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Adwentu (27.11.2022)Adwentu (27.11.2022)

Z Ewangelii według św. Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów:” Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali  
aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiej-
cie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał  
i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Mt 24, 37-44) 

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

ROZWAŻANIE
Pan Jezus posługuje się przykładem ze Sta-

rego Testamentu, aby przybliżyć swoim słu-
chaczom prawdę o swojej Paruzji. Mówi, że 
za dni Noego ludzie przeżywali swoje życie  
i niespodziewanie spadł na nich potop. Jednak-
że trzeba powiedzieć, że była grupka ludzi, któ-
rzy spodziewali się go, mianowicie Noe, jego 
żona, trzej synowie i ich żony. Oni wiedzieli, 
dzięki objawieniu danemu Noemu, że przyjdzie 
katastrofa, przygotowywali się do niej i dlatego 
zarówno oni jak i natura przetrwali.
Podobnie jest i dzisiaj. My przecież wiemy, 
że Pan Jezus kiedyś przyjdzie. Kiedy? To jest 
wiadome tylko Bogu samemu, dlatego musi-
my czuwać, aby ten dzień nie przyszedł na nas 

nagle. Co to znaczy czuwać? Pan Jezus często 
o tym mówił: Czuwajcie i módlcie się, abyście 
nie ulegli pokusie. Czuwać to znaczy mieć czy-
ste sumienie, spełniać swoje obowiązki i mo-
dlić się gorliwie.

Święty Dominik Savio kiedyś został zapytany przez 
świętego Jana Bosko, swojego wychowawcę: Domini-
ku, grasz teraz w piłkę, a co byś zrobił, gdybyś wie-
dział, że za chwilę przyjdzie Pan Jezus? Ten chłopak 
odpowiedział z niezwykłą szczerością: Grałbym dalej 
w piłkę. Powiedział tak, ponieważ miał czyste sumie-
nie i mógł bez lęku stanąć przed Panem Jezusem. Za-
tem i my czuwajmy, bo zarówno Paruzja jak i dzień 
naszej śmierci przychodzą nagle. 

(Komentarze zostały przygotowane 
przez ks. Mateusza Oborzyńskiego)

„ROZKŁAD JAZDY” NA RORATY
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych roratach dorosłych, młodzież i dzie-

ci. Roraty będą odprawiane w naszej parafii w poniedziałki i wtorki godz. 06:45; środa, czwar-
tek i piątek godz. 16:30, w sobotę o godz. 09.00.
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty
ROCZNICA ŚMIERCI 

KSIĘDZA KANONIKA 
GRZEGORZA ZAKLIKI
W dniu 28 listopada 2022 roku podczas 

Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się  
w intencji śp. ks. kan. Grzegorza Zakliki w 12 
rocznicę Jego śmierci. Zapraszamy do udział 
w tej modlitwie i prosimy o modlitewną pa-
mięć za drogiego nam zmarłego kapłana.

ODPUST KU CZCI  
ŚW. BARBARY W KARSKU

 W imieniu mieszkańców Karska, któ-
rzy gromadzą się co niedzielę w kościele  
pw. Św. Barbary serdecznie zapraszamy do 
udziału w odpuście wspominając patronkę  
tej wspólnoty św. Barbarę w niedzielę 04 grud-
nia 2022 o godz. 15.00. 

Zbiórka  Żywności Caritas
Caritas Polska organizuje jak co roku 

zbiórkę żywności w dyskontach w piątek 
2.12.2022 i w sobotę 3.12.2022. Wolontariu-
sze w wyznaczonych dyskontach będą zbie-
rać żywność dla ubogich z naszej gminy.
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AKCJE CHARYTATYWNE CARITAS 
Od I Niedzieli Adwentu możemy nabywać świece Caritas na stół wigilijny w ramach akcji 

„Wigilijne Dzieła Pomocy Dzieciom”. Hasło tegorocznej akcji brzmi:” Świeca, która tworzy pol-
ską wigilię”. W ten sposób pomagamy najbardziej potrzebującym z naszej Parafii. 

