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu Lwowie i Włocławku. 

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Fran-
cji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza 
włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne 
wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwa-
nia posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie mię-
dzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgo-
dą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”.

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 kontaktu z naszymi duszpasterzami 

poprzez podane strony.
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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 rymo-
wanych fragmentów Ewangelii. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wy-
żej wspomnianego autora: http://romciotomcio.pl  

III NIEDZIELA WIELKANOCNA (J 21,1-19) – Pasterz owiec
Gdzieś na Tyberiadzkim Morzem,

O wieczornej, późnej porze
Piotr z uczniami sobie siedział.
Nagle wstał i tak powiedział:

- Nuda, nie ma co tu robić!
Idę jakieś ryby złowić.

- My się, Piotrze, też nudzimy,
Razem z Tobą wyruszymy!

Wsiedli wszyscy więc do łodzi
I zaczeli się sposobić 
Do połowu obfitego.

Jednak nic nie było z tego.
Sieci ciągle puste były.
- Ryby morze opuściły!

Tomasz smutno rzecz spuentował.
- Głód nas sobie upodobał.

I do świtu tak pływali.
A nad ranem ktoś się zjawił
I na brzegu, w dali stojąc,

Wołał do nich: - Ryby biorą?
- Nie! – krzyczeli – Puste sieci!
- To zarzućcie, drogie dzieci,
Sieć po prawej stronie łodzi.
Połów zaraz wam obrodzi!
Kiedy rozkaz ten spełnili,

Mnóstwo dużych ryb złowili.
Jan po cichu rzekł Piotrowi:
- Jezus tam na brzegu stoi.
Chyba, że mnie mylą oczy!

Piotr do wody szybko wskoczył,
A pływanie szło mu gładko,

Bowiem dobrze pływał żabką.
Gdy znaleźli się na lądzie,
Rozpoznali po wyglądzie,

E to Pan ich Zmartwychwstały.
- Dajcie tutaj kosz ryb cały,

Przygotujcie i upieczcie 

I ze smakiem wspólnie zjedzcie.
Kiedy zjedli już śniadanie, 
Pan Piotrowi niespodzianie
Rękę na ramieniu złożył.

- Wiem, że człowiek z Ciebie Boży,
Przy tym bardzo mnie miłujesz,

Zatem, Piotrze, zasługujesz,
By prowadzić owce moje.

To zadanie właśnie Twoje!

Dzisiaj też ktoś jest pasterzem,
Nazywamy Go papieżem.
Ma swe imię i nazwisko,

Mówicie dzieci o nim wszystko! 
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Niedziela 01.05.2022 r. 
– III Niedziela Wielkanocna
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
9.30 + Walenty Sztandara i za zmar-

łych członków rodziny.
11.00 I Komunia Święta.
12.30 + Leokadia tracz w 1 rocz. 

śmierci.
18.00 + Stanisław Gnitecki w 5 rocz. 

śmierci oraz za zmarłych rodzi-
ców: + Ludwik, Zofia, Teodora 
(k), Wawrzyniec.

18.30 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 9.00) + Jacek Kowal-
czyk o radość życia wiecznego.

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

Olchowo (godz. 11.00) I Komunia 
Święta 

Wojcieszyn (godz. 12.15) Z okazji 45 
rocznicy ślubu z prośbą o bł. 
Boże, opiekę Matki Bożej na 
dalsze lata wspólnego życia.

Poniedziałek 2.05.2022 r. 
– wspomnienie św. Atanazego,
 Dzień Flagi Polskiej
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
18.00 W intencji członkiń Żywego 

Różańca.
18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 3.05.2022 r. 
uroczystość NMP Królowej Polski
7.00 + Czesław Wieczorek w 15 rocz. 

śmierci, za zmarłych rodziców: 
+ Domicela, marian; za zmar-
łych braci: + Krzysztof, Ry-
szard, Stanisław, Zdzisław. 

9.30 W intencji zmarłych z rodziny 
Saja i Wiernickich.

11.00 + Marianna, Stanisław Skibscy 
i za zmarłych z rodziny.

