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Ewangelia na NiedzielęEwangelia na Niedzielę

Z Ewangelii według św. Mateusza:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci 
swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i 
podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło 
jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie”. (Mt 5, 13-16) 

ROZWAŻANIE
Wielu narzeka, że tak wiele jest zła wokół, że nic nie da się zrobić. Gdyby spojrzeć na wątłe 
światło w ciemności albo na zwykłą świeczkę zapaloną w mroku nocy zrozumiemy jak wy-
starczająco oświetla drogę idącym. Tak niewielka ilość soli nadaje smak potrawom. Dlatego 
niewielu chrześcijan potrzeba, by oświetlić drogę innym. To my mamy być światłem i solą nie 
zrażając się tym, że jesteśmy mali i słabi. Powinniśmy jednak być otwarci na Ducha Świętego i 
przejrzyści, aby światło Jezusa oświetlało świat. Możemy sobie zadać kilka pytań, aby zrobić taki 
rachunek sumienia z bycia uczniem Jezusa.
- Czy w życiu osobistym polegamy na własnych siłach, czy na Bogu?
- Czy mówimy innym o przebaczeniu, kiedy sami podtrzymujemy urazy i niechęć do bliźnich?
- Czy możemy zachęcać do modlitwy kogokolwiek, jeśli lekceważymy ją w naszym życiu?
- Czy głosząc Jezusa ubogiego sami umiemy się dzielić?
- Czy możemy mówić o czystości, gdy sami mamy nieczyste pragnienia?
- Czy budujemy jedność we wspólnocie Kościoła?
- Czy oczekujemy wdzięczności w formie ludzkiego uczucia, przywiązania, pochwał, darów?
- Czy słabości innych budzą w nas współczucie, czy też jesteśmy „prorokami zła”, wytykający-

mi innym ich błędy?
- Czy szukamy spotkania z ludźmi, czy izolacji?
- Czy jesteśmy szczerzy i otwarci?
- Czy przyznajemy się do naszych błędów i grzechów?
- Jaka jest nasza postawa wobec cierpienia swojego i innych?
- Co dzisiaj możemy powiedzieć Jezusowi o świadectwie swojego życia dawanym Jego Ewange-

lii?
(Komentarz został przygotowany 

przez Elżbietę Marek)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PARAFII  
ZA 2022 ROK

Z przeniesienia 2021 r.: 18.127,71
Przychód za 2022 r.: 975.977,00
Ogółem przychód: 994.104,71                    Ogółem rozchód 2023 r. 967.855,51

Poszczególne kościoły
Nowogard
Przychód: 827.100,00                                   Rozchód: 824.986,00
poz.z 2021r.: 1.100,00

Wojcieszyn
Przychód: 36.212,50                                    Rozchód: 33.621,66
poz. z 2021 r.: 1.566,21

Karsk
Przychód: 76.278,00                                    Rozchód: 82.197,55
poz. z 2021 r.:8.450,00

Dąbrowa
Przychód: 12.424,00                                    Rozchód: 3.333,48
poz. z 2021 r.: 1.357,72

Olchowo
Przychód: 23.962,50                                    Rozchód: 23.716,82
poz. z 2021 r.: 5.653,78

W PRZYCHODACH                                      W WYDATKACH

Taca              348.557,00    Utrzymanie                      219.075,53
Darowizny    195.420,00     Kredyty                           82.900,00
Dotacje          51.000,00     Darowizna                       62.000,00
Dzierżawy     33.200,00      Inwestycje                        514.929,98
Odpust          19.500,00       Wyjazd dzieci                   3000,00
Pożyczki       170.000,00     Szkoła nauki J. polskiego   6.000,00
Kredyty         150.000,00     Wigilia dla samotnych      2.000,00
Zwrot z ubezpieczenia 8.300,00   Spłata pożyczek               77.950,00
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PROTOKÓŁ POWIZYTACYJNY
W 2022 roku nasza wspólnota parafialna przeżyła Wizytacje Kanoniczną, która następuje w 
każdej parafii co 5 lat. Po każdej Wizytacji, biskup wizytujący przesyła protokół powizytacyjny 
zawierający wskazania dotyczące parafii i kościołów filialnych. Poniżej zamieszczamy fragment 
protokołu uczynionego przez ks. biskupa Henryka Wejmana a dotyczący obszaru administracyjno-
gospodarczego naszej wspólnoty: 

