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Ewangelia na Niedzielę  Ewangelia na Niedzielę  
na XIV Niedzielę Zwykłą rok Cna XIV Niedzielę Zwykłą rok C

Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każ-

dego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was po-
syłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdra-
wiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:» Pokój temu domowi «. 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym sa-
mym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do 
domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy 
tam są, i mówcie im:» Przybliżyło się do was królestwo Boże «.

Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie:» Nawet proch, 
który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo 
Boże «. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z 
radością mówiąc:” Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”.

Wtedy rzekł do nich:” Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stą-
pania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się 
cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. (Łk 10,1-12.17-20) 

ROZWAŻANIA
W dzisiejszej Ewangelii widać wielką troskę Jezusa o swoich uczniów i owocność ich pracy. Nie chce On ro-

bić im złudzeń, lecz lojalnie ostrzega o trudnościach: że nie będą przyjmowani, że ludzie będą ich atakować i nie 
pozostawią w spokoju. Nie obiecuje im też zysku ani wielkiej zapłaty. Ale też i nie dla zysku ich posyła.

Najważniejsze jest zadanie: głoszenie Ewangelii – wsparte znakami Bożej miłości i opieki. Jedno jest od dru-
giego nieodłączne. Bóg jest Bogiem miłości i dobroci, troszczy się o swoje dzieci. Cuda uzdrowień fizycznych i 
duchowych są znakiem wyzwolenia z gorszych i groźniejszych tarapatów: z grzechu. A wszystko to zapowiada 
zbliżanie się Królestwa Bożego.

Przy okazji odczytywania dzisiejszej Ewangelii warto zastanowić się nad rolą współczesnych nam Bożych po-
słańców. Ewangelia mówi jasno, że Jezus swoich uczniów posyła po dwóch przed sobą do każdego miasta i 
miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Kto jest tymi miastami i miejscowościami, gdzie chce przyjść Jezus? 
To właśnie my. To do nas chce przychodzić sam Jezus. Jeżeli w naszym życiu pojawia się jakiś kapłan, siostra 
zakonna, człowiek pełen Boga – pojawia się tylko dlatego, że to sam Jezus chce 

do nas przyjść. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego w moim życiu tak bardzo obecni są ludzie Boga. Od-
powiedź może być tylko jedna. To Bóg chce być obecny obok nas.

Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Chrystus do swoich uczniów mówi, aby nie troszczyli 
się zbytnio o sprawy doczesne. Wielu ludzi nawet w podejściu do ewangelizacji zapomina o zapewnieniu Chry-
stusa. Zamiast ewangelizować, martwi się o to jak, z kim, za co. A Chrystus tym, którzy szli w Jego imieniu, mó-
wił jasno. Nie troszczcie się zbytnio…

Ważne podkreślenia jest także zdanie, że żniwo jest wielkie, a robotników ciągle mało. Zdanie to niech wzbu-
dza świadomość, że my także powinniśmy znaleźć się w liczbie tych, którzy mają być robotnikami, bo każdy z 
nas wie, że robotnicy w sutannach do tej pracy już nie wystarczą. I dlatego warto rozważyć wezwanie Chrystu-
sa. A jeszcze bardziej, modlić się ufnie i prosić, by jak najwięcej ludzi – z każdym z nas osobiście na czele – pod-
jęło te zadania.

(autor rozważania: ks. Tomasz Blicharz)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

ZMIANA ODPRAWIANIA 
MSZY ŚWIĘTYCH  

NA WAKACJE
Od 01 lipca do 31 sierpnia 2022 roku zmieniają się go-

dziny odprawiania Mszy św. w parafii:
- 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 
a w soboty o godz. 9.00 i 19.00; 

- w kościołach filialnych Msze św. w dni powszednie 
są zawieszone do września.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne, w lipcu i sierpniu 2022, będzie czyn-

ne we wtorek i czwartek od godz. 19.30.

POŚWIĘCENIE 
POLICHROMII 

ŚCIENNEJ  
W WOJCIESZYNIE
W dniu 30.06.2022 r. Ks. Biskup 

Henryk Wejman poświęcił dwa ob-
razy ołtarzowe oraz polichromie 
ścienną w budującym się koście-
le w Wojcieszynie. Dziękujemy pa-
nom: Romanowi Ziębie z Wolina i 
Jarosławowi Wiszenko, autorom 
tych zacnych dzieł za włożoną pra-
cę i czas.

W wakacje w budującym się ko-
ściele w Wojcieszynie rozpocznie się 
montaż sygnatury oraz przeprowa-
dzone będą pracę pokrycia dachu 
blachą. 

