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Ewangelia na Niedzielę Ewangelia na Niedzielę 

Z Ewangelii według św. Łukasza:
„Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich:” Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma 

w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc 
zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby za-
łożył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: "Ten człowiek 
zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim kró-
lem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwu-
dziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko 
i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem” (Łk 14,25-33).

ROZWAŻANIE
Jezus mówi już wprost, nie za pomocą obrazów, jak dotychczas. Co ważne zwraca się nie tylko do wybranych 

uczniów, ale do wszystkich słuchających – do „tłumów”. Czytany dzisiaj fragment Ewangelii nie zawiera dywa-
gacji Pana na temat wyborów takich czy innych czy też „pomiędzy”. Tutaj Jezus wymaga wyraźnego, zdecydo-
wanego opowiedzenia się po Jego stronie – wyboru Jego Osoby i spełniania Jego Woli. Z takiego wyboru wy-
nikają codzienne decyzje i czyny człowieka.

Powstaje wciąż ponawiane przez słuchających ten fragment pytanie: czy Jezus żąda od swoich uczniów, czy-
li wszystkich, którzy idą za Nim, odrzucenia najbliższych jak żona, dzieci, krewni, przyjaciele? Przecież współ-
małżonkowi ślubujemy miłość, wierność, uczciwość do końca życia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, gotowi jesteśmy 
oddać życie za najbliższych. Czy Jezus chce, byśmy natychmiast oddali wszystko, co posiadamy (co On nam po-
zwolił posiadać) łącznie ze swoim zdrowiem i siłami? Przecież, w zależności od powołania, mamy tymi dobra-
mi służyć i roztropnie nimi dysonować. 

Jezus mówi dzisiaj do każdego z nas, byśmy nie przedkładali naszych interesów, spraw, innych osób ponad Je-
zusa i Jego Wolę. Każdy, kto chce być Jego uczniem – chrześcijaninem, powinien ukochać Go bardziej niż kogo-
kolwiek i cokolwiek. Musi, jeśli zajdzie potrzeba, zrezygnować ze swoich dóbr i dzielić się nimi z innymi. Jezus 
pragnie być dla swoich uczniów przewodnikiem we wszystkich aspektach życia, również, jeśli chodzi o relacje 
małżeńskie i rodzinne. Decyzja o pójściu za Jezusem jest poważna, dlatego Jezus przytacza przykłady budow-
niczego i króla (por. Łk 14,28-32). I może niekoniecznie chodzi o ocenę swoich sił fizycznych, materialnych czy 
psychicznych, ile o postawienie Jezusa na pierwszym miejscu, zdanie się na Niego i wierność tej decyzji. Trze-
ba tylko pamiętać, że samo opowiedzenie się za Nim nie gwarantuje zbawienia, ponieważ jak zwietrzała sól tra-
ci swój smak, tak i uczeń, nie dotrzymując swojego zobowiązania.

Komentarze zostały przygotowany przez Elżbietę Marek

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
ul. Kościelna 2A • Nowogard  
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

MSZA ŚW. W INTENCJI NOWOGARDZKICH 
DZIAŁKOWCÓW

11. 09. 2022 o godz. 11:00 zapraszamy na Msze św. dziękczynną zamówiona przez działkowców oraz wszystkich, 
którzy mają działki.

ROCZNICA NAJAZDU ARMII SOWIECKIEJ NA POLSKĘ
W dniu 17. 09. 2022 obchodzić będziemy 83 rocznice zbrodniczej napaści Rosji bolszewickiej   na Polskę. W tym 

dniu obchodzimy również Dzień Sybiraka. Zapraszamy na wspólne spotkanie i modlitwę po Mszy św. wieczornej 
około godz. 18:30 przy znajdujących się przy naszym kościele Głazach Pamięci.
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WAKACYJNY WYJAZD 
DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z NASZEJ PARAFII
 W dniach 07 – 13 sierpnia 2022 roku z naszej pa-

rafii wyjechał cały autokar dzieci i młodzieży na waka-
cyjny wyjazd do Zakopanego. Grupie wyjazdowej prze-
wodniczył ks. Karol Karwowski z s. Maksymilią i grupą 
wychowawców wolontariuszy. Nad bezpiecznym prze-
jazdem i powrotem czuwali panowie kierowcy z nowo-
gardzkiej firmy Busso, którym bardzo dziękujemy (ht-
tps://www.facebook.com/BUSSOSOKOLOWSCY).
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ZAPROSZENIE NA ODPUSTU  
W DĄBROWIE NOWOGARDZKIEJ

