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Ewangelia na Uroczystość  Ewangelia na Uroczystość  
Wniebowstąpienia PańskiegoWniebowstąpienia Pańskiego

Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów:” Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzecie-

go dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na 
was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wyso-
ka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich bło-
gosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką ra-
dością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.” 
(Łk 24,46-53) 

ROZWAŻANIE
Wspominając Wniebowstąpienie Jezusa nie możemy zapominać, że choć nie jest On już obec-

ny między nami w taki sposób, jak to miało miejsce, gdy chodził drogami Palestyny, to pozo-
stał w najcenniejszych darach, jakimi są Eucharystia i Jego Słowo. Są to te przestrzenie nasze-
go ziemskiego życia, w których możemy spotkać się z Nim każdego dnia. Czy korzystamy z tego 
daru należycie? Czy karmimy się Jego słowem i Ciałem? Te dary są drogą, która prowadzi nas 
ku wieczności, ku wypełnieniu się obietnicy, że Jezus poprzedził nas w drodze do Ojca. Papież 
św. Grzegorz Wielki pisał: „Toteż, najdrożsi bracia, tam winniśmy za Nim dążyć sercem, dokąd, 
jak wierzymy, ciałem wstąpił. […] Choć jeszcze duchem miotają zamieszki, jak kotwicę swej na-
dziei zarzućcie w wiecznej Ojczyźnie, umacniając swego ducha w prawdziwej światłości. Oto 
usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do nieba” (In Evangelium, Homilia XXIX). Święto Wniebowstąpie-
nia jest dla nas swoistym wezwaniem do pokuty i naprawy swojego życia, do zarzucenia ko-
twicy w wieczności, do której jesteśmy powołani. Jest też oczekiwaniem na obiecanego Ducha, 
który uzdolni nas do podjęcia zaproszenia bycia uczniem i odpowiedzi na wezwanie Pana: „Oto 
ja, poślij mnie”. 

(autor Joanna Człapska)

WAŻNE DATY  
W CZERWCU

Drodzy parafianie w czerwcu będziemy obchodzić 
rocznicę ważnych osób dla naszej parafii. Prosimy was o 
modlitwę w intencji jubilata:

- 16 czerwca – Ks. Grzegorz Legutko – proboszcz naszej 
wspólnoty parafialnej będzie obchodził 31 lecie przyjęcia 
Święceń Kapłańskich. 

MODLITWA  
FATIMSKA

13 czerwca (poniedziałek) 2022 roku przypada 
kolejna rocznica Objawień Fatimskich. Zaprasza-
my wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej na 
wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 a po Mszy św. na 
wspólną modlitwę różańcową i nabożeństwo czerw-
cowe.
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

WAKACYJNY WYJAZD  
DZIECI I MŁODZIEŻY Z NASZEJ PARAFII

Nasza parafia od 7-13 sierpnia organizuje wakacyjny 
wyjazd religijno-wypoczynkowy dla dzieci i młodzie-
ży w góry do Białego Dunajca i Zakopanego, koszt to  
1100 zł. 

W programie wędrowanie szlakami górskimi, wy-
cieczki oraz wyjazd na Słowację do parku „Tatralandia”. 
Szczegółowe informacje dostępne na plakatach oraz u 
ks. Karola i s. Maksymilii. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

MSZA DZIĘKCZYNNA ZA KOŃCZĄCY SIĘ ROK NAUKI
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, ka-

techetów i pracowników administracyjnych szkół znaj-
dujących się na terenie naszej parafii na Mszę Św. dzięk-

czynną za kończący się rok nauki we czwartek 23 czerw-
ca 2022 roku o godz. 18.00. Od godziny 17.30 będzie moż-
liwość skorzystania ze spowiedzi św. przedwakacyjnej. 
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ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE  
W NASZYM DEKANACIE

Kochani parafianie i przyjaciele naszej wspólnoty! 
Waszej pamięci modlitewnej polecamy Diakona Ja-

kuba Sierocińskiego z Dobrej Nowogardzkiej, który w 
dniu 25.06.2022 roku przyjmie Święcenia Kapłańskie 
w Archikatedrze pw. Św. Jakuba w Szczecinie z rąk ks. 
Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. 