W zakres wizytacji admini-
stracyjno-gospodarczej weszły 
rozmowy z Księdzem Probosz-
czem na temat dokumentacji 
przygotowanej przez Księdza 
Dziekana Dekanatu w ramach 
przeprowadzonej przez niego 
wizytacji wstępnej, a dotyczą-
cej kancelarii i spraw remon-
towo-budowlanych w para-
fii, oraz wizja lokalna tychże 
obiektów dokonana przez Wi-
zytującego. 

W wyniku tak przeprowa-
dzonej wizytacji określono 
aktualny stan parafii i sformu-
łowano w tych obszarach zale-
cenia. Efektem wizytacji w jej 
wymiarze administracyjno-go-
spodarczym są spostrzeżenia i 
wynikające z nich wskazania.

Kościół parafialny jest za-
dbany i odpowiednio, tj. pod 
względem liturgicznym i ad-
ministracyjnym, wyposażony. 
Również ten standard spełnia-
ją kościoły filialne w: Dąbro-
wie Nowogardzkiej, Karsku, 
Olchowie i w Wojcieszynie. 

Od ostatnie wizytacji w ko-
ściele parafialnym w Nowo-

gardzie rozpoczęto wymianę 
ogrzewania i wymianę ikon 
drogi krzyżowej, przeprowa-
dzono konserwacje ściany 
wschodnie, zawieszono na 
ścianach cztery obrazy Świę-
tych, zainstalowano relikwie 
św. Maksymiliana i bł. ks. Je-
rzego, zaś w kościołach filial-
nych wykonano następujące 
prace: 

- w Dąbrowie Nowogardz-
kiej wyremontowano strop, 
zamontowano nową nastawę 
ołtarzową, urządzono kącik 
pamięci, 

- w Karsku zainstalowano 
osiem witraży, dokonano na-
prawy elewacji południowej 
ściany świątyni, 

- w Olchowie zamontowano 
nowe nagłośnienie, pomalo-
wano ściany kościoła i ułożo-
no chodniki, 

- w Wojcieszynie (kościół w 
budowie) położono na koście-
le dach, wnętrze wytynkowa-
no i wylano podłogę, ocieplo-
no ściany i położono elewacje 
zewnętrzną, zainstalowano po-
lichromie Sieradzką i Scenę 
Ołtarzową, oraz zagospodaro-
wano teren wokół świątyni- a 
na plebanii wyremontowano 
niektóre pomieszczenia. 

Te wszystkie działania świad-
czą o dużym zaangażowaniu i 
pracy ks. Proboszcza, oraz o 
ofiarności i odpowiedzialno-
ści wiernych. Jedyna sugestia, 
jaką można wyrazić w tym 
względzie, to trzeba w przy-
szłości w kościele parafialnym 
w Nowogardzie dokończyć wy-
mianę ogrzewania i ikon dro-
gi krzyżowej, przeprowadzić 
prace przy elewacji zewnętrz-

nej i freskach w prezbiterium, 
oraz zamontować opaskę wo-
kół kościoła, a w kościołach 
filialnych: 

- w Dąbrowej zainstalować 
nowy ołtarz i ambonę i napra-
wić ogrodzenie, 

- w Karsku wyremontować 
elewacje ściany północnej i 
wschodniej, oraz zamontować 
nową nastawę ołtarzową, 

- w Olchowie zawiesić obra-
zy świętych patronów świątyni, 

- a w Wojcieszynie pokryć 
dach blachą i prowadzić dal-
sze prace wykończeniowe we-
dług możliwości finansowych, 

- natomiast na plebani nale-
ży dokończyć remont pozosta-
łych pomieszczeń i prowadzić 
na bieżąco prace konserwa-
torskie. 