Wspólnota mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej i duszpasterze naszej parafii zapraszają wszystkich chętnych 
na obchody święta patronalnego (uroczystość św. Michała Archanioła) tejże wspólnot w dniu 02 października 2021 
roku (niedziela). Obchody św. Michał Archanioła rozpoczynamy Mszą św. odpustową o godz. 15.00. 
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POWRÓT DO WŚRÓD ROCZNEGO HARMONOGRAMU 

NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie we 

wtorek 13 września po Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy 
o zabranie ze sobą świec na procesje.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek 

od godz. 19.00 – 20.00.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

W każdą środy zapraszamy przed Mszą wieczorną 
(godz. 17.30) na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

USZANOWANIE RELIKWII  
W NASZEJ ŚWIĄTYNI

We wrześniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić 
modlit1wy za wstawiennictwem 

św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. Maksymiliana Kol-
bego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można 
uszanować relikwie tych świętych:

- św. Jana Pawła II – 02 września po Mszy św. o godz. 
18.00,

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 września po 
Mszy św. o godz. 18.00,

-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 września po Mszy 
św. o godz. 18.00,

-  św. ojca Pio - 23 września po Mszy św. o godz. 18.00.

ODPRAWIANIA  
MSZY ŚW. OD 1. 09. 2022

Pragniemy poinformować, że od 1 września 2022 roku 
powracamy do wśród rocznego systemu odprawiania 
Mszy Św. w naszej parafii:

- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane 
będą o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; 

w Karsku o godz. 9.00, 
w Dąbrowie o godz. 10.00, 
w Olchowie o 11.00  
w Wojcieszynie o godz.12.15;
- w Nowogardzie w dni powszednie 
o godz. 7.00 i 18.00 
a w soboty o godz. 9.00 i 18.00.
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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 ZNALEŹĆ

NASZ KS. PROBOSZCZ  
WYNIESIONY DO GODNOŚCI  

KANONIKA KAPITUŁY STARGARDZKIEJ
 Z radością pragniemy poinformować, że w dniu 

20 sierpnia 2022 roku w Kolegiacie Mariackiej w Star-
gardzie, podczas specjalnej liturgii, w grono kanoników 
w/w świątyni został włączony ksiądz Grzegorz Legutko 
- proboszcz naszej wspólnoty.

Nowego Księdza Kanonika polecamy modlitwie całej 
parafii.
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Ciekawe tematyCiekawe tematy
„CO W TRAWIE PISZCZY......” – TEMATY ZWIĄZANE Z NASZYM ŻYCIEM

CO TO JEST MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA?
Msze święte gregoriańskie wywodzą 

swoją nazwę od imienia papieża Grze-
gorza Wielkiego (540-604). Są związa-
ne z wydarzeniem, które miało miej-
sce z jego inspiracji. Grzegorz przed 
swoim wyborem na papieża był prze-
łożonym założonego przez siebie w 
575 roku klasztoru na wzgórzu Celio 
w Rzymie.

W IV Księdze Dialogów Grzegorz 
stwierdza, że ofiara Mszy św. pomaga 
osobom potrzebującym oczyszczenia 
po śmierci i jako przykład podaje do-
świadczenie z życia swojego klasztoru:

„Po śmierci jednego z mnichów 
imieniem Justus, w jego celi znale-
ziono trzy złote monety, których po-
siadanie sprzeciwiało się regule ży-
cia zakonnego, przewidującej wspól-
ne korzystanie z dóbr materialnych. 
Grzegorz, aby pomóc zmarłemu 
oczyścić się po śmierci z powyższe-
go grzechu, polecił odprawienie za 
niego 30 Mszy św. – każdego dnia 
jednej. Po 30 dniach zmarły Justus 
ukazał się w nocy jednemu z bra-
ci, Kopiozjuszowi, mówiąc, że został 
uwolniony od wszelkiej kary. Kopio-
zjusz nic nie wiedział o odprawia-
nych Mszach św. i gdy później ujaw-
nił treść swojego widzenia, pozosta-
li współbracia doszli do wniosku, że 
nastąpiło ono w 30 dniu, kiedy od-
prawiano Msze św. za Justusa. Uzna-
no to za znak, że Msze św. odniosły 
oczekiwany skutek”.