Rozpoczęliśmy również coroczną akcję „Tytka Charytatywna – Torba Miłosierdzia”. Wypeł-
nione torby prosimy składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Z góry dziękujemy za ten dar.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE 
NASZEJ WSPÓLNOTY

Pragniemy zaprosić wszystkich naszych para-
fian na rekolekcje Adwentowe, które potrwają  
od 11 – 14 grudnia 2022 roku. Ćwiczenia du-
chowe poprowadzi znany w Polsce kaznodzie-
ja Ks. Tomasz Źwiernik z Zamościa. Rozważa-
nia rekolekcyjne będą opierać się na temacie: 
„Czekam... Marana Tha, Marana Tha”.

PARAFIALNY KIERMASZ ADWENTOWY
„Człowiek jeszcze bardziej jest człowiekiem, jeśli umie dzielić się tym co ma!” 
Drodzy parafianie i przyjaciele, 18 grudnia 2022 roku nasza Parafia organizuje 
festyn parafialny pt.: „Czekając na Pana dzielmy się Miłością”.  

Będzie to czas szczególnej wspólnoty. Chce-
my w ten sposób pomoc Siostrom Służeb-
niczkom NMP Niepokalanej, które na Ukra-
inie w Murafie prowadzą przedszkole, w 
którym tworzą nowe oddziały dla dzieci 
uchodźców. Przez cały dzień będziemy ota-
czać je modlitwa i przy wyjściu z Kościoła bę-
dziemy mogli nabyć domowe ciasto, kapustę  
z grzybami, pierogi, sianko pod obrus na kola-
cje wigilijna, kartki i inne upominki oraz deko-
racje Bożonarodzeniowe.  

A wieczorem kulminacja będzie wspólne świę-
towanie: barszczyk z pasztecikami, gorąca 
herbata zimowa, kiełbaski, dla dzieci gorąca 
czekolada. Po wieczornej Mszy świętej, zapra-
szamy zwłaszcza uczniów klas 8, gdzie zapre-
zentują się szkoły średnie Zespół Szkół nr 1 
im Stanisława Staszica w Nowogardzie oraz 
I Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie  
ze swoimi smakołykami.
 Zapraszamy.
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BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO 
POKOJU 2022

Ideą Betlejemskiego Światła Pokoju, za-
palonego przez skautów austriackich w Grocie 
Narodzenia Syna Bożego w Betlejem, które 
następnie jest niesione przez sztafetę harcerzy  
i przekazywany jako niegasnący płomień jest 
dotarcie do wszystkich krajów, miast, szpita-
li, szkół, kościołów i instytucji itd. W Polsce, 
Związek Harcerstwa Polskiego wraz z przyja-
ciółmi zadbał, aby ten ogień mógł dotrzeć na 
wszystkie stoły wigilijne w różnych wspólno-
tach, rodzinach i domach.  Akcję tę podejmu-
je Związek Harcerstwa Polskiego wspólnie z 
Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom, orga-
nizowanym przez Caritas Polska. Tegoroczne 
hasło BŚP brzmi: „Światło dla ciebie” .

W Nowogardzie przekazanie Betlejem-
skiego Światła Pokoju odbędzie się na każdej 
Mszy św. w niedzielę 18 grudnia 2022 roku w 
kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej. 

Zachęcamy do przyniesienia własnych 
lampionów, aby pobrać światło i zaniesienia  
go do innych osób, aby zapłonęło na jak najwięk-
szej ilości stołów Wigilijnych naszego miasta  
i gminy.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć 
w przekazaniu a chciałby przygarnąć światło  
z Betlejem, to prosimy szukać kontaktu z ks. 
Waldemarem Piątkiem. Ks. Waldemar będzie 
przekazywał światło z Betlejem do 24 grudnia 
do godz. 10.00.

MOŻLIWOŚĆ NABYCIA POŚWIĘCONYCH OPŁATKÓW
Od 20 listopada 2022 r. rozpoczęliśmy w naszej parafii rozprowadzanie poświęconych 

opłatków oraz kartek świątecznych. Od pierwszej niedzieli adwentu tradycyjnie rozpoczyna-
my akcje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - rozprowadzanie świec Caritas. 