Wizytacja umożliwiła też wy-
danie pozytywnej oceny co do 
funkcjonowania kancelarii pa-
rafialnej i prowadzenia finan-
sów parafii. Podstawowe księ-
gi parafialne są redagowane 
poprawnie i prowadzone na 
bieżąco. Pewnym zaleceniem 
na przyszłość jest konieczność 
uzupełnienia spisu inwenta-
rza parafialnego o wykonanie 
zdjęć obiektów sakralnych 
stałych i ruchomych, zaktu-
alizowania badań technicz-
nych instalacji elektrycznej, 
odgromowej i ppoż. obiektów 
parafialnych. Wszelkie zalece-
nia, jakie nasuwają się z prze-
prowadzonej wizytacji w jej 
aspekcie administracyjnym, a 
dotyczące zarówno kościołów, 
jak i plebanii winny być reali-
zowane w uzgodnieniu z Wy-
działem Budowlanym Kurii 
Metropolitalnej w Szczecinie.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA CZYLI KOLĘDA
We wtorek 7 lutego zakończymy tegorocz-

ne odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii, 
tzw. “kolędę”.

Jako duszpasterze chcemy Wam serdecznie 
podziękować za wspaniałą atmosferę modlitwy 
i spotkania. Dziękujemy za wspólną modlitwę, 
duszpasterskie rozmowy, za dzielenie się z 
nami swoimi doświadczeniami życiowymi: ra-
dościami i smutkami Waszej codzienności.

Szczególnie mocno, chcemy podziękować 
za każde dobre słowo skierowane pod naszym 
adresem. Niezmiernie miło jest usłyszeć: “Fają 
mamy ekipę księży w parafii” lub “Widać, że 
księża się dogadujecie między sobą”. Cieszy 
fakt, że parafianie widzą to co jest prawdą, któ-
ra cieszy całą parafię jak i naszą kapłańską 
wspólnotę.

Dziękujemy również za wszelkie uwagi (tak-
że krytyczne) dotyczące funkcjonowania na-
szej parafii. Jeśli tylko to możliwe, będziemy 
starali się poprawić niedociągnięcia.

Składamy serdeczne “Bóg zapłać” za ofiary 

kolędowe złożone podczas odwiedzin kolędo-
wych.

Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie + 
Wasi duszpasterze:

ks. Grzegorz Legutko – proboszcz
ks. Waldemar Piątek
ks. Karol Karwowski

Nasi ministranci również serdecznie dzięku-
ją za piękne przyjęcie i za ofiary złożone do 
puszki. 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
 Co roku w dniu 02 lutego obchodzili-
śmy święto Ofiarowania Pańskiego. Jednak nie 
wszyscy wiedzą, że jest to też święto patronalne 
osób, które poświęciły się służbie Panu Bogu i 
drugiemu człowiekowi w różnych zgromadze-
niach zakonnych: męskich, żeńskich czy kon-
templacyjnych.

 Pamiętajmy w tym dniu o posługują-
cych w naszej parafii siostrach ze Zgromadze-
nia Sióstr Opatrzności Bożej.
Drogie siostry dziękujemy za waszą obecność 
i tak ważną posługę w naszej wspólnocie. Czci-
godne siostry polecamy modlitwie naszych pa-
rafian.
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ŚRODA POPIELCOWA  
W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