Pod wpływem autorytetu papie-
ża Grzegorza zwyczaj odprawiania 30 
Mszy św. za osobę zmarłą zyskiwał 
swoje miejsce w praktyce religijnej 
Kościoła.

Jeżeli chodzi o znaczenie Mszy greg. 
nie istnieje żadna oficjalna doktry-
na Kościoła związana z nimi. Powin-
ny one być traktowane jako Msze 
św. za zmarłych. Zwyczaj ofiarowa-
nia Mszy św. za zmarłych jest trady-

cją przed gregoriańską, która została 
potwierdzona oficjalnie przez Sobór 
Trydencki jako najbardziej skuteczny 
sposób modlitwy za osoby, które po-
trzebują oczyszczenia po śmierci. Ko-
ściół jest przekonany o nieskończo-
nej wartości Mszy św., wypływającej 
z zasług Chrystusa. Znaczenie to do-
tyczy nie tylko samych uczestników 
Mszy św., ale także osób lub spraw, w 
intencji których jest ona odprawiana 
przez kapłana. Zwyczaj odprawiania 
Mszy greg. znalazł swoje potwierdze-
nie przez Stolicę Apostolską dopiero 
w XIX w. i to wyłącznie jako pobożna 
praktyka wiernych, oparta na ich prze-
świadczeniu, które nie jest sprzeczne z 
nauką Kościoła. Podobnie jak pozosta-
łe intencje mszalne ofiarowane za oso-
by zmarłe, są one prośbą o uwolnie-
nie zmarłego od konsekwencji grze-
chu. Człowiek może zawsze prosić, ale 
tym, który wysłuchuje próśb jest Bóg. 
Ostateczną wartość podobnych Mszy 
św. zna tylko Bóg.

Istnieją także szczegółowe regulacje 
kościelne dotyczące Mszy greg.:

• Określają one liczbę Mszy św. 
na 30 odprawianych w trybie ciągłym 
dzień po dniu. Wyjątkami od tej re-
guły mogą być nieprzewidziane prze-
szkody, takie jak np. choroba kapła-
na. W takich wypadkach cykl Mszy 
greg. zachowuje wartość, jaką Ko-
ściół z nimi łączy. W wypadku podob-
nych przeszkód cały cykl przesuwa się 
o ilość dni, których brakuje do pełnej 
liczby 30.

• Ponadto określa się jedno-
znacznie, że Msze greg. mogą być od-
prawiane za jednego tylko zmarłego.

• Nie jest konieczne, aby Msze 
greg. były odprawiane przez tego sa-
mego kapłana lub w tym samym ko-
ściele.

• Ważna jest ciągłość dni.

• Dwie Msze greg. tego same-
go cyklu nie mogą zostać odprawione 
jednego dnia.

Msze gregoriańskie nie są obdarzone 
żadnymi odpustami. Praktyka ta opie-
ra się tylko na przeświadczeniu wier-
nych o ich skuteczności.

 
Grzegorz Wielki był inicjatorem 

wielu dzieł, które otrzymały nazwę od 
jego imienia. Oprócz Mszy gregoriań-
skich jest to przede wszystkim chorał 
gregoriański (czyli śpiew monodycz-
ny, do tekstu łacińskiego, o swobod-
nym rytmie i melodyce wokalnej), któ-
ry dzięki temu papieżowi został roz-
powszechniony w Kościele zachod-
nim. Innym rozpowszechnionym był 
też zwyczaj obchodzenia święta szkol-
nego. Dnia 12 marca (dzień św. Grze-
gorza) odbywał się tzw. karnawał ża-
ków. Każdy żak, który rozpoczynał na-
ukę, otrzymywał od kolegów imię – 
gregorianka.