I CZWARTEK, I PIĄTEK,  
I SOBOTA MIESIĄCA

I czwartek miesiąca (01.12.2022) Msza Św. o 
godz. 9.00 i wspólna modlitwa o dar nowych, 
licznych i świętych powołałań z naszej wspól-
noty parafialnej.
I piątek miesiąca (02.12.2022) Msza Św. o godz. 
18.00 będzie odprawiona za zmarłych, którzy 
odeszli do wieczności w listopadzie 2022 roku. 
Po Mszy Św. wystawienie Najśw. Sakramentu  
i nabożeństwo pierwszopiątkowe. Od godz. 
17.00 możliwość skorzystania ze spowiedzi 
pierwszopiątkowe.
I sobota miesiąca (03.12.2022) O godz. 8.15 na-
bożeństwo I sobotnie. Od godz. 10.00 księża 
odwiedzą z Komunią św. chorych w ich do-
mach.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
 – KOLĘDA

W tym roku odwiedziny duszpasterskie  
rozpoczniemy od 02 stycznia 2022 roku.

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU 
TYGODNIA

W środę zapraszamy przed Mszą wie-
czorną (o godz. 17.30) na Nowennę do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. 

W piątek zapraszamy na Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego o godz. 17.45.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i 
czwartek od godz. 19.00 – 20.00. 
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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  

ADWENT – PIERWSZA NIEDZIELA 
Gdy uczniowie Go pytali,
Czy w przyszłości się pojawi,
Jezus na to się uśmiechał,
Mówiąc tak: - Musicie czekać!
Z przyjściem Syna Człowieczego
Będzie tak jak za Noego.
Przed potopem ludzie jedli
I wesoły żywot wiedli.
Całkiem nieźle się bawili,
A i za mąż wychodzili.
Niby było fajnie, miło,
Ale to się odmieniło,
Kiedy Noe wsiadł do Arki.
Ludzie byli tak uparci,
Że w ten potop nie wierzyli
I się wszyscy ... potopili.
Tak też będzie z przyjściem Syna.
Może to być lato, zima
Albo jakaś inna pora.
Kogoś wtedy weźmie z pola, 
A innego pozostawi.
Jeśli was to tak ciekawi,
To czuwajcie, bo nie wiecie,
Kiedy zjawi się na świecie.
Przecież, gdyby każdy wiedział,

Że do niego złodziej zmierza,
To by czuwał przy drzwiach swoich
I na kradzież nie pozwolił.
Więc powtarzam: Czuwać macie,
Bo nie wiecie, w jakim czasie
I o której wręcz godzinie
Szansa na spotkanie minie!
 Dzisiaj takie mam pytanie:
 Co oznacza to czuwanie?
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PARAFIALNY WYJAZD NA NARTY
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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

USZANOWANIE RELIKWI ŚW. JANA PAWŁA II, 
ŚW. OJCA PIO, ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO  

I ŚW. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
W grudniu podczas Mszy Św., będziemy za-
nosić modlitwy za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II, św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
św. o. Pio i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-
dzie można uszanować relikwie tych świętych:
- św. Jana Pawła II – 02 grudnia o godz. 18.00. 

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 grud-
nia o godz. 18.00.
-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 grudnia o 
godz. 18.00,
-  św. Ojca Pio - 23 grudnia o godz. 18.00.

WIGILIA DLA UBOGICH I POTRZEBUJĄCYCH
Parafialny Zespół Caritas zaprasza na „Wigilię dla ubogich i potrzebujących” w dniu 15.12.2022 
o godz. 14:00 na salę gimnastyczną I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie przy pl. 
Szarych Szeregów.
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Ciekawe tematyCiekawe tematy

OBRZĘD MODLITWY  
NA WIECZERZĘ WIGILIJNĄ

Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji polskiej po-
siada wyjątkowe znaczenie. Kościół z jednej strony 
zachęca do zachowania dawnych obyczajów ludo-
wych związanych z tym wieczorem, z drugiej zaś stro-
ny usilnie zachęca o nieustanne pogłębianie jego re-
ligijnego wymiaru.

PRZYGOTOWANIE:
24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, wspo-

minamy Adama i Ewę. Tego dnia ubieramy choinkę, 
która przypomina nam rajskie drzewo życia. Symbo-
lizuje także krzyż, na którym Chrystus odkupił ludz-
kość. Pod choinką także składa się zwykle podarunki 
bożonarodzeniowe. Płonąca świeca czy lampion swo-
im światłem zaprasza do wejścia Maryję i Józefa. Wy-
razem otwartości wobec potrzebujących i podróżnych 
jest dodatkowe wolne miejsce przy stole. Jest ono tak-
że znakiem pamięci o bliskich zmarłych. Przygotowu-
jąc stół, pod białym obrusem można umieścić wiązkę 
siana. Ten powszechnie zachowywany nawet w mia-
stach zwyczaj przypomina ubóstwo betlejemskiej gro-
ty oraz żłóbek, w którym na sianie Maryja złożyła na-
rodzonego Jezusa.