 Środa Popielcowa rozpoczyna okres 
czterdziestodniowego przygotowania do naj-
większej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt 
Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się 
ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wie-
czerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwar-
tek.
 W Środę Popielcową - zgodnie z ka-
nonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego - obowiązuje wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki 
w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Pra-
wem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy 
powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - 
osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku ży-
cia. 
 Sam zwyczaj posypywania głów popio-
łem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Śro-
dę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tra-
dycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów  
i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierw-
sze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą  
z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten 

zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele.  
W tym też czasie ustalono, że popiół do posy-
pywania głów wiernych ma pochodzić z palm 
poświęconych w Niedzielę Palmową poprzed-
niego roku.
 Msze św. z obrzędem posypania głów w 
naszej parafii będą 22 lutego 2023 o godz. 7.00, 
12.00, 16.30, 18.00. 
 Obrzęd posypania głów w kościo-
łach filialnych odbędzie się na Mszach św.  
w I Niedziele Wielkiego Postu.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
 W sobotę 11 lutego 2023 r. będziemy 
obchodzić XXXI Światowy Dzień Chorego. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie 
osoby chore i cierpiące na wszelkie poważne 
choroby z naszej parafii w sobotę 11 lutego 
na Mszę Św. o godz. 09.00. Podczas tej Mszy 
św. będzie można przyjąć Sakrament Chorych 
a przed Mszą św. skorzystać z Sakramentu Po-
kuty i Pojednania.
 Prosimy też wszystkie osoby dobrej 
woli, aby uczyniły wszystko i pomogły chorym, 
którzy chcą wziąć w tym wydarzeniu udział, 
dotrzeć na w/w Mszę św.
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IMIENINY  
SIOSTRY DANIELI

 Serdecznie zapraszamy wszystkich pa-
rafian oraz przyjaciół naszej siostry Danieli,  
na Msze św. 16 lutego (czwartek) 2023 roku o 
godz. 18.00. Podczas tej Eucharystii będziemy 
modlić się za naszą siostrę Daniele z okazji jej 
imienin.

NABOŻEŃSTWA  
WIELKIEGO  

POSTU
W okresie Wielkiego Postu w naszym 

kościele będą odprawiane nabożeństwa 
wielkopostne:

- DROGA KRZYŻOWA (w piątek): 
dla dzieci o godz. 16.30 a 
dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.30;
- GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę o 

godz. 17.30.

Przypominamy, że za udział w każdym z 
tych nabożeństw, możemy uzyskać odpust 
zupełny ofiarowany za naszych zmarłych, 
pod warunkami zwykłymi.

USZANOWANIE RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II,  
ŚW. OJCA PIO  

I Bł. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
W lutym podczas Mszy Św., będziemy zanosić modlitwy za wstawiennictwem: 
 św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. Maksymiliana Marii Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz będzie można uszanować relikwie tych świętych: 
-  św. Jana Pawła II – 02 lutego o godz. 18.00.
- św. Maksymilian Maria Kolbe – 14 luty o godz. 18.00.
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 lutego o godz. 18.00.
 - św. ojca Pio – 23 lutego o godz. 18.00. 

Fot. Marzena Marcinkiewicz
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia zamieszczamy rymowane fragmenty Ewan-
gelii pióra autora. Zachęcamy do czytania dzieciom tych rymowanych fragmentów Ewangelii. 
Zapraszamy również do odwiedzenia strony wyżej wspomnianego autora: http://romciotomcio.pl  

V NIEDZIELA ZWYKŁA  
– EWANGELIA ŚW. MATEUSZA 5, 13-16

Kiedy z góry zeszli sobie,
Jezus mówił tak: - Uczniowie!
Solą macie być na ziemi, 
Jeśli jednak to się zmieni
I smak soli utracicie,
Nic niewarte wasze życie.
Ziemia to są przecież ludzie,
Zatem w apostolskim trudzie
Trzeba dla nich być przykładem.
- Jaką, Panie, dasz nam radę,
Byśmy smaku nie stracili
I czasami nie zbłądzili?
- Wy jesteście światłem świata,
Więc dla siostry i dla brata
Jaśnieć macie tą światłością,
Która zowie się... świętością!
Ja was przecież powołałem
I na uczniów swych wybrałem.
Kiedy na to się zgadzacie,
Innej drogi już nie macie.
Na świeczniku więc jesteście, 
Czy na wiosce, czy też w mieście.