(autor zdjęć Roman Zięba)
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PRACE REMONTOWE 
WOKÓŁ KOŚCIOŁA

Po wielu latach udało się nam uporządkować chod-
nik po południowej stronie kościoła. Została uczyniona 
tzw." rynna", dzięki której wody deszczowe nie będą już 
podmywały fundamentów kościoła. 

Parafia składa podziękowanie firmie pana Sławomi-
ra Serafina " DRO-MOST"  za dar wykonanych prac re-
montowych serdeczne Bóg zapłać.

POŚWIĘCENIE ŚRODKÓW 
TRANSPORTU  

Z OKAZJI ŚW. KRZYSZTOFA
W niedzielę 24.07.2022 po każdej niedzielnej Mszy św. 

odbędzie się poświęcenie wszelkich naszych środków 
transportu z okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona 
kierowców i podróżujących. Przy tej okazji będzie moż-
na złożyć ofiary, którymi wesprzemy zakupy samocho-
dów dla misjonarzy w krajach misyjnych.

MSZA IMIENINOWA  
S. MAKSYMILII

Serdecznie zapraszamy w imieniu s. Maksymilii na 
Msze św. imieninową w niedzielę 14.08 o godz. 11.00.

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

ul. Kościelna 2A • Nowogard  
Tel: 91 39 26 370  • ks. Proboszcz  506 081 328

Biuletyn redaguje ks. Waldemar Piątek 507 085 640
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
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KONCERT STUDENTÓW 
ŚPIEWU Z AKADEMII SZTUKI 

W SZCZECINIE
W dniu 08 lipca 2022 roku o godz. 19.45, adepci Akade-

mii Sztuki w Szczecinie po odbytych warsztatach w pa-
łacu w Kulicach po okiem i doświadczeniem pani prof. 
Ewy Filipowicz – Kosińskiej, przedstawią owoce wypra-
cowanego materiału w naszej świątyni. Jest to już cy-
kliczna impreza, której podsumowanie odbywa się we 
wspaniałej atmosferze naszego Kościoła.

Bardzo serdecznie zapraszamy na udział w tym wyda-
rzeniu. Wejście bezpłatne. 

REKOLEKCJE PRZED 
PRZYJĘCIEM SZKAPLERZA 

NMP Z GÓRY KARMEL
Pragniemy poinformować, że w dniach 13 – 16 lip-

ca 2021 roku w naszej parafii odbędą się nauki rekolek-
cyjne dla wszystkich chętnych osób, które będą chcia-
ły przyjąć Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel. Sama uroczystość przyjęcia Szkaplerza odbę-
dzie się 16 lipca podczas Mszy św. o godz. 19.00 w dzień 
wspomnienia NMP z Góry Karmel. 

Chętne osoby zapraszamy już dziś.

ZNALEŹĆ
Strona internetowa naszej parafii: 
www.wnmp.nowogard.eu
Profil na Facebooku: Parafia Rzym-
skokatolicka Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie
Zachęcamy do śledzenia tych stron, 
poszukiwania informacji oraz do szyb-
szego kontaktu z naszymi duszpaste-
rzami poprzez podane strony.

GDZIE NAS MOŻNA 
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NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w środa 13 lipca 2022 roku oraz 13 sierpnia 2022 roku (sobo-

ta) po Mszy św. o godz. 19.00. Prosimy zabrać ze sobą świece na Procesje Fatimską.

KONCERT Z OKAZJI ODPUSTU PRZY OGNISKU
W tym roku serdecznie zapraszamy na koncert muzy-

ki rozrywkowej w wykonaniu zespołu Music Emotions 
(https://www.facebook.com/MEmusicemotions/?ref=pa-
ge_internal). 

Zespół wykonuje każdy rodzaj muzyki od Folku aż po 
pieśni pasyjne. Zespól posiada w swym dorobku dwie 
płyty z własnymi aranżacjami:

-  z Kolędami i Pastorałkami (DVD)
- z Pieśniami Pasyjnymi (CD).

Występ 14 sierpnia o godz. 19.30 na placu przy koście-
le, wstęp bezpłatny. Ze względu na koncert odpustowy 
ostatnia Msza św. w tym dniu, w naszym kościele, odbę-
dzie się o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnego muzy-
kowania i korzystania z innych atrakcji przygotowanych 
na odpust. Parafia zwraca się z prośbą o przynoszenie 
darów na loterię fantową, która będzie miała miejsce 
podczas festynu odpustowego oraz zwracamy się z proś-
bą o upieczenie ciast na festyn.