12.30 W intencji ks. Karola z okazji 
rocznicy święceń z prośbą o bł. 
Boże i opiekę Matki Bożej.

18.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa (godz. 10.00) + Eleono-

ra, Roman, Stefan Nurek, Józe-
fa (k) Krystkiewicz w 27 rocz. 
śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Władysław 
Piaszczyk w 30 dniu po pogrze-
bie.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zygmunt 
Jarząb w 22 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodz. Jarząb i Łoś.

Środa 4.05.2022 r. 
– wspomnienie św. Floriana
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk.
 - + Henryk Duszyński.
18.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 5.05. 2022 r.
- I czwartek miesiąca
9.00 
18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) + Jacek Kowalczyk w 30 

dniu po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

 3) W intencji ks. Waldemara z 
okazji imienin.

18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 6.05.2022 r. – święto 
św. Filipa i Jakuba Apostołów, 
I piątek miesiąca
7.00 1) + Jerzy Dziedzic.
 2) + Ryszard Mroczko (greg.).
17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka i nabożeństwo majo-

we
18.00 Msza św. w intencji osób zmar-

łych z naszej wspólnoty w 
kwietniu 2022.

Sobota 7.05.2022 r. 
– I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo maryjne i majowe
9.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
18.00 1) + Regina, Jan, Stanisław Sta-

rzak.
 2) + Stanisław i Fryderyka (k) 

Łydzińscy.

Niedziela 8.05.2022 r. 
– IV Niedziela Wielkanocna
7.00 1) + Stanisława i Antoni kwin-

to; + Ambroży i Franciszka Ko-
noniuk i za zmarłych z rodziny.

 2) + Ryszard Mroczko (greg.).
9.30 + Stanisław Wasicki.
11.00 + Jacek Zięciak w 30 dniu po 

pogrzebie (intencja zamówiona 
od uczestników pogrzebu).

12.30 + Stanisława (k) Gawlicka, 
+ Marek Gawlicki w 21 rocz. 
śmierci, + Edwin Gawlicki w 
33 rocz. śmierci.  

18.00 + Edward w 12 rocz. śmierci, + 
Maria w 5 rocz. śmierci.

18.30 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 9.00) + Kazimierz i Kazi-
miera Tomkalscy.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Józefa w 20 
rocz. śmierci, Stefan, Bogdan 
Krystkiewicz.

Olchowo (godz. 11.00) + Michał w 
24 rocz. śmierci, + Tekla i Sta-
nisław oraz za zmarłych z ro-
dziny. 

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Radosław 
Podbiegło w 1 rocz. śmierci.

Poniedziałek 9.05.2022 r. 
– uroczystość św. Stanisława Bp
7.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) + Marianna Pączkowska – 

Magdzia w 30 dniu po pogrze-
bie (intencja od uczestników 
pogrzebu)

Intencje mszalneIntencje mszalne
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18.00 + Marian Czerkowski w 6 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodziny 
Czerkowskich, Kotalów, Gren-
dów.

18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 10.05.2022 r. 
7.00 + Anna Machtel w 30 dniu po 

pogrzebie (intencja od uczest-
ników pogrzebu).

18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
2) + Krystyna Pawłowska w 9 rocz. 

śmierci, + Henryk Pawłowski 
w 44 rocz. śmierci i za zmar-
łych z rodz. Pawłowskich i Pio-
trowskich.

18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 11.05.2022 r. 
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Antonina, Feliks Gała; + Zo-

fia, Stanisław Chojnowscy.
 - + Henryk Duszyński. 
18.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 12.05.2022 r. 
7.00 + Zbigniew Ziębolewski w 2 

miesiącu po śmierci.
18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) 
18.30 Nabożeństwo majowe.

Piątek 13.05.2022 r. – wspomnienie 
NMP z Fatimy

7.00 w intencji licznych i świętych 
powołań do Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej.

18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) + Jacek Zięciak (intencja 

od Sióstr Opatrzności Bożej s. 
Iwetty i s. Kaludi).