Msze gregoriańskie to 30 mszy świę-
tych odprawianych w kolejne dni. 
Ofiara składana przy okazji takiej mszy 
to trzydziestokrotność ofiary jaka jest 
składana przy zamawianiu jednej in-
tencji mszalnej i jest to utrzymanie dla 
jednego księdza, który tylko jest odde-
legowany przez ten miesiąc do odpra-
wiania Mszy św. tylko za tą jedną.

W naszej parafii odpowiedzialną 
osobą za przyjęcie i rozpisanie czasu 
Mszy św. gregoriańskich jest ks. Wal-
demar Piątek i do niego prosimy się 
zgłaszać z zapytaniami i ustaleniami 
czasu odprawienia tych Mszy św. Sta-
ramy się odprawiać jeden zamówio-
ny cykl gregoriański w ciągu miesiąc. 
Prosimy również o zgłaszanie się przy-
najmniej na 6 miesięcy przed plano-
wanym terminem zamówienia tych 
Mszy św.
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

EWANGELICZNY KĄCIK DLA DZIECI
Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia od tego numeru będziemy zamieszczać Jego rymowane 

fragmenty Ewangelii. Zachęcamy do czytania waszym dzieciom tych rymowanych fragmentów Ewangelii. Za-
praszamy również do odwiedzenia strony wyżej wspomnianego autora: http://romciotomcio.pl  

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 14,25-33):

Wielkie tłumy z Nim chodziły.
I raz Jezus, moi mili,
Tak do tłumów tych zawołał:
- Ja nie będę was czarował,
Tylko prostu z mostu powiem:
Nie wyobrażajcie sobie, 
Że być ze Mną to łatwizna!
Muszę to niestety przyznać.
Kto chce uczniem Moim zostać,
Jednej rzeczy musi sprostać.
Wyrzec się samego siebie!
Jeśli z was ktoś tego nie wie,
Uczniem moim nie zostanie.
Jest podobnie z budowaniem.
Kto zamierza dom budować,
Wszystko musi zaplanować.
Uczyć o tym was nie muszę,
Najważniejsze są fundusze!
Ma wystarczyć na fundament
I na wykończenie całe.
Bo inaczej budowniczy
Będzie na językach wszystkich.
A i król, gdy bitwę stacza,
Wpierw doradców swych zaprasza,
By się z nimi zastanowić,
Czy do walki się sposobić.
Kiedy wróg ma więcej wojska,
Cała sprawa jest już prosta. 
Bitwa może być przegrana,
Więc jedyne, co wypada,

To o pokój szybko prosić!
Trzeba, ludzkie, krzyże nosić,
Chociaż brzemię jego ciężkie.
I tu dodam, że zwycięstwem
Będzie każde wyrzeczenie,
A to przecież da zbawienie!

`  Jezus bardzo nas miłuje
  I miłości potrzebuje.
  Jak możemy Mu ją dawać?
  Proszę... sercem odpowiadać.



10www.wnmp.nowogard.eu

Czwartek 1.09.2022 r. 
– wspomnienie bł. Bronisławy, 
83 rocznica wybuchu II Wojny  
Światowej, I czwartek miesiąca
9.00 + Stanisław Lewicki (Greg.).
18.00 1) + Konstanty, za zmarłych 

rodziców i rodzeństwo, + He-
lena i Franciszek.

 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Piątek 02.09.2022 r. 
– I piątek miesiąca
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).
17.00 Spowiedź Św.
17.45 Koronka
18.00 1) Msza św. w intencji osób 

zmarłych w sierpniu 2022 
roku.

 2) + Ks. Bronisław Pisarek – 
intencja od Żywego Różańca 

Sobota 03.09.2022 r. - wspomnie-
nie 

św. Grzegorza Wielkiego, 
I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo maryjne
9.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Wiesław Mazur w 30 

dniu po pogrzebie – intencja 
od uczestników pogrzebu.