7 www.wnmp.nowogard.eu

USZANOWANIE RELIKWII W NASZEJ PARAFII
W lipcu i sierpniu podczas Mszy Św., będziemy zano-

sić modlitwy  za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, 
św. o. Pio i św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki: 

-  św. Jana Pawła II – 02 lipca, sierpnia o godz. 19.00.

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 lipca, sierpnia 
o godz. 19.00 

- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 lipca, sierpnia o godz. 
20.00.

 - św. Ojca Pio – 23 lipca, sierpnia o godz. 19.00. 

SZCZECIŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
W imieniu Dyrektora Szczecińskiej Pieszej Pielgrzym-

ki na Jasną Górę zapraszamy do udziału i zapisu w tej 
pielgrzymce. Wyrusza ona 25 lipca. Bliższe informacje 

na stronie www.szczecinska.pl.  Osoby zainteresowane 
zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu na pielgrzy-
mi szlak

78 ROCZNICA WYBUCH 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Przypominamy, że w poniedziałek 01 sierpnia 2022 
roku będziemy obchodzić 78 rocznice wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. O godz. 17.00 zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Nowogardu na Plac Wolności na 
wspólną modlitwę i obchody tej rocznicy.

PIESZA PIELGRZYMKA  
DO SANKTUARIUM  

W MYŚLIBORZU
Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Szcze-

cina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, 
która odbędzie się w dniach od 23 do 25 sierpnia br. In-
auguracja pielgrzymki nastąpi we wtorek podczas Mszy 
Świętej o godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej na os. Słonecznym w Szczecinie. Szczegółowe infor-
macje dotyczące pielgrzymki znajdują się na portalu spo-
łecznościowym: www.facebook.com/mysliborska/.

CZUWANIE MARYJNE  
NA 26 SIERPNIA

Serdecznie zapraszamy na Czuwanie Maryje 26 sierp-
nia 2022 roku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej w naszym kościele po Mszy św. o godz. 
19.30. Czuwanie potrwa do godz. 20.30 i zostanie zakoń-
czone odśpiewanym Apelem Jasnogórskim.

MODLITWA  
NA NOWY ROK SZKOLNY

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z proś-
bą o dar mądrości i bł. Boże w nowym roku szkolnym 
wszystkie dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i kate-
chetów na Msze św. z okazji rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego 2022/2023 w dniu 01 września 2022 o godz. 
18.00. Przed Mszą św. (od godz. 17.30) będzie można sko-
rzystać z Sakramentu Spowiedzi Św. 
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Jak zadbać o ducha podczas rodzinnych wakacji?  
4 konkretne pomysły!

Wielu rodzinom wakacyjny luz udziela się również w 
wymiarze duchowym. Pamiętajmy jednak, że nawet w 
samym środku lata istnieje wiele sposobów, by nie od-
dalać się od Boga. Oto kilka z nich – tak dla młodszych, 
jak i starszych.

Jeszcze przez kilka tygodni nasze dzieci będą miały 
wolne od szkoły. Bardzo ważne jest, aby ten okres nie 
oznaczał przerwy w ich życiu duchowym. W taki sam 
sposób, jak przygotowujemy urlop pod kątem atrakcji, 
podróży, bagaży czy innych spraw, możemy zaplanować 
różne kroki, które pomogą naszym dzieciom i pozosta-
łym członkom rodziny wzrastać w miłości Boga pod-
czas tych wakacji.

NIE ZANIEDBUJMY WSPÓLNEJ MODLITWY
W ciągu roku kącik modlitwy pomaga rodzinie wspól-

nie się modlić. Trzeba pamiętać o nim również podczas 
wakacji. Kiedy zostajemy w domu, możemy skorzystać z 
wolnych chwil, aby go odświeżyć, ozdobić, umieścić w 
nim dodatkowe meble albo inne elementy.

Jeżeli wyjeżdżamy całą rodziną, wszystko zależy od 
miejsca, do którego się udajemy. Jeśli to dom rodzinny, 
może jest on już wyposażony w kącik modlitwy? Można 
przygotować się na odnowienie go, zabierając niezbęd-
ne sprzęty.

Jeżeli to jakaś kwatera wynajmowana, zorganizujmy 
sobie nasz przenośny kącik modlitwy: jakąś ikonę bądź 
obraz, świece… Tyle wystarczy. Jeżeli wyjeżdżamy na 
kamping i nocujemy w przyczepie, tam również powin-
no się znaleźć miejsce na kącik modlitwy, choćby ma-
leńki.