18.30 Nabożeństwo majowe i fatim-
skie.

 
Sobota 14.05.2022 r. 
– święto św. Macieja Apostoła
8.30 Nabożeństwo majowe
9.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
18.00 1) + Ryszard Miklas w 10 rocz. 

śmierci.
 2) + Grzegorz Kalata w 1 rocz. 

śmierci.

Niedziela 15.05.2022 r. 
– V Niedziela Wielkanocna
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
9.30 + Ewa, Michał Mikłaszewicz.
11.00 I Komunia Święta
12.30 + Stefan Kądziela w 33 rocz. 

śmierci.
18.00 + Czesława (k) Więcławska w 

10 rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny; + Józef, Janusz, Anto-
ni, Józef Więcławski.

18.30 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 9.00) + Alicja Rykow-
ska.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Walenty 
Wdowczyk w 1 rocz. śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Stanisła-

wa i Kazimierz Kamola.

Poniedziałek 16.05.2022 r. 
– święto św. Andrzeja Boboli
7.00 + Renata Szymkowiak w 1 rocz. 

śmierci.
18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) + Katarzyna Walczak w 10 

rocz. śmierci, + Jan Sobczyk, 
Jerzy Kozłowski i za zmarłych 
z rodziny; + Jerzy Tokarek i za 
zmarłych z rodziny Łokaj, Je-
lińskich, Kozaczuk, Zwierzak.

18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 17.05.2022 r. 
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
18.00 1) + Zofia i Tadeusz Rzepeccy.
 2) + Kazimierz Siedlecki w 33 

rocz. śmierci, + Stanisław Sie-
dlecki w 1 rocz. śmieci, + Jerzy, 
Anna, Zenon.

18.30 Nabożeństwo majowe

Środa 18.05.2022 r. – 102 rocznica 
urodzin św. Jana Pawła II
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Henryk Duszyński, + Ma-

rianna, Stanisław, Franciszek 
Jarychowie, + Waleria Ptasznik, 
+ Apolonia Adamczyk, + Kry-
styna Ratajczak, + Maria Mazu-
rowska i za zmarłych z rodziny.

 - W intencji zmarłych: + Jan, 
Marianna, Andrzej, Bronisław, 
Bronisława (k) z rodz. Bzdziuch; 
+ Aniela i Adam Piskorscy.

18.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 19.05.2022 r. 
7.00 + Zofia Pleszak w 1 rocz. śmier-

ci i za zmarłych z rodziny Ple-
szaków i Sawickich

18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) +Krystyna Lendzion w 30 

dniu po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 20.05.2022 r. 
7.00 + Anna, Jerzy, Waldemar Jaruzal.
17.45 Koronka
18.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe
 
Sobota 21.05.2022 r. 
9.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1) + Grażyna Jakutowicz i za 

zmarłych z rodziny.
 2) + Ewa Szukalska w 1 rocz. 

śmierci, + Lidia Rzetecka.

Niedziela 22.05.2022 r. 
– VI Niedziela Wielkanocna
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
9.30 1) + Ryszard Kosiorowski w 1 

rocz. śmierci, + Władysława 
Szalińska w 38 rocz.  śmierci.

 2) + Józef Polak.
11.00 W intencji ks. Proboszcza z 

okazji imienin.
12.30 + Stanisław w 14 rocz. śmierci 

i za zmarłych z rodziny.
18.00 + Jadwiga, Eugeniusz Doma-

nowscy; + Jan Wojewoda.
18.30 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 9.00) + Kazimiera w 6 
rocz. śmierci, + Józef w 19 rocz. 
śmierci Możdzyńscy.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Jan i za 
zmarłych z rodz. Kusiak i Woź-
niak.

Olchowo (godz. 11.00) + Stanisława 
(k) i Zygmunt Łokaj (int. od ro-
dziny Kowalskich i Kłoś).
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Wojcieszyn (godz. 12.15) + Andrzej 
w rocznicę śmierci oraz za 
zmarłych rodziców Mariannę 
i Michała Wiśniewskich.

Poniedziałek 23.05.2022 r. 
7.00 + Janusz Wiśniewski w 10 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny.