Można wówczas odmówić następującą modlitwę:
Wszechmogący wieczny Boże, racz pobłogosławić to 

siano, które umieszczamy na stole wigilijnym, przypo-
minające nam ubóstwo groty betlejemskiej, w której 
narodził się w ciele Twój Syn Jezus Chrystus i spraw, 
abyśmy nie troszczyli się przesadnie o to, co mamy 
jeść lub pić, w co mamy się przyodziać, lecz abyśmy 
przede wszystkim zabiegali o sprawy królestwa Boże-
go i radowali się w naszej rodzinie ciągłą obecnością 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i 
króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na stole umieszcza się talerzyk z opłatkami.
PRZEBIEG WIECZERZY

Z rozpoczęciem wieczerzy czeka się tradycyjnie aż 
do momentu pojawienia się pierwszej gwiazdy na nie-
bie. Przypomina ona gwiazdę betlejemską, która obja-

wiła ludziom narodziny Syna Bożego. Wówczas rodzi-
na gromadzi się wokół wigilijnego stołu i zapalane są 
światełka na choince. Można wspólnie zaśpiewać ko-
lędę («Bóg się rodzi» lub «Wśród nocnej ciszy»).

Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna:
† W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kochani, oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego 
Narodzenia. Dziękujemy Bogu Ojcu, za to, że tak 
umiłował świat, że dał nam swojego Jednorodzone-
go Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla na-
szego Zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam po 
raz kolejny doczekać Świąt i przeżywać je w radości 
i wzajemnej miłości.
Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników zapala 
świecę i mówi:
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i 
zbawienie świata.
Wszyscy odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki.
Następnie bierze do rąk Pismo Święte i mówi:
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łuka-
sza o narodzeniu Pana Jezusa

(odczytuje się fragment Łk 2,1-20):

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Au-
gusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym pań-
stwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wiel-
korządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Ju-
dei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, po-
nieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać 
zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brze-
mienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas roz-
wiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owi-
nęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie.
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W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i 
trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwia-
stuję wam radość wielką, która będzie udziałem całe-
go narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie zna-
kiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pie-
luszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do 
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze 
mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem 
i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan 
oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Ma-
ryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je uj-
rzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o 
tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili 
się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i 
rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wiel-
biąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i wi-
dzieli, jak im to było powiedziane.

Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla sło-
wa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego i 
mówi.

Błagajmy teraz Dobrego Boga o błogosławieństwo 
dla nas zgromadzonych na tej wieczerzy, dla naszych 
najbliższych i przyjaciół rozsianych po świecie, sąsia-
dów, wszystkich chorych, samotnych, głodujących, 
smutnych i nieszczęśliwych. Niech Bóg ześle wszyst-
kim żyjącym potrzebne łaski a naszym zmarłym 
udzieli przebaczenia grzechów i wprowadzi do swo-
jego królestwa w niebie. Módlmy się o to słowami Je-
zusa. Ojcze nasz...

Zawierzamy się też wstawiennictwu Maryi, Świętej 
Bożej Rodzicielki mówiąc: Zdrowaś Maryjo...

Można wyjaśnić sens i znaczenie dzielenia się opłat-
kiem:

Za chwilę przełamiemy się białym opłatkiem. Ten 
pochodzący z XVIII w. obyczaj polski nawiązuje do 
wczesnochrześcijańskiej praktyki dzielenia się mię-
dzy sobą błogosławionym chlebem, który jest symbo-
lem życia i podtrzymuje życie. Wyraża gotowość po-
dzielenia się tym, co jest najcenniejsze i najbardziej 
potrzebne. Przypomina nam także prawdę, że Jezus 
Chrystus narodzony dzisiaj w Betlejem jest dla nas 

Chlebem z nieba i daje nam się w Najświętszej Eucha-
rystii, abyśmy mieli życie wieczne.

Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwycza-
jów diecezji polskich przewidują specjalną modlitwę 
nad opłatkiem. Ojciec rodziny ze złożonymi rękoma 
odmawia następującą modlitwę:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, 
bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który 
jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości 
posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, któ-
ry pod postacią chleba daje nam swoje Ciało jako 
pokarm i zadatek nieśmiertelności. Prosimy Cię, 
racz pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, któ-
rymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców 
i składać sobie nawzajem świąteczne życzenia. Na-
pełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, 
abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali 
to, co wypowiemy ustami. Panie, Boże, spraw, aby-
śmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w 
przyszłości mogli uczestniczyć w uczcie zbawionych 
w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen.

Następuje łamanie się opłatkiem. Ojciec rodzi-
ny składa życzenia wszystkim obecnym i przełamu-
je się opłatkiem najpierw z matką, a potem pozosta-
łymi członkami rodziny. Wszyscy nawzajem składa-
ją sobie życzenia i wymieniają pocałunek serdeczno-
ści i pokoju.

W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej należy za-
troszczyć się o zachowanie rodzinnego i religijnego 
nastroju. Potrawy wigilijne powinny być postne, nie 
podaje się alkoholu. Rezygnujemy z oglądania tele-
wizji czy słuchania rozpraszającej muzyki. Kiedy wie-
czerza wigilijna dobiega końca, rozpoczynamy śpiew 
kolęd i wzajemne obdarowywanie się upominkami.

Po wieczerzy można odmówić następującą modli-
twę:

Boże, nasz Ojcze dziękujemy Ci za dar Twoje-
go Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Ma-
ryi Dziewicy, dziękujemy Tobie za ten błogosławiony 
wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas Wieczerzy 
i wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas z miłością ob-
darzasz dnia każdego. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak 
była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bo-
żonarodzeniowej jest uczestnictwo w Pasterce, Mszy 
świętej sprawowanej o północy. •
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Niedziela 27.11.2022 r. 
– I Niedziela Adwentu
7.00 Z prośbą o zdrowie i bł. 

Boże dla Władysławy Łogisz 
i całej rodziny.

9.30 + Henryk w 45 rocz. śmierci; 
+ Antoni w 26 rocz. śmierci; 
+ Helena w 22 rocz. śmierci;  
+ Marian w 7 rocz. śmierci; 
+ Stanisław w 4 rocz. śmier-
ci z rodziny Gajewskich.

11.00 Pro Populo
12.30 + Katarzyna Nogala (greg.).
18.00 + Łukasz Prask (greg.).
Karsk (godz. 09.00) + Bronisław 

Bzdyra w 6 rocz. śmierci; + 
Jan, Marianna; + Anna, Jan 
Szado.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Jan, Ma-

rianna, Andrzej Łokaj.
Wojcieszyn (godz. 12.15) + Zdzi-

sław Simiak.

Poniedziałek 28.11.2022 r. 
6.45 Roraty + Łukasz Prask 

(greg.).
18.00 1) + Ks. Grzegorz Zaklika 

w 12 rocz. śmierci (intencja 
od Żywego Różańca).

 2) + Katarzyna Nogala 
(greg.).

Wtorek 29.11.2022 r. 
6.45 Roraty + Łukasz Prask 

(greg.).
18.00 1) + Irena Sadowska 3 

rocz. śmierci; + Mieczysław, 
Roman Sadowscy; + Jerzy 
Zarzycki.

 2) + Katarzyna Nogala 
(greg.).

Środa 30.11.2022 r. 
– święto Św. Andrzeja Apostoła
7.00 1) + Łukasz Prask (greg.).
 2) + Katarzyna Nogala 

(greg.).
16.30 Roraty + Teodor Siedlecki 

1 miesiącu po pogrzebie 
(intencja od uczestników 
pogrzebu).

18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Andrzej i Eugeniusz Ga-

wrońscy.
  
Czwartek 1.12.2022 r. 
– I czwartek miesiąca
9.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
16.30 Roraty: + Halina Zgieb w 30 

dniu po pogrzebie (intencja 
od uczestników pogrzeby).

18.00 1) + Leokadia, Wacław, 
Marianna, Jan i za zmarłych 
z rodziny.

Piątek 2.12.2022 r. 
– I piątek miesiąca
7.00 + Janina Augustiańska w 1 

rocz. śmierci.
16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
17.00 Spowiedź św.
17.45 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego
18.00 Msza święta w intencji 

zmarłych parafian w listopa-
dzie 2022 roku.