Jeżeli nasza rodzina się rozjeżdża na całe wakacje lub 
na pewien czas, można zaproponować każdemu dziecku, 
aby zaopatrzyło się we własny przenośny zestaw do mo-
dlitwy, który, niezależnie od tego, dokąd pojedzie, będzie 
mu przypominał, jak ważna jest jej codzienna praktyka.

DUCHOWE LEKTURY
Wakacje zapewniają nam czas na czytanie i opowiada-

nie bajek najmłodszym. Zorganizujmy sobie małą wa-
kacyjną biblioteczkę. Może się w niej znaleźć, na przy-
kład, jakieś poręczne wydanie żywotów świętych, któ-
re niezmiennie budzą zainteresowanie tak dużych, jak 

i małych członków rodziny. Na deszczowe dni można 
przewidzieć kolorowanki z biblijnymi postaciami czy 
świętymi.

Zastanówmy się również, jakie karmiące duszę książ-
ki czy gazety zaproponować naszym starszym dzieciom. 
Nie zapominajmy o tym, jak wielki pożytek może z nich 
płynąć, a także jak mogą być pomocne w ewangelizowa-
niu otoczenia: kuzynostwa czy sąsiadów, z którymi nasze 
pociechy stykają się w trakcie wakacji. Niektóre rodzi-
ny wkładają do walizki kilka egzemplarzy jednego lub 
dwóch wyjątkowych tytułów, aby następnie celowo tu i 
ówdzie je zostawić.

Dzieci powinny również mieć możliwość zabrania na 
wakacje swojej Biblii i modlitewnika. Szczególnie, jeżeli 
wyjeżdżają same. Jeśli mają niewiele miejsca, mogą za-
brać tylko kieszonkowe wydanie Ewangelii, które wszę-
dzie się zmieści, nawet w bagażu podręcznym czy tury-
stycznym plecaku.

NIE ZAPOMINAJMY O MSZY ŚWIĘTEJ
Podczas wakacji każdy dzień przypomina niedzielę. 

Tym bardziej powinniśmy troszczyć się, by ten niedziel-
ny dzień były wyjątkowy, począwszy od tego, że jego 
głównym punktem będzie msza święta. Wypady za mia-
sto czy nad morze można zaplanować w ciągu tygodnia, 
tak, aby nic nam nie przeszkodziło uczestniczyć w nie-
dzielnej Eucharystii.

DZIELMY SIĘ CZASEM
Żyć jak dzieci Boże to nie tylko modlić się, choć mo-

dlitwa jest oczywiście podstawą. To również miłować 
bliźnich, nie zamykać się w egoizmie, we własnej stre-
fie komfortu. Przy planowaniu rodzinnych wakacji za-
stanówmy się, czy jest w nich miejsce dla innych. Kon-
sekwentnie powinniśmy również rozwijać ducha hojno-
ści u naszych dzieci, jeżeli bezinteresownie zdecydują się 
ofiarować swój czas innym.

Przygotujmy nasze rodzinne wakacje tak, abyśmy – ra-
zem czy osobno – pozostali zjednoczeni w modlitwie i 
miłości Bożej. Pomóżmy naszym dzieciom w pełni wy-
korzystać te dwa miesiące i przeżyć je w prawdziwej 
wolności dzieci Bożych.

(autor tekstu: Christine Ponsard)

Ciekawe tematyCiekawe tematy
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Piątek 1.07.2022 r.
- I piątek miesiąca, wspomnienie
św. Ottona patrona Archidiecezji
8.00 + Stanisław i Wacław Podem-

scy.
18.00 Spowiedź Św.
18.45 Koronka
19.00 Msza św. w intencji osób zmar-

łych z naszej wspólnoty w 
czerwcu 2022.

Sobota 2.07.2022 r. 
– I sobota miesiąca 
8.15 Nabożeństwo I sobotnie
9.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 1) W intencji członkiń Żywe-

go Różańca.
 2) + Zygmunt Wawrzyniak w 

30 dniu po pogrzebie (intencja 
od uczestników pogrzebu).

Niedziela 03.07.2022 r. 
– XIV Niedziela Zwykła, 
św. Tomasza Apostoła
8.00 Przepraszająca za grzechy ludz-

kości i wynagradzająca ku czci 
Boga Ojca.

9.30 + Edward Wołoszyn w 8 rocz. 
śmierci.

11.00 + Leszek Lewiński w 20 rocz. 
śmierci oraz za zmarłych rodzi-
ców: Józefa (k) i Ludwik.