Swoją pierwszą Msze Św. (tzw. prymicyjną) odprawi 
w parafii rodzinnej w Dobrej Nowogardzkiej w dniu 
26.06.2022 r. 

ZMIANA ODPRAWIANIA MSZY 
ŚWIĘTYCH NA WAKACJE

Pragniemy poinformować, że od 29 czerwca do koń-
ca sierpnia zawieszamy odprawianie Mszy św. w dni po-
wszednie w miejscowości Olchowo.

Natomiast od 01 lipca 2022 roku zmieniają się godziny 
odprawiania Mszy św. w naszej parafii w systemie wa-
kacyjnym:

- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane 
będą o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 20.00; 

- w Karsku o godz. 9.00, w Dąbrowie o godz. 10.00, w 
Olchowie o 11.00 a w Wojcieszynie o godz.12.15;

- w Nowogardzie w dni powszedni o godz. 8.00 i 19.00.

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW 
W MIESIĄCU CZERWCU

- Od 1 czerwca rozpoczynamy Nabożeństwa do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa odbywać się 
będą w niedzielę i dni powszednie po mszy Świętej wie-
czornej około 18.30 a w sobotę po Mszy Świętej o godz. 
09.00 – wyjątek stanowi sobota 04 czerwca, gdzie nabo-
żeństwo będzie o godz. 8.15. 

- W pierwszy piątek (03.06) od godz. 17.00 możliwość 
skorzystania ze Spowiedzi Świętej. 

- 04.06.2022 - pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo 
czerwcowe i pierwszosobotnie o godz. 8:15.

- 13.06.2022 - nabożeństwo fatimskie po mszy św. wie-
czornej - różaniec i procesja dookoła kościoła. Prosimy 
zabrać ze sobą świece na procesje.

USZANOWANIE RELIKWII 
ŚWIĘTYCH  

I BŁOGOSŁAWIONYCH  
W NASZEJ WSPÓLNOCIE

W czerwcu po Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy 
za wstawiennictwem świętych i błogosławionych: 

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

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



5 www.wnmp.nowogard.eu

KOMUNIE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII
W maju bieżącego roku w naszej wspólnocie parafial-

nej ponad 70 dzieci, po całorocznej pracy pod opieką s. 
Maksymilii, ks. Grzegorza Legutki oraz ks. Karola Kar-
wowskiego, przystąpiło do I Komunii Świętej. 

Poza dwoma grupami do pełnego uczestnictwa w 

Ofierze Mszy Świętej przystąpiło 4 dzieci w tzw. Komu-
niach Rodzinnych.

Poniżej zdjęcie z tych uroczystości autorstwa ks. Wal-
demar Piątka.
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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.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!! 
na FESTYN RODZINNY  

Z OKAZJI DNIA MATKI I DNIA DZIECKA
Parafialny Zespół Caritas wraz ze Szkolnymi Ko-

łami Caritas działającymi przy Szkole Podstawowej 
nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogar-
dzie zaprasza na FESTYN RODZINNY, który odbę-
dzie się w dniu 05.06.2022 r. (niedziela) od godz. 

13:00 do 16:00 na placu Szarych Szeregów (tzw. 
dolne boisko). 

Przewidziane liczne atrakcje dla dzieci, między inny-
mi: dmuchane zamki, malowanie buziek, poczęstunek 
i wiele innych niespodzianek dla dzieci i dorosłych.  
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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  
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  

(Łk 24, 46-53) 

Kiedy Pan już Zmartwychwstały
Uczniom się ukazał cały,

Wszystkie sprawy im wyjaśniał:
- Czas, kochani, wreszcie nastał, 

Byście wszystko zrozumieli.
I... mądrością ich obdzielił,

Aby Pisma dobrze znali
I ich sens rozpoznawali.

- W Starych Księgach już pisano
O tym, co się ze mną stało.

Mesjasz cierpieć będzie wielce,
Lecz po swej okrutnej męce,

Rzeczywiście Zmartwychwstanie!
Jednak to już jest wam znane,

Bowiem wszyscy mnie widzicie.
Bóg mnie znów obdarzył życiem,

By na wieki mym imieniem,
Ogłoszono nawrócenie

Oraz grzechy odpuszczano.
Wszystko już się wykonało!