18.00 1) + Stefania, Józef, Stanisła-
wa (k), Edmund, Marianna, 
Antoni, Franciszek.

 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Niedziela 04.09.2022 r. 
– XXIII Niedziela Zwykła
7.00 + Piotr Miklas (Greg.).
9.30 + Antoni Świątek w 14 rocz. 

śmierci.

11.00 + Regina, Jan, Stanisław Sta-
rzak.

12.30 + Stanisław Kasprzykowski 
w 21 rocz. śmierci.

18.00 + Stanisław Lewicki (Greg.).

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Inten-

cja Żywego Różańca.
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Patryk 

Jedynak w 1 rocz. śmierci.

Poniedziałek 5.09.2022 r. 
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Czesław Sprysiak w 30 

dniu po pogrzebie – intencja 
od uczestników pogrzebu.

18.00 1) + Helena Ceranka w 4 rocz. 
śmierci, + Marylka, Zdzisław i 
za zmarłych z rodz. Urbanek.

 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Wtorek 6.09.2022 r. 
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Wacław Kozak (intencja 

od Bożeny i Grzegorza Cabaj).
18.00 1) + Jerzy Dziedzic.
 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Środa 07.09.2022 r. 
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk z oka-

zji 76 urodzin.
 - + Wiktoria i Florian oraz za 

zmarłych z rodziny.
 - + Regina Cichocka.
 - + Jacek, Jerzy.

 - + Maria, Michał, Krzysztof i 
Zofia Błażyńscy.

 - O zdrowie, bł. Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Janiny.

Czwartek 08.09.2022 r. 
– święto Narodzenia NMP
7.00 1) + Piotr Miklas (Greg.).
 2) + Wacław Kozak (intencja 

od Jolanty i Stanisława Ca-
baj).

18.00 1) + Stanisław Lewicki 
(Greg.).

2) + Janina, Bogdan, Marianna, Jó-
zef. 

Piątek 9.09.2022 r. 
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Leon Sędłak w 30 dzień 

po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

17.45 Koronka
18.00 1) + Jan Woźniak w 5 rocz. 

śmierci, Stanisław, Józefa (k) 
z rodz. Stefańskich.

 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Sobota 10.09.2022 r. 
9.00 1) + Piotr Miklas (Greg.).
 2) + Agnieszka Olejniczak w 

30 dniu po pogrzebie – inten-
cja od uczestników pogrzebu.

18.00 1) + Stanisław Lewicki 
(Greg.).

 2) + Wacław Kozak – intencja 
od Emilii i Genowefy Cabaj. 

Niedziela 11.09.2022 r. 
– XXIV Niedziela Zwykła
7.00 + Stanisław Lewicki (Greg.).
9.30 + Kazimierz i Julia Kowalew-

scy.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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11.00 W intencji działkowiczów.
12.30 + Piotr Miklas (Greg.).
18.00 + Eugeniusz Woroniecki w 

6 rocz. śmierci, za zmarłych 
rodziców: + Bogumiła w 40 
rocz. śmierci i Aleksander w 
55 rocz. śmierci, + Mieczy-
sław.

Karsk (godz. 09.00) W intencji ro-
dziny.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Kornel 

Stępnik w 18 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Kry-
styna Garncarz, + Czesław 
Jaszcz.

Poniedziałek 12.09.2022 r. 
7.00 Dziękczynno – błagalna o po-

trzebne łaski dla rodziny. 
18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Wtorek 13.09.2022 r. – wspomnie-
nie 

św. Jana Chryzostoma, 
Nabożeństwo Fatimskie
7.00 O liczne i święte powołania do 

Zgromadzenia Sióstr Opatrz-
ności Bożej.

18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Środa 14.09.2022 r. - święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 + Stanisław Lewicki (Greg.).
12.00 + Piotr Miklas (Greg.).
17.45 Nowenna 
18.00 Msza Św. zbiorowa;
 - + Jarosław, Stanisław Bu-

dzyńscy; + Anna, Jan Elbiń-
scy.

 - + Włodzimierz Żagoń w 14 
rocz. śmierci, + Maria Buriak.