20.00 + Stanisław i Bronisław Ko-
walczyk.

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) W in-

tencji pokoju na świecie i za-
przestania działań wojennych 
na Ukrainie (intencja od Żywe-
go Różańca).

Olchowo (godz. 11.00) W intencji 
zmarłych sióstr: + Stanisła-
wa (k) i Zenobia Łokaj oraz za 
zmarłych szwagrów: + Zyg-
munt i Józef Łokaj (intencja od 
siostry Zofii z rodziną).

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Danuta 
Gąsior (greg.).

Poniedziałek 4.07.2022 r. 
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 1) + Gabriela Kuczowolska w 

20 rocz. śmierci.
 2) + Genowefa Tylkowska w 

30 dniu po pogrzebie (intencja 
od uczestników pogrzebu).

Wtorek 5.07.2022 r. 
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 W intencji Adriana z okazji 18 

rocznicy urodzin z prośbą o bł. 
Boże, opiekę Matki Bożej i zdro-
wie na dalsze lata życia.

Środa 6.07.2022 r. 
– wspomnienie bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Jerzy Dziedzic;
 - + Gabriel w 44 rocz. śmierci;
 - + Krzysztof Krawczyk;
 - + Małgorzata w 10 rocz. 

śmierci i Krzysztof Ryś, + Hen-
ryk i Marianna Mika, + Elżbie-
ta i Ryszard Kukuła, + Roman 
Ryś, + Tadeusz Walasik.

Czwartek 7.07.2022 r. 
– I czwartek miesiąca
9.00 1) + Daniel Agaciński w 3 rocz. 

śmierci.
 2) + Waldemar Gawlicki w 30 

dniu po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

19.00 + Danuta Gąsior (greg.).

Piątek 8.07.2022 r. 
– wspomnienie św. Jana z Dukli
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
18.45 Koronka
19.00 + Halina Tyburska.

Sobota 9.07.2022 r. 
9.00 1) + Danuta Gąsior (greg.).
 2) + Teresa Ninard w 30 dniu 

po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

19.00 + Wasyl Szczerba w 18 rocz. 
śmierci.

Niedziela 10.07.2022 r. 
– XV Niedziela Zwykła
8.00 + Janusz i Roman oraz w inten-

cji zmarłych z rodziny.
9.30 + Maria, Jan, Stanisław, Józef I 

za zmarłych z rodz. Limanow-
skich.

11.00 Pro Populo
20.00 W intencji Sary i Tomasza Wą-

sik z okazji I rocznicy ślubu z 
prośbą o bł. Boże, zdrowie i po-
trzebne łaski na dalsze lata życia.

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

Gąsior (greg.).

Poniedziałek 11.07.2022 r. 
– święto św. Benedykta opata, 
patrona Europy
8.00 + Franciszek Glanc w 30 dniu po 

pogrzebie (intencja od uczest-
ników pogrzebu).

19.00 + Danuta Gąsior (greg.).

Wtorek 12.07.2022 r. 
– wspomnienie św. Brunona 
Bonifacego z Kwerfurtu
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00  + Helena Kozina.
Środa 13.07.2022 r. 
– wspomnienie św. pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta,
Nabożeństwo Fatimskie
8.00 1) O liczne i święte powoła-

nia do Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej.

 2) + Danuta Gąsior (greg.).
18.30 Nowenna 

Intencje mszalneIntencje mszalne
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19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krystyna Rosołowska, + Je-

rzy Rosołowski. 
19.30 Nabożeństwo fatimskie

Czwartek 14.07.2022 r.
8.00 1) + Julia Chudyk w 12 rocz. 

Śmierci, + Jan Chudyk w 50 
rocz. śmierci (intencja od dzie-
ci i wnuków)

 2) + Wacław Kozak w 30 dniu 
po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

19.00 + Danuta Gąsior (greg.).

Piątek 15.07.2022 r. 
- wspomnienie św. Bonawentury
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Anny i Edwarda Pociask).
18.45 Koronka do Miłosierdzia Boże-

go.
19.00 + Danuta Gąsior (greg.).

Sobota 16.07.2022 r. 
– wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel
9.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 1) + Jacek Kowalczyk.
 2) + Franciszek Maszyna w 10 

rocz. śmierci.

Niedziela 17.07.2022 r. 
- XVI Niedziela Zwykła
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Marty i Stanisława Pociask).
9.30 + Zofia Uszecka w 11 rocz. 

śmierci oraz za zmarłych rodzi-
ców: + Ksenie i Teodora i Kazi-
mierza Uszecki.