Ja do Ojca idę wreszcie.
Wy zaś pozostańcie w mieście

I czekajcie na dar z nieba,
W który was przyoblec trzeba, 

Byście Święte Prawdy Boże
Nauczali odtąd mądrze.

Potem wziął ich ku Betanii
I żegnając, błogosławił,

Po czym, żeby nikt nie wątpił,
Na ich oczach ... Wniebowstąpił!

Dzisiaj, podczas Bierzmowania
Ten dar także Bóg odsłania.
Jaki dar? Powiedzcie sami.
Ja podążam ku Betanii...
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Ważne tematyWażne tematy
Twój mąż świetnym tatą? 
Oto 9 pomysłów, jak możesz go w tym wesprzeć.

Mężczyzna ojcem się nie rodzi. 
On się nim staje. Może tej roli na 
pierwszy rzut oka nie widać, ale 
w tym „stawaniu się tatą” ty jako 
żona, masz wielki wpływ. 

I tu zagadka: co możesz zrobić, 
aby mąż był po prostu fajnym tatą?

Gdzie nie czytam o ojcostwie, tam 
głównie dowiaduję się o kryzysie 
ojcostwa 

i męskości. Tylko że ja nigdy 
wcześniej nie widziałam tylu świa-
domych ojców, jak teraz. Sama do-
świadczam w życiu rodzinnym 
tego, że bycie tatą może być dla 
mężczyzny karierą, radością i do-
brą zabawą, nie zaś obowiązkiem 
i przerywnikiem między połowa-
mi meczu.

Jako mamie zależy mi na tym, 
aby moje maluchy miały szczęśli-
wy dom. Cała masa rzeczy pod tym 
hasłem się kryje, jednak coraz czę-
ściej uświadamiam sobie, że obec-
ność taty jest dla dziecka (Ba! Mamy 
i żony też!) konieczna. Drogie pa-
nie! My-mamy-MOC-w-tym-tema-
cie! Czas ją tylko wykorzystać!

Mój Luby jest na ten czas tatą 
dwóch synów i córki. Doskonale 
pamiętam początki i gdybanie: „Ja-
kim tatą będę?” i „Jakim tatą chcę 
być?”. Jako dziewczynę, która ojco-
stwo w swoim życiu musiała prze-
pracować, bo go nie doświadczyła, 
te zdania bardzo mnie poruszały.

DOBRE SŁOWO, DOCENIENIE
Nie znam człowieka, który nie 

lubi, jak się docenia jego działania, 
a może…? Nie, nie. Nie znam i już! 
Dla mężczyzny jest to szczególnie 
ważne. Badania pokazują, że doce-
nianie to jeden z większych moty-
watorów.

Zgodne to jest ze zdrowym roz-
sądkiem i praktyką życia, prawda? 
Dlatego doceniaj, doceniaj i…doce-
niaj. I teraz może myślisz: taaa, ale 
za co? Na początku może być trud-
no  i szukać trzeba będzie jakby na 
siłę (pytanie, czy zauważasz wszyst-
ko, co można doceniać), ale z cza-
sem nie nadążysz chwalić. Zacznij, 
a zobaczysz, że to działa!

INSPIRUJ, PODPOWIADAJ
… ale w nienachalny sposób. W 

czasie rekolekcji online, które pro-
wadziłam 

z Agnieszką Banaszek napisało 
do mnie kilka kobiet, że ich mężo-
wie nie czytają rozważań, a one by 
chciały… I już po drukowały, i stoją 
nad tymi biednymi facetami, a oni 
mówią NIE.

– Marlena, co robić?
Pojęcia nie mam! Mój mąż jed-

nak podpowiedział, by nie mówiły 
za dużo, co ci mężowie mają robić. 
Odpisywałam wtedy: Wydrukuj, 
połóż w widocznym miejscu i po-
wiedz, że coś tam czytałaś, coś tam 
jest do poczytania, jeśli chcesz… Ale 

nie musisz… [i tyle!]. 
Tak bez ładu i składu, ale tak mu 

powiedz.
Tydzień później odpisywały, że 

działa! Jeden mąż to nawet szybciej 
czytał niż żona, bo się wciągnął, 
część z kolei czytała razem.