18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) + Stanisław Misiak w 12 

rocz. śmierci, + Marianna i 
Ignacy Przybyła, + Marianna 
i Wincenty Skórka, + Anna i 
Stanisław Misiak.

18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 24.05.2022 r. 
– wspomnienie NMP 
Wspomożycielki Wiernych
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
18.00 1) + Edward Paszkiewicz w 

4 rocz. śmierci i za zmarłych 
z rodziny Szewczyk i Paszkie-
wicz.

 2) + Stanisław Gałęski w 30 
dniu po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

18.30 Nabożeństwo majowe 

Środa 25.05.2022 r. 
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji dzieci poczętych.
 - W intencji członków żyją-

cych i zmarłych Apostolstwa 
Dobrej Śmierci.

 - Dziękczynno – błagalna z 
okazji 80 rocznicy urodzin Mi-
rosławy.

 - + Henryk Duszyński.
18.30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 26.05.2022 r. 
- wspomnienie św. Filipa Nereusza,
Dzień Matki
7.00 W intencji Krystyny z okazji 

Dnia Matki.
18.00 1) + Katarzyna Pater w 15 

rocz. śmierci, + Bronisława (k), 
Piotr Pater.

 2) + Ryszard Mroczko (greg.).
18.30 Nabożeństwo majowe

Piątek 27.05.2022 r. 
7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
17.45 Koronka
18.00 1) + Marianna Pawłowska z 

okazji Dnia Matki.
 2) + Marek Bruździński w 5 

rocz. śmierci, + Bogdan Mat-
kowski w 14 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

18.30 Nabożeństwo majowe

Sobota 28.05.2022 r. 
9.00 W intencji Ojca Świętego Fran-

ciszka, naszej Ojczyzny oraz Ra-
dia Maryja i Telewizji  Trwam.

9.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1) + Katarzyna w 20 rocz. 

śmierci.
 2) + Ryszard Mroczko (greg.).

Niedziela 29.05.2022 r. – uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego

7.00 + Ryszard Mroczko (greg.).
9.30 + Włodzimierz Sachryń.
11.00 + Aniela, Nikodem Rodziewicz 

i zmarli za zmarłych rodzin, za 
zmarłych przyjaciół i dobro-
dziejów spotkanych w wędrów-
ce ich życia na nieludzkiej ziemi.

12.30 Bierzmowanie
18.00 + Józef Stasiak w 16 rocz. 

śmierci, + Anna, Stefan, Zuzan-
na, Marian, Małgorzata z rodz. 
Stasiak; + Czesław Florkowski.

18.30 Nabożeństwo majowe

Karsk (godz. 9.00) W intencji Alek-
sandra Mościńskiego z okazji 
18 urodzin oraz w intencji Do-
roty z okazji urodzin z prośbą 
o bł. Boże, opiekę Matki Bożej, 
wstawiennictwo św. Barbary i 
dar zdrowia.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Aleksan-
der Rompel w 7 miesiącu po 
śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Stanisław 
Jeziorski (intencja od wnuka 
Adriana Dynamus). 

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Jacek 
Zięciak.

Poniedziałek 30.05.2022 r. 
– święto Rocznica Poświęcenia 

Bazyliki Archikatedralnej w 
Szczecinie 

7.00 + Jarosław Nurek w 30 dniu po 
pogrzebie (intencja zamówio-
na od uczestników pogrzebu).

18.00 1) + Ryszard Mroczko (greg.).
 2) + Stanisław, Bronisław, Jan, 

Janina Kowalczyk; + Anastazja 
i Czesław Szpyra.

18.30 Nabożeństwo majowe

Wtorek 31.05.2022 r. – święto Na-
wiedzenia NMP

7.00 + Marianna, Stanisław, Fran-
ciszek Jarychowie; + Waleria 
Ptasznik, Apolonia Adamczyk, 
Krystyna Ratajczak, Maria Ma-
zurowska i za zmarłych z ro-
dziny.

18.00 + Józef Krupski w 5 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny Krupskich, Bas, Garbacz.

18.30 Nabożeństwo majowe 
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