  
Sobota 3.12.2022 r. 
- I sobota miesiąca, 
Rocznica Konsekracji Kościoła, 
wspomnienie 
św. Franciszka Ksawerego
8.30 Nabożeństwo I sobotnie
9.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
18.00 1) + Stefan i Teodor oraz 

za zmarłych z rodziny.
 2) + Jerzy Piechnik (intencja 

od rodziny Kasprowskich i 
Grabowskich).

Niedziela 4.12.2022 r.
– II Niedziela Adwentu, 
wspomnienie św. Barbary
7.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
9.30 + Barbara Kujawa w 25 

rocz. śmierci, + Bogumił 

Kujawa w 8 rocz. śmierci.
11.00 + Kazimiera w 3 rocz. 

śmierci, + Zbigniew w 11 
rocz. śmierci z rodziny Ja-
błońskich. 

12.30 + Barbara i Jerzy Gwizdoń 
i za zmarłych z rodziny 
Gwizdoń i Politowskich.

18.00 + Zygmunt Jaworski, za 
zmarłych rodziców, rodzeń-
stwo i zmarłych z rodziny 
Pisarek i Malinowskich.

Karsk (godz. 15.00) Odpust ku czci 
św. Barbary w Karsku; + Zofia 
Michalak w 10 rocz. śmierci 
i za zmarłych rodziców.

Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja 
od Żywego Różańca.

Olchowo (godz. 11.00) + Alicja 
Serweta w 6 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodziny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 5.12.2022 r. 
6.45 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
18.00 1) + Anastazja, Wacław, Bar-

bara, Wacław, Józef, Ryszard, 
Franciszek, Rysiu, Marek  
z rodz. Szymczak. 

 2) + Cecylia, Feliks Jachi-
mowscy; + Elżbieta, Win-
centy Dubrowscy.

Wtorek 6.12.2022 r. 
– wspomnienie św. Mikołaja
6.45 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
18.00 1) W intencji Marianny z 

okazji 85 urodzin z prośbą o 
łaskę zdrowia i Boże bł. na 
dalsze lata życia, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski.

 2) + Jerzy Dziedzic.

Środa 7.12.2022 r. 
– wspomnienie św. Ambrożego
7.00 + Jerzy Styrna (intencja od 

Michała i Weroniki Styrna z 

Intencje mszalneIntencje mszalne
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dziećmi). 
16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
17.45 Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy
18.00 Msza św. zbiorowa: 
 - + Krzysztof Krawczyk.
 - + Józef Dudek w 15 rocz. 

śmierci, Józefa (k), Bolesław, 
Wojciech Kaczmarek.

 
Czwartek 8.12.2022 r. 
– uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
7.00 W intencji zmarłych z rodzi-

ny Brzeczek.
12.00 + ks. Stanisław Bielski – in-

tencja od Żywego Różańca.
16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
18.00 1) + Danuta Olkowicz w 3 

rocz. śmierci.
 2) + Zbigniew Witkowski w 

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

Piątek 9.12.2022 r. 
7.00 + Jak Styrna (intencja od 

bratanicy Agnieszki i Rober-
ta).

16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 
(greg).

17.45 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego.

18.00 + Ryszard Mroczko w 2 
rocz. śmierci, + Róża Mrocz-
ko w 19 rocz. śmierci, + 
Antoni Mroczko w 36 rocz. 
śmierci oraz za zmarłych z 
rodziny i bliskich.

Sobota 10.12.2022 r. 
9.00 1) + Maria Rosa Sossi (greg).
 2) + Stanisław w 36 rocz. 

śmierci, Franciszka, Krysty-
na, Władysław.

18.00 1) + Jacek, Jerzy.
 2) + Lech Stefan Wesołow-

ski w 20 rocz. śmierci. 

Niedziela 11.12.2022 r.  
– III Niedziela Adwentu
7.00 + Piotr Żmudzki w 19 rocz. 

śmierci i za zmarłych z ro-
dziny: + Jan, Helena, Kazi-

mierz Buj.
9.30 + Bolesław i Michalina Ka-

sparewicz i za zmarłych z 
rodziny.

11.00 + Krystyna Wojtkiewicz w 
1 rocz. śmierci.