Władczy ton nic nie da. Mężczy-
zna chce czuć, że nie jest przymu-
szany. 

 Do tematu jednak! Inspiruj męża, 
opowiadając historie, które zasły-
szałaś i które są warte przekazania.

DAJ KONKRET
Podaruj bon na warsztaty lub in-

spirujące spotkanie. Mnie urzekły 
warsztaty, gdzie tata z synem (lub 
dziadek z wnukiem) mają prze-
strzeń do pracy z narzędziami. Cze-
go mężczyznom trzeba więcej? 
Czas dla siebie, rozwijanie relacji 
plus konkretny produkt (np. ław-
ka) na koniec.

NAPISZ LIST „DZIĘKUJĘ I DO-
CENIAM”

Dla mnie co napisane, to lepiej 
działające. Na tegoroczny Dzień 
Ojca wymyśliłam, aby poza laurka-
mi, które z maluchami zrobimy dla 
taty, dorzucić coś od siebie.

Napiszę list, w którym podzięku-
ję i docenię męża za to, jakim jest 
tatą. Pomyślałam, że w sumie on 
może nie wiedzieć, że uważam go 
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za świetnego ojca. Za często dobre 
myśli kumulujemy (tylko) w gło-
wie. Trzeba je wysyłać i mówić o 
nich światu!

MÓW OTWARCIE O POTRZE-
BIE UCZESTNICZENIA W ŻYCIU 
DZIECI

Czyli tzw. kawa na ławę. Badania 
pokazują, że ojcowie są bardziej go-
towi do zaangażowania w wycho-
wanie dzieci, jeśli wiedzą, że może 
to mieć istotne znaczenie w ich ży-
ciu. Prosto i konkretnie trzeba po-
wiedzieć: Jesteś potrzebny i ważny.

CHWAL PRZY DZIECIACH
Mów dobrze o mężu przy dzie-

ciach. Buduje to atmosferę przyjaź-
ni w domu, ale także pośrednio po-
kazuje mężowi dobrą drogę. To tak, 
jakbyś mówiła: To, co robisz, jest 
dobre.

PODRZUĆ WARTOŚCIOWĄ 
KSIĄŻKĘ

Po narodzinach naszego Pierwo-
rodnego pierwszym prezentem dla 

męża była książka o ojcostwie „Sie-
dem sekretów efektywnych ojców” 
Kena Canfielda. Właśnie zerknę-
łam 

do dedykacji… Napisałam w niej: 
„Mój Kochany! Jesteś pretenden-
tem do tytułu «Taty Wspaniałe-
go». Już teraz to widzę, a nawet wi-
działam wcześniej. Niech ta książ-
ka pomoże Ci w zobaczeniu tego, 
co ważne, a trudne do ujrzenia. Ra-
zem przejdziemy wszystko – kolki, 
pierwsze miłości naszych pociech, 
a potem ich «wyjście z domu». Ra-
zem. Twoja Żona i Mama Twoich 
Dzieci”.

Dziś widzę, że nadanie tytułu 
przed wydarzeniem zaprocentowa-
ło.

WŁĄCZCIE SOBIE FILM
Oczywiście z historią ojcostwa 

w tle. Polecam szczególnie: „Życie 
jest piękne”, „Most” i „W pogoni za 
szczęściem”. Cytat z ostatniego fil-
mu:

Ojciec i syn rzucają piłką do ko-
sza. Najpierw syn, któremu się nie 
udaje trafić, potem ojciec:

– Pewnie będziesz tak dobry, jak 
ja. Czyli poniżej średniej. Przykro 
mi, ale to tak jest. Będziesz miał 
różne inne zdolności. Ale na to – 
spogląda na piłkę – trochę szkoda 
czasu.

– Jasne – chłopiec odrzuca piłkę 
zrezygnowany.

– Hej! Nie daj sobie nigdy wmó-
wić, że czegoś nie dasz rady. Nawet 
mnie. Jasne?