11.00 + Stanisław Chajdukowski i 
za jego zmarłych rodziców: + 
Anna i Franciszek; + Jan Pu-
ławski.

20.00 + Józef Zwierzak w 48 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodziny.

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

czysław Gabrych w 26 rocz. 
śmierci, +Stanisława (k) Ga-
brych i za zmarłych z rodziny. 

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

Gąsior (greg.).

Poniedziałek 18.07.2022 r. 
8.00 1) + Wacław Kozak (intencja od 

Lucyny i Ryszarda Pragłow-
skich).

 2) + Halina Wacławek w 30 
dniu po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

19.00 1) + Danuta Gąsior (greg.).
 2) + Gertruda Wasyluk w 30 

dzień po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

Wtorek 19.07.2022 r. 
8.00 1) + Józef Lebda.
 2) + Wacław Kozak (intencja 

od Anny i Tadeusza Cabaj).
19.00 1) + Danuta Gąsior (greg.).
 2) + Teresa Świątek w 30 

dniu po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

Środa 20.07.2022 r. 
8.00 1) + Danuta Gąsior (greg.).
 2) + Jerzy Lebda.
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Czesław Florkowski; + Cze-

sława (k) Kozłowska z okazji 
imienin.

 - W intencji Henryki i Marka o 
łaskę uzdrowienia duchowego.

Czwartek 21.07.2022 r. 
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Stanisława i Bernadety Po-
ciask).

19.00 + Danuta Gąsior (greg.).

Piątek 22.07.2022 r. 
– święto św. Marii Magdaleny
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
18.45 Koronka
19.00 1) + Anna, Jerzy i Waldemar 

Jaruzal.
 2) + Halina Ochocka w 1 rocz. 

śmierci, + Ignacy Ochocki, + 
Zygmuś Ochocki.

Sobota 23.07.2022 r. 
– święto św. Brygidy
9.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 1) + Irena Chlebicka w 2 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodz. 
Chlebickich i Matuszczak.

 2) + Wacław Kozak (intencja 
od Matyldy i Czesława Cabaj).

Niedziela 24.07.2022 r.
- XVII Niedziela Zwykła 
8.00 + Grażyna Fedak w 1 rocz. 

śmierci, + Stefan Fedak.
9.30 + Ludwig, Antonina Piotrowicz, 

+ Helena.
11.00 + Magdalena Sawicka w 1 rocz. 

śmierci, + Bronisława i Marcin 
Sarniccy, + Jadwiga i Marcin 
Matuszak.

20.00 + Jerzy Frądczak z okazji 88 
rocz. urodzin z prośbą o łaskę 
nieba na dalsze lata życia.

Karsk (godz. 9.00) + Halina w 4 rocz. 
śmierci i Jerzy Podgórscy, + 
Wiesława (k) i Benedykt Kwiat-
kowscy, + Stanisław Kraszew-
ski, + Jolanta i Wiesław Koza, 
+ Leokadia Domańska.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Zenobia Ło-

kaj (intencja od siostry Zdzisi z 
rodziną).

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Danuta 
Gąsior (greg.).

Poniedziałek 25.07.2022 r. 
– święto św. Jakuba Apostoła, 
wspomnienie św. Krzysztofa
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 W intencji dzieci poczętych.

Wtorek 26.07.2022 r. 
– wspomnienie św. Joachima 
i Anny rodziców NMP
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 + Anna Szopa.

Środa 27.07.2022 r. 
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa: 
 - + Jan Kuczma; + Józef, Ma-

rianna Sobczyk; + Elżbieta, 
Adam i za zmarłych z rodziny;

            + Zdzisław.

Czwartek 28.07.2022 r. 
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
19.00 + Jan, Katarzyna Pabian.
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Piątek 29.07.2022 r. – wspomnienie 
św. Marty, Marii i Łazarza
8.00 + Danuta Gąsior (greg.).
18.45 Koronka
19.00 + Danuta Damazer w 1 rocz. 

śmierci.

Sobota 30.07.2022 r. 
9.00 W intencji Ojca Świętego Fran-

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

19.00 + Danuta Gąsior (greg.).

Niedziela 31.07.2022 r. 
– XVIII Niedziela Zwykła
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Zofii Cabaj).
9.30 + Marianna, Stanisław Kwiat-

kowscy; + Zofia i Stefan Dłu-
gosz i za zmarłych z rodziny.

11.00 + Kazimierz Znyk w 10 rocz. 
śmierci.