 - + Marianna, Zygmunt Paw-
laczyk; + Maria, Andrzej Ka-

baczyńscy oraz za zmarłych             
z ich rodzin.

 - + Ryszard Górniak w 16 
rocz. śmierci; + Stanisława (k) 
Górniak w 3 rocz. śmierci.

 - + Tomasz, Jadwiga, Paweł.
 - Dziękczynna za 5 lat mał-

żeństwa Magdaleny i Da-
miana Homa z prośbą o cud             
nowego życia w ich rodzinie.

 
Czwartek 15.09.2022 r. 
– wspomnienie NMP Bolesnej
7.00 1) + Piotr Miklas (Greg.).
 2) + Wacław Kozak (intencja 

od Edwarda i Zofii Cabaj).
18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Marian Tandecki w 1 

rocz. śmierci.

Piątek 16.09.2022 r. 
– wspomnienie św. Korneliusza 
i Cypriana
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bo-

żego.
18.00 1) + Władysława (k) Białowąs 

z okazji urodzin.
 2) + Irena, Bolesław, Jerzy, 

Zdzisław Prakowscy.

Sobota 17.09.2022 r.
9.00 1) + Piotr Miklas (Greg.).
 2) + Halina Karpowicz w 30 

dniu po pogrzebie – intencja 
od uczestników pogrzebu.

18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Antonina, Marcin Przy-

byłek; + Irena, Franciszek 
Zimni; + Barbara, Zdzisław               
Górscy; + Edward i Józef.

Niedziela 18.09.2022 r. 
- XXV Niedziela Zwykła
7.00 1) + Antoni w 5 rocz. śmier-

ci, Maria, Aleksander Waw-
ryczuk; + Irena, Jan 

              Marczyńscy; + Antoni-
na, Ignacy Kwaśniewscy i za 
zmarłych z rodzin. 

 2) + Piotr Miklas (Greg.).
09.30 + Aniela, Nikodem Rodzie-

wicz, Helena i Henryk Rodzie-
wicz i za zmarłych z ich  

          rodzin, przyjaciół, dobrodzie-
jów, spotkanych w wędrówce 
ich życia oraz za zmarłych 

          na nieludzkiej ziemi.
11.00 + Kornelia, Henryk, Zdzisław 

w 12 rocz. śmierci z rodziny 
Ciesielskich.

12.30 + Edward Antczak w 2 rocz. 
śmierci, + Zbigniew w 8 rocz. 
śmierci, Anna, Marian, 

          Czesław, Józefa (k), Stani-
sław Antczak; + Helena, Mie-
czysław Wawrzyniak 

          oraz za zmarłych z rodziny Ja-
niszewskich.

18.00 + Stanisław Lewicki (Greg.).

Karsk (godz. 09.00) + Leon Mi-
kłaszewicz w 6 miesiącu po 
śmierci; + Mieczysław Mikła-
szewicz w 53 rocz. śmierci; + 
Emilia w 46 rocznicę śmier-
ci; + Stanisław w 33 rocznicę 
śmierci i za zmarłych z rodzi-
ny.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław 

Jurek oraz za zmarłych z ro-
dziny.

Poniedziałek 19.09.2022 r. 
7.00 1) + Piotr Miklas (Greg.).
 2) + Sabina Płachecka w 30 

dniu po pogrzebie – intencja 
od uczestników pogrzebu.

18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Tadeusz, Regina Zdebscy.
Wtorek 20.09.2022 r. 
– wspomnienie św. Andrzeja Kim 
Taegon, Pawła Hong Hassang 
i Towarzyszy   
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7.00 + Piotr Miklas (Greg.).
18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Marianna, Aleksander, 

Aleksander (syn), Mirosław, 
Krystyna, Władysława (k),               
Józef Śmigiel; + Zofia, An-
drzej, Jan Słomka; + Stefan 
Karyś, Marek Karyś, Halina 
Woźniak, Grażyna i Bolesław 
Sarneccy i za zmarłych z ro-
dziny Jakubowskich.

Środa 21.09.2022 r. - święto 
św. Mateusza Apostoła
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Lesław Raźniewski i za 

zmarłych z rodz. Raźniew-
skich.