POMYSŁ BONUSOWY: MODLI-
TWA ZA OJCOSTWO MĘŻA

Nie znam gotowej modlitwy, 
zresztą można spontanicznie, z ser-
ca powiedzieć kilka słów. Moja mo-
dlitwa często brzmi: Uwielbiam Cię, 
Panie, w ojcostwie mojego męża. 
W tym jako ono wygląda i jak, z 
Twoją pomocą, może się rozwinąć.

Nie bój się, że swoją kobiecą wi-
zją zniszczysz plan na właściwe, 
męskie ojcostwo. Nie rozumiem 
często męskiego świata, ale to wca-
le nie oznacza, że mam go szerokim 
łukiem omijać.

Autor tekstu 
Marlena Bessman-Paliwoda 
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Niedziela 29.05.2022 r. – uroczy-
stość

 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 do-
brodziejów spotkanych w wę-
drówce 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 Doroty 
z okazji urodzin z prośbą o bł. 
Boże, opiekę Matki Bożej, wsta-
wiennictwo św. Barbary i dar 
zdrowia.

Dąbrowa (godz. 10.00) + Aleksander 
Rompel w 7 miesiącu po śmier-
ci.

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 zamó-
wiona od uczestników po-
grzebu).

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 Nawiedzenia 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 rodziny 
Krupskich, Bas, Garbacz.

18.30 Nabożeństwo majowe 

Środa 1.06.2022 r. – 
wspomnienie św. Justyna
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
17.00 Olchowo - + Małgorzata Śmi-

giel.
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Lech Szpon w 6 rocz. śmier-

ci.
 - + Wioletta Sowińska w 1 rocz. 

śmierci.
 - + Henryk Duszyński.
 - + Anna i Józef Wilińscy i za 

zmarłych z ich rodzin.
 - Z okazji Dnia Dziecka z proś-

bą o bł. Boże i wszelkie łaski 
dla: Malwiny, Błażeja, 

            Dominiki (k) i Huberta oraz 
dla ich rodziców.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 2.06.2022 r. – 
I czwartek miesiąca
9.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.00 1) W intencji członkiń Żywe-

go Różańca.
 2) Andrzej Ryszard Nowakow-

ski.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 3.06.2022 r. – I piątek 
miesiąca, wspomnienie 
św. Karola Lwangi i Towarzyszy
7.00 + Jan Elbiński (greg.).

17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób zmar-

łych z naszej wspólnoty w mie-
siącu maju 2022.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 4.06.2022 r. 
8.15 Nabożeństwo Czerwcowe i 

Pierwszosobotnie 
9.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.00 + Ryszard Doroszko w 1 rocz. 

śmierci.
Niedziela 5.06.2022 r. – uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego
7.00 + Irena w 4 rocz. śmierci i + Jan 

Marczyńscy, + Antonina, Igna-
cy Kwaśniewscy; 

         + Antoni, Aleksander Waw-
ryczuk i za zmarłych z rodziny. 

9.30 + Tomasz Stanielun w 7 rocz. 
śmierci. 

11.00 + Stanisława (k), Wacław Mar-
kowscy.

12.30 + Stanisław w 17 rocz. śmierci.
18.00 1) + Zygmunt Jaworski w 13 

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

 2) + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Karsk (godz. 9.00) + Wiesław Krze-
wiak w 30 dzień po pogrzebie 
(intencja oduczestników po-
grzebu).

Dąbrowa (godz. 10.00) + Jan Ga-
brysiak w 37 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

Olchowo (godz. 11.00) + Janina Raj-
szel w 3 rocz. śmierci i za zmar-
łych z rodziny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 6.06.2022 r. – uroczy-
stość 

NMP Matki Kościoła, Głównej 
Patronki  Archidiecezji

Intencje mszalneIntencje mszalne
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7.00 1) + Jan Elbiński (greg.).
 2) + Piotr Miśków w 30 dniu po 

pogrzebie (intencja od uczest-
ników pogrzebu). 

18.00 + Jerzy Dziedzic.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 07.06.2022 r. 
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.00 1) + Anna i Władysław Słom-

scy.
 2) + Karol Pater w 10 rocz. 

śmierci. 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 8.06.2022 r. – 
wspomnienie św. Jadwigi
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
17.00 Olchowo - + Marta, Henryk, 

Zenon i za zmarłych z rodz. 
Stefańskich.