12.30 + Jan Styrna (intencja od 
brata Mariana z rodziną).

18.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa (godz. 10.00) + Jadwiga, 

Józef, Franciszek Tomana i 
za zmarłych z rodziny To-
mana i Beskór.

Olchowo (godz. 11.00) + Henryk 
w 24 rocz. śmierci, + Zofia 
w 19 rocz. śmierci, Freda, 
Paweł, Jan Zielińscy.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 12.12.2022 r. 
6.45 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
9.00 + Barbara Sikorska i za 

zmarłych z rodziny Sikor-
skich i Kosmala.

18.00 1) + Jan Styrna (intencja od 
brata Antoniego z rodziną).

 2) + Anna Jarmużek w 30 
dzień po pogrzebie (intencja 
od uczestników pogrzebu).

Wtorek 13.12.2022 r. 
– wspomnienie św. Łucji
6.45 Roraty: O liczne i święte po-

wołania do Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej.

9.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
18.00 1) + Marek Filipiak.
           2) + Józef, Regina, Barba-

ra Staniul; + Tomasz, Stani-
sława Jagoda.

Środa 14.12.2022 r. 
– wspomnienie św. Jana od Krzyża
7.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
9.00 + Bazyli Fedak w 29 rocz. 

śmierci; + Anna, Władysław, 
Halina i za zmarłych z rodzi-
ny Fedak i Hawrylak.

16.30 Roraty
17.45 Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Marianna Siedlecka w 

21 rocz. śmierci; + Genowe-

fa Łuczaj w 21 rocz. śmierci; 
+ Izabela Krzak w 19 rocz. 
śmierci; + Zenon Heinrich.

Czwartek 15.12.2022 r. 
7.00 W intencji zmarłych z rodzi-

ny Brzeczek.
16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
18.00 1) + Jarosław Budziński.
 2) + Jarosław Budziński w 7 

rocz. śmierci.

Piątek 16.12.2022 r. 
7.00 W intencji zmarłych z rodzi-

ny Brzeczek.
16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
17.45 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego.
18.00 + Stanisława (k), Piotr Ło-

gisz; + Danuta Tkaczenko; + 
Andrzej Dalmata.

Sobota 17.12.2022 r.
9.00 1) + Maria Rosa Sossi (greg).
 2) + Jadwiga Irzymska w 30 

dniu po pogrzebie (intencja 
od uczestników pogrzebu).

18.00 + Ewa, Władysław, Kamila, 
Regina, Edward, Zdzisław i 
za zmarłych z rodziny.

Niedziela 18.12.2022 r. 
– IV Niedziela Adwentu 
7.00 W intencji zmarłych z rodzi-

ny Brzeczek.
9.30 + Jan Kowalczyk w dniu 

urodzin.
11.00 + Jan Styrna (intencja od 

chrześniaka Łukasz z rodzi-
ną).

12.30 W intencji rodziny Grad i 
Irzymskich z prośbą o zdro-
wie, bł. Boże i opiekę Matki 
Bożej.

18.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
Karsk (godz. 09.00) + Władysław 

Owczarek w 27 rocz. śmier-
ci; + Antonina, Władysław 
Owczarek; + Aniela, Franci-
szek Kubiccy. 

Dąbrowa Nowog. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 
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Poniedziałek 19.12.2022 r. 
6.45 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
18.00 1) rezerwacja
 2) + Janina Karman, + Re-

nata Karman.

Wtorek 20.12.2022 r. 
6.45 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).\
18.00 1) + Regina, Jan, Stanisław 

Starzak.
 2) + Mieczysław Piątek w 

miesiąc po śmierci (intencja 
od Żywego Różańca).

Środa 21.12.2022 r. 
7.00 + s. Zygmunta (intencja od 

Żywego Różańca). 
16.00 Roraty: + Maria Rosa 
Sossi (greg). 
17.45 Nowenna do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy

18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Jadwiga i Michał Saniuk; 

+ Roman, Wojciech Saniuk.- 
Dziękczynna z okazji 4 rocz-
nicy ślubu Heleny i Zdzisła-
wa Kowalczyk z prośbą o bł. 
Boże, opiekę Matki Bożej i 
łaskę zdrowia dla jubilatów i 
ich dzieci z rodzinami.