 - + Marek Gasiecki w 14 rocz. 
śmierci (intencja od córki z ro-
dziną).

Czwartek 22.09.2022 r. 
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Genowefa Krupska w 30 

dniu po pogrzebie – intencja 
od uczestników pogrzebu.

18.00 1) + Anna, Jerzy, Waldemar, 
Jaruzal.

 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Piątek 23.09.2022 r. 
– wspomnienie św. Ojca Pio 
z Pietrelciny
7.00 1) + Jadwiga Izmajłowicz w 2 

rocz. śmierci oraz za zmarłych 
rodziców i brata z rodz.  Koła-
kowskich.

 2) + Stanisław Majewski w 30 
dniu po pogrzebie – intencja 
od uczestników pogrzebu.

17.45 Koronka
18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Sobota 24.09.2022 r. 
9.00 1) W intencji Ojca Świętego 

Franciszka, naszej ukochanej 
Ojczyzny oraz radia Maryja               
i powstałych dzieł. 

 2) + Piotr Miklas (Greg.).
18.00 1) + Jerzy Zarzycki w 1 rocz. 

śmierci, + Helena, Zygmunt 
Zarzyccy; + Irena, Mieczy-
sław, Roman Sadowscy.

 2) + Stanisław Lewicki (Greg.).

Niedziela 25.09.2022 r.
- XXVI Niedziela Zwykła 
7.00 1) + Henryka Piotrowicz.
 2) + Piotr Miklas (Greg.).
9.30 1) + Ewa, Michał Mikłaszewicz.
 2) + Stanisław Lewicki (Greg.) 

– ksiądz proboszcz odprawi w 
czasie pielgrzymki.

11.00 + Maria Magdalena Karman 
w 10 rocz. śmierci i za zmar-
łych z rodzin Karman, Lis i 
Wiśniewskich.

12.30 + Marianna Mosiniak w 32 
rocz. śmierci.

18.00 1) W intencji dzieci poczę-
tych.

 2) W intencji Moniki i Pawła 
w 1 rocznicę ślubu z prośbą o 
bł. Boże i opiekę Matki Bożej.

Karsk (godz. 09.00) + Wiesława (k) 
Kwiatkowska w 3 rocz. śmier-
ci i za zmarłych z rodziny.

Dąbrowa Now. (godz. 11.00) + Elż-
bieta Wdowczyk w 2 rocz. 
śmierci.

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

sław Zaręba.
Poniedziałek 26.09.2022 r. 
7.00 + Piotr Miklas (Greg.).
18.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Marcin Ławniczak w 4 

rocz. śmierci. 

Wtorek 27.09.2022 r. – wspomnie-

nie 
św. Wincentego a Paulo
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Elżbieta Kruk w 30 dniu 

po pogrzebie – intencja od 
uczestników pogrzebu.

18.00 1) + Grzegorz, Eugeniusz oraz 
za zmarłych rodziców, braci i 
teściowie.

 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Środa 28.09.2022 r. – wspomnie-
nie 

św. Wacława
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Piotr Miklas (Greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa: 
 - + Genowefa Czesnowska w 

3 rocz. śmierci.

Czwartek 29.09.2022 r. – święto 
św. 

Archaniołów Michała, Gabriela, 
Rafała
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Renata Kubeczka w 30 

dniu po pogrzebie – intencja 
od uczestników pogrzebu.

18.00 1) W intencji s. Gabrieli z oka-
zji imienin.

 2) + Piotr Miklas (Greg.).

Piątek 30. 09. 2022 – wspomnienie
 św. Hieronima
7.00 1) + Stanisław Lewicki (Greg.).
 2) + Jerzy Piechnik w 30 dzień 

po pogrzebie – intencja od 
uczestników pogrzebu

17.45 Koronka
18.00 1) + Anna Stasiak w 26 rocz. 

śmierci, + Stefan, Józef, Zu-
zanna, Marian, Małgorzata z 
rodz. Stasiak, + Czesław Flor-
kowski. 

 2) + Piotr Miklas (Greg.).