17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk.
 - + Marianna Witowska oraz za 

zmarłych rodziców i rodzeń-
stwo.

 - + Henryk Duszyński.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 9.06.2022 r. – uroczystość 
Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana
7.00 
18.00 1) + Jan Elbiński (greg.).
 2) + Jacek Kowalczyk (intencja 

od rodziny Verdugo).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe.

Piątek 10.06.2022 r. 
7.00 + Irena Stos w 30 dniu po po-

grzebie (intencja od uczestni-
ków pogrzebu).

18.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 
Sobota 11.06.2022 r. – wspomnienie 
św. Barnaby Apostoła
9.00 + Jan Elbiński (greg.).
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 1) + Marianna Kądziela w 10 

rocz. śmierci.
 2) + Teresa Dobrowolska.

Niedziela 12.06.2022 r. – 
uroczystość Najświętszej Trójcy
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
9.30 + Anna Szopa w 5 rocz. śmierci.
11.00 + Halina Rynkiewicz w 1 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodz. 
Rynkiewicz i Radzickich.

12.30 + Antoni Świątek.
18.00 + Franciszek, Anna, Zofia Pio-

trowicz, + Waleria Stankiewicz.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe.

Karsk (godz. 9.00) + Rozalia, Włady-
sław, Czesław i za zmarłych z 
rodzin Krzewiak I Kowalczyk.

Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja Ży-
wego Różańca

Olchowo (godz. 11.00) + Franciszek 
w 24 rocz. śmierci, + Jan, Sta-
nisław, Alfreda, Jan i za zmar-
łych z rodz. Zielińskich i Wiel-
gus.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Łucja 
Majewska.

Poniedziałek 13.06.2022 r. – 
wspomnienie św. Antoniego z Pad-

wy,
rocznica Objawień Fatimskich.
7.00 W intencji licznych i świętych 

powołań do Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej.

18.00 1) + Jan Elbiński (greg.).
 2) + Jerzy, Seweryna (k), Bene-

dykt, Ewa Rusiniak.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe i fa-

timskie.

Wtorek 14.06.2022 r. – 
wspomnienie bł. Michała Kozala
7.00 Pro populo z 12. 06.
18.00 1) Z okazji 25 rocznicy ślu-

bu Doroty i Piotra Buriaków z 
prośbą o bł. Boże, opiekę Mat-
ki Bożej dla jubilatów i dla ca-
łej rodziny.

 2) + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 15.06.2022 r. 
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
17.00 Olchowo - + Janina Klima-

szewska.
17.45 Nowenna

18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Kazimierz Kuczowolski w 

35 rocz. śmierci.
 - W intencji Kaoliny i Filipa z 

okazji rocznicy ślubu z prośbą 
o bł. Boże, zdrowie 

            i potrzebne łaski na dalsze 
lata życia.

 - + Henryk Duszyński.
 - + Franciszek Rosołowski i za 

zmarłych z rodziny Rosołow-
skich; w intencji zmarłych z 
rodziny Dudków: + Jan, Ewa, 
Jan.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 16.06.2022 r. – 
uroczystość najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa
7.00 
9.00 + Piotr Karpiński w 39 rocz. 

śmierci i za zmarłych rodzi-
ców: + Joanna i Stanisław oraz 
za zmarłego syna Karola.

11.00 + Urszula, Zygfryd Bulowscy i 
za zmarłych z rodziny.

18.00 + Jan Elbiński (greg.).

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa (godz. 14.30) 
Olchowo (godz. 14.00) + Janina Sa-

wicka w 1 rocz. śmierci, + Mie-
czysław, Zbigniew, Jan. 

Wojcieszyn (godz. 9.00) 

Piątek 17.06.2022 r. - 
wspomnienie św. Brata Alberta
7.00 + Jacek Zięciak (intencja zamó-

wiona od Sióstr Opatrzności 
Bożej z Nowogardu).

17.45 Koronka
18.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 
Sobota 18.06.2022 r. 
9.00 + Jan Elbiński (greg.).
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 + Elżbieta Grad.

Niedziela 19.06.2022 r. – 
XII Niedziela Zwykła
7.00 + Andrzej Kubicki w 1 rocz. 