 
Czwartek 22.12.2022 r. 
7.00 + Anna, Jerzy, Waldemar Ja-

ruzal.
16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 

(greg).
18.00 + Jerzy Czechowski w 1 

rocz. śmierci.

Piątek 23.12.2021 r. 
7.00 + Mieczysław Piątek (inten-

cja od Grupy Modlitewnej 
Kontemplacyjnej i Aposto-
łek).

16.30 Roraty: + Maria Rosa Sossi 
(greg).

18.00 + + Mieczysław, Aleksan-
der, Bogumiła, Eugeniusz 
Woronieccy.

Sobota 24.12.2022 r. 
– Wigilia Bożego Narodzenia
9.00 1) + Janina Pokorska w 30 

dzień po pogrzebie (intencja 

od uczestników pogrzebu).
 2) + Maria Rosa Sossi (greg).
20.00 Pasterka Olchowo
20.00 Pasterka Karsk + Konstanty 

Łatka.
21.15 Pasterka Dąbrowa + Euge-

nia Wojtkus, + Eleonora Ku-
siak i za zmarłych z rodziny.

22.00 Pasterka Nowogard (ze 
szczególnym udziałem dzie-
ci): W intencji zmarłych z 
rodziny 

          Rynkiewicz i Radzickich.
24.00 Pasterka Nowogard: + 

Adam Karman.

Niedziela 25.12.2022 r. 
– uroczystość Narodzenia Pańskiego
9.30 + Wiesław Irzymski w 

rocznicę śmierci.
11.00 + W intencji Seweryny i 

Zenona w 55 rocz. ślubu.
12.30 + Irena, Wacław, Bogusław 

Kalinowscy; + Julia, Mikołaj 
Rak.

18.00 W intencji dzieci poczę-
tych.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Nowogardzka (godz. 

10.00) + Maria Rosa Sossi 
(greg.).

Olchowo (godz. 11.00) + Zofia i 
Marian z rodziny Kozub-
skich; + Janina, Stanisław i 
Józef z rodziny Barylak.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 26.12.2022 r. 
– Poniedziałek w oktawie 
Narodzenia Pańskiego
7.00 O Boże bł., zdrowie i po-

trzebne łaski dla Krystyny z 
rodziną.

9.30 + Krzysztof Staszak w 5 
rocz. śmierci i za zmarłych 
z rodziny Staszak.

11.00 + Jarosław w 30 rocz. 
śmierci, + Tomasz w 12 
rocz. śmierci z rodz. Zajfert.

12.30 + Szczepan Żabecki w 34 
rocz. śmierci.

18.00 + Stanisław Kasprzyk w 20 
rocz. śmierci; + Janina Ka-
sprzyk w 13 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Adam Ję-
drzejewski w 14 rocz. śmier-
ci i za zmarłych z rodziny 
Jędrzejewskich.

Dąbrowa Nowogardzka (godz. 
10.00) + Maria Rosa Sossi 
(greg.).

Olchowo (godz. 11.00) W intencji 
zmarłych z rodziny Stefań-
skich, Jeziorskich i Śmigiel.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Wtorek 27.12.2022 r. 
– Wtorek w oktawie Narodzenia
 Pańskiego, święto św. Jana 
Ewangelisty Apostoła
7.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
18.00 + Zofia Skotnicka w 32 

rocz. śmierci.

Środa 28.12.2022 r. 
- Środa w oktawie Narodzenia
 Pańskiego, święto świętych 
Młodzianków męczenników
7.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
17.45 Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy
18.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 29.12.2022 r. 
- Czwartek w oktawie 
Narodzenia Pańskiego
7.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
18.00 + Jan, Irena, Gertruda i 

Antoni Szylke.

Piątek 30.12.2022 r. 
– Piątek w oktawie 
Narodzenia Pańskiego
7.00 + Maria Rosa Sossi (greg).
17.45 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego.
18.00 + Andrzej i Eugeniusz Ga-

wrońscy. 

Sobota 31.12.2022 r. 
– Piątek w oktawie Narodzenia
Pańskiego, wspomnienie 
św. Sylwestra
7.00 W intencji Ojca Świętego 

Franciszka, naszej Ojczy-
zny, Radia Maryja i Telewizji 
Trwam.

17.30 Nabożeństwo na zakończe-
nie roku. 

18.00 