20.00 1) + Jacek Kowalczyk.
 2) W intencji Anny z okazji 80 

urodzin.
Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Zofia Do-

bruchowska w 6 rocz. śmierci 
i za zmarłych z rodziny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Danuta 
Gąsior (greg.).

Poniedziałek 1.08.2022 r. 
– wspomnienie św. Alfonsa Marii 
Liguoriego
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Zofii i Adama Pociask).
19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Wtorek 2.08.2022 r.
8.00 1) + Anna Elbińska (greg.).
 2) + Józef Marczyk.
19.00 W intencji członkiń Żywego 

Różańca.

Środa 3.08.2022 r. 
8.00 1) + Anna Elbińska (greg.).
 2) + Józef Marczyk.
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - Krzysztof Krawczyk.

Czwartek 4.08.2022 r. – I czwartek 
miesiąca, wspomnienie św. Jana
 Marii Vianneya
9.00 + Janina Rutkiewicz w 11 rocz. 

śmierci.
19.00 1) + Anna Elbińska (greg.).
 2) + Rajmund Bojarski w 30 

dniu po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

Piątek 5.08.2022 r.
- I piątek miesiąca
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
18.00 Spowiedź Św.
18.45 Koronka
19.00 Msza św. w intencji osób zmar-

łych z naszej wspólnoty w lip-
cu 2022.

Sobota 6.08.2022 r. – I sobota 
miesiąca, święto Przemienienia 
Pańskiego
8.15 Nabożeństwo I sobotnie
9.00 + Anna Elbińska (greg.).
12.00 + Edmund Iwan w 4 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodz. 
Iwan i Synowiec.

19.00 + Jerzy Dziedzic.

Niedziela 7.08.2022 r. 
– XIX Niedziela Zwykła
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
9.30 + Edyta Kaliszewska w 5 rocz. 

śmierci; + Marianna, Jan, Apo-
lonia, Adam.

11.00 + Stanisława (k) Bala w 23 
rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

20.00 + Wiesław Kloc w 5 rocz. 
śmierci.

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

św. dziękczynna za przeżycie 
90 lat w dni urodzin Marii z 
prośbą o bł. Boże i wszelkie ła-
ski na dalsze spokojne życie z 
Tobą Boże.

Olchowo (godz. 11.00) + Paweł w 19 
rocz. śmierci, + Waleria w 10 
rocz. śmierci, + Henryk, Zofia 
i za zmarłych z rodziny Zieliń-
skich.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 8.08.2022 r. 
– wspomnienie św. Dominika
8.00 W intencji Mariusza z okazji uro-

dzin z prośbą o bł. Boże, zdro-
wie i potrzebne łaski.

19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Wtorek 9.08.2022 r. - święto 
św. Teresy Benedykty od Krzyża
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.00 + Józef Malarczyk.

Środa 10.08.2022 r. 
– święto św. Wawrzyńca
8.00 1) + Anna Elbińska (greg.).
 2) + Józef Malarczyk
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 11.08.2022 r. 
- wspomnienie św. Klary
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Agaty i Jana Kozdęba).
19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Piątek 12.08.2022 r. 
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
18.45 Koronka
19.00 + Jacek kowalczyk z okazji 

urodzin.

Sobota 13.08.2022 r. 
– rocznica Objawień Fatimskich
9.00 O Liczne i święte powołania do 

Zgromadzenia Sióstr Opatrz-
ności Bożej.

19.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.30 Nabożeństwo fatimskie 

Niedziela 14.08.2022 r. 
– XX Niedziela Zwykła
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
9.30 + Marianna Włodarczyk w 39 

rocz. śmierci; + Stanisław.
11.00 1) W intencji Malwiny i Piotra 

z okazji 1 rocz. ślubu.
 2) W intencji siostry Maksymi-

lii z okazji imienin.
18.00 W intencji nowożeńców Izabeli i 

Adriana z prośbą o bł. Boże, opie-
kę Matki Bożej i potrzebne łaski.

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Inten-

cja Żywego Różańca.
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Olchowo (godz. 11.00) + Józef Łokaj 
w 4 rocz. śmierci i za zmarłych 
z rodziny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 15.08.2022 r. 
- uroczystość Wniebowzięcia NMP, 
ODPUST PARAFIALNY
8.00 1) Dziękczynno – błagalna o po-

trzebne łaski dla rodziny.
 2) + Józef Malarczyk.
10.00 + Marianna Mosiniak.
12.00 Pro Populo
15.00 + Wanda, Bolesław Apanasie-

wicz.
19.00 + Anna Elbińska (greg.).
Karsk (godz. 9.00) + Marianna, Piotr, 

Wanda Holaczuk; + Anna, Da-
nuta Szopa; + Marian Stępień.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Flo-
rentyna, Jan Oleś; + Francisz-
ka (k) Piątek.