śmierci, + Julianna i Edmund 
Langner.
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9.30 + Stanisława i Władysław Cie-
leccy.

11.00 W intencji zmarłych z rodziny 
Sułkowskich: + Aleksander w 
9 rocz. śmierci, + Marianna w 6 
rocz. śmierci, w intencji zmar-
łych z rodziny Kaźmierczak: + 
Renata w 3 rocz. śmierci, + Jan 
w 28 rocz. śmierci.

12.30 + Jan Sulwiński w 7 rocz. 
Śmierci za zmarłych z rodziny 
Sulwińskich, Michalskich i Ru-
dawskich.

18.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Karsk (godz. 9.00) + Marian Stępień 
w miesiąc po pogrzebie (inten-
cja od uczestników pogrzebu).

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

Jan, Andrzej Łokaj.
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Janina, 

Marian i Walenty Góraj.

Poniedziałek 20.06.2022 r. 
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.00 + Zbigniew Ziębolewski w 3 

miesiącu po śmierci.
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 21.06.2022 r. – 
wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.00 1) + Honorata, Stanisław Śnie-

gowscy i za zmarłych z rodziny.
 2) + Jacek Kowalczyk (intencja 

zamówiona przez Jadwigę).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Środa 22.06.2022 r. 
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
17.00 Olchowo
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Anna, Jerzy, Waldemar Ja-

ruzal.

 - + Henryk Duszyński.
 - + Wiesław Nowak w 8 rocz. 

śmierci, + Karolina Jędruś – 
Nowak w 10 rocz. śmierci.

 -  W intencji Małgorzaty z oka-
zji 44 rocznicy urodzin z proś-
bą o bł. Boże, opiekę Matki Bo-
żej i wszelkie łaski dla niej i jej 
rodziny.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe
 
Czwartek 23.06.2022 r. – uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 
Dzień Ojca
7.00 + Zofia Walutkiewicz.
17.30 Spowiedź przed wakacyjna dla 

dzieci i młodzieży.
18.00 1) + Jan Elbiński (greg.).
2) Msza św. na zakończenie roku 

szkolnego i katechetycznego. 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 24.06.2022 r. – uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 W intencji pani Janiny z okazji 

urodzin i imienin prosząc o bł. 
Boże i potrzebne łaski. 

17.45 Koronka
18.00 1) + Kamila Pluskot w 1 rocz. 

śmierci oraz za zmarłych z ro-
dziny.

 2) + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 25.06.2022 r. – 
wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP
9.00 1) W intencji Ojca św. Francisz-

ka, naszej Ojczyzny, Radia Ma-
ryja i Telewizji Trwam oraz w 
intencji pozostałych dzieł.

 2) + Jan Elbiński (greg.).
9.30 Nabożeństwo czerwcowe
18.00 1) W intencji dzieci poczętych.
 2) + Marek Filipiak.

Niedziela 26.06.2022 r. – 
XIII Niedziela Zwykła
7.00 + Regina, Jan, Stanisław Starzak 
9.30 + Jan Kowalczyk (z okazji imie-

nin) i za zmarłych rodziców.
11.00 Pro Populo
12.30 
18.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa (godz. 10.00) + Jan Ku-

siak i za zmarłych rodziców 
chrzestnych i dziadków.

Olchowo (godz. 11.00) + Alicja, Jan, 
Janina, Grażyna.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 27.06.2022 r. 
7.00 Z prośbą o zdrowie, bł. Boże, 

opiekę Matki Bożej i dary Du-
cha Świętego dla siostry Cecy-
lii z okazji urodzin.

18.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 28.06.2022 r. – 
wspomnienie św. Ireneusza
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.00 + Roman Polakowski w 3 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodz. 
Polakowskich i Jakubowskich.

18.30 Nabożeństwo czerwcowe 

Środa 29.06.2022 r. – uroczystość 
św. Apostołów Piotra i Pawła
7.00 + Jan Elbiński (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa. 
18.30 Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 30.06.2022 r. 
7.00 
18.00 Olchowo – poświęcenie ołta-

rza
18.00 + Jan Elbiński (greg.).
18.30 Nabożeństwo czerwcowe
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