Olchowo (godz. 11.00) + Freda (k), 
Jan i za zmarłych z rodziny 
Zielińskich.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Wtorek 16.08.2022 r. 
8.00 1) + Józef Marczyk.
 2) + Kazimiera, Stanisław Ko-

walczuk; + Stanisława, Wła-
dysław, Zofia, Józef, Czesław 
Rams, + Elżbieta Rowińska, + 
Józef Pieczara, + Roman Gorla.

19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Środa 17.08.2022 r. 
– wspomnienie św. Jacka OP
8.00 1) + Anna Elbińska (greg.).
 2) + Józef Marczyk.
18.30 Nowenna 
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Łukasz Prask.
 - + Helena Bednarek.

Czwartek 18.08.2022 r.
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.00 + Cecylia w 14 rocz. śmier-

ci, Franciszek, Jadwiga Drapi-
kowscy.

Piątek 19.08.2022 r. 
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Wacławy i Stanisława Kopala).

18.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Sobota 20.08.2022 r. 
– wspomnienie św. Bernarda
9.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.00 W intencji Karoliny Malarczyk 

z okazji 18 urodzin z prośbą o 
bł. Boże, opiekę Matki Bożej i 
dary Ducha Świętego w dojrza-
łym życiu.

Niedziela 21.08.2022 r. 
– XXI Niedziela Zwykła
8.00 + Janina, Helena i za zmarłych z 

rodz. Mączyńskich.
9.30 + Anna Elbińska (greg.).
11.00 W intencji Bożeny Kurkowskiej 

i całej rodziny, prosząc o bł. 
Boże, zdrowie i potrzebne łaski. 

20.00 + Stanisław Kowalczyk w 3 
rocz. śmierci. 

Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Zenobia Ło-

kaj (intencja od rodziny Wrzo-
sków, Irka i Palma).

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 22.08.2022 r. 
– wspomnienie NMP Królowej
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.00 + Anna, Jerzy, Waldemar Jaruzal.

Wtorek 23.08.2022 r. 
8.00 + Józef Marczyk.
19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Środa 24.08.2022 r. – święto św. 
Bartłomieja Apostoła
8.00 1) + Anna Elbińska (greg.).
 2) + Józef Marczyk.
18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Edward Wleklak w 16 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny.

Czwartek 25.08.2022 r. 
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.00 W intencji dzieci poczętych.
Piątek 26.08.2022 r. – uroczystość 
NMP Częstochowskiej
8.00 + Wacław Kozak (intencja od 

Teresy i Jana Wiśniowskich).

18.45 Koronka
19.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.30 Czuwanie maryjne.

Sobota 27.08.2022 r. 
– wspomnienie św. Moniki
9.00 W intencji Ojca św. Franciszka, 

naszej Ojczyzny oraz dzieł ra-
dia Maryja i Telewizji Trwam.

19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Niedziela 28.08.2022 r. 
– XXII Niedziela Zwykła
8.00 1) + Marianna, Albin, Jerzy, Ra-

fał Zdankiewicz; + Agnieszka 
Wawrzyniec, + Henryk Pra-
żuch, + Henryk Okulewicz.

 2) + Józef Marczyk.
9.30 + Marianna Pawłowska w 22 

rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

11.00 Pro Populo
20.00 + Anna Elbińska (greg.).
Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) W in-

tencji Marianny i Marka z oka-
zji 40 rocznicy ślubu z prośbą 
o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i 
św. Michała Archanioła.

Olchowo (godz. 11.00) + Stanisław 
Wacławek w I rocz. śmierci.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 29.08.2022 r. – 
wspomnienie św. Jana Chrzciciela
8.00 + Anna Elbińska (greg.).
19.00 1) + Krystyna Wippinger.
 2) + Marianna w 6 rocz. śmierci, 

+ Władysław w 17 rocz. śmier-
ci z rodz. Wierzchowskich.

Wtorek 30.08.2022 r. 
8.00 + Józef Marczyk
19.00 + Anna Elbińska (greg.).

Środa 31.08.2022 r. 
8.00 + Bronisława (k), Stefan, Bog-

dan, Alicja z rodz. Radel i za 
zmarłych z rodziny.

18.30 Nowenna
19.00 Msza Św. zbiorowa:
 - Roman Izmaiłowicz, + Jadwi-

ga, Mirosław i za zmarłych ro-
dziców i rodzeństwo. 