W każdym miejscu, w każdej porze,
W was chcą widzieć światło Boże.
Gdy się wasze światło pali,
Ludzie będą Boga chwalić
I świętością promieniować.
Bądźcie więc świętymi Boga,
W każdym słowie, w każdym czynie,
A nagroda was... nie minie.

Jacy mają być kapłani?
Wy to mi powiedzcie sami...
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WAŻNE  TEMATYWAŻNE  TEMATY

Za moment rozpoczną się ferie zimowe dzieci i młodzieży. Po powrocie rozpocz-
ną się wielkie przygotowania do przeżycia przez dzieci i młodzież Sakramentów I 
Komunii św. i Bierzmowania. Poniżej proponujemy artykuł ks. Michała Lubowic-
kiego dotyczący roli rodziców w przygotowaniu swoich dzieci do I Komunii Św.

TA JEDNA ROZMOWA PRZED  
PIERWSZĄ KOMUNIĄ.  

OPOWIEDZ O TYM DZIECKU,  
ZANIM BĘDZIE ZBYT PÓŹNO.

Gdybyś miał tylko jedną okazję do poważnej rozmowy z dzieckiem przed jego Pierwszą 
Komunią… Albo w ogóle o tym, czym jest Komunia Święta. Co należałoby mu powiedzieć? 

Chciałbym mu powiedzieć, że w całej tej uro-
czystości i w ogóle w „chodzeniu do kościoła” 
chodzi tylko o Jezusa. 
Na przykład tak:

WIELKA UROCZYSTOŚĆ
Za tydzień twoja  Pierwsza Komunia. To bę-
dzie wielka uroczystość. Będziesz mieć specjal-
ny [świadomie nie używam słowa „piękny”, bo 
mam swoje zdanie na temat komunijnych alb,  
a dziecka nie należy okłamywać – przyp. au.] 
strój. Będzie uroczysta msza. 
Kościół będzie specjalnie przystrojony na ten 
dzień. Przyjadą też goście, nasza rodzina, dziad-
kowie, twoi chrzestni. Bo wszyscy chcą być z 
tobą tego dnia. Po mszy będzie obiad, który 
wszyscy razem zjemy. Dostaniesz pewnie też 
prezenty z tej okazji, bo nimi będziemy chcieli 
ci pokazać, że ten dzień to prawdziwe święto w 
twoim życiu.

Ale wiesz… ta uroczystość w kościele, a po-
tem w domu czy restauracji będzie też długa.  
I może być tak, że w pewnym momencie po-
czujesz, że ci się nudzi, albo nie podoba. To jest  
w porządku. Nie ma w tym nic złego.
Mnie też czasem w kościele się nudzi. Nawet 
na zwykłej mszy w niedzielę. A czasem coś mi 
się nie podoba. Nieraz po prostu trudno mi się 
skupić. Moje myśli biegną do różnych spraw, 
wolałbym być gdzieś indziej w tym momencie. 
Masz tak czasem?

BO JEZUS CHCE ZE MNĄ BYĆ
O proszę! Ja też. Ale nie wychodzę. Wiesz dla-
czego? Bo staram się pamiętać, że na mszę idę 
po to, żeby pobyć z Jezusem.  To trochę jak 
z lekcjami. Czasami po prostu nie potrafiłem 
wysiedzieć na lekcji. Chciałem być już w domu 
albo na boisku, albo w jakimś innym miejscu. 
No ale na lekcji trzeba być, żeby się czegoś 
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nauczyć. Nawet jeśli wydaje nam się nie naj-
ciekawsza.
Albo inaczej. Mam chyba jeszcze lepszy przy-
kład. Miałeś kiedyś taką sytuację, że chciałeś 
być gdzieś indziej, bawić się, grać, robić coś in-
nego, ale zostałeś przy kimś, kto cię potrzebo-
wał, na kim ci zależało? Na przykład wszyscy 
pobiegli się bawić, ale obok był kolega/kole-
żanka, którzy bardzo chcieli z tobą porozma-
wiać o czymś dla nich ważnym, albo byli smut-
ni i potrzebowali, żebyś po prostu był obok i 
zostałeś? … No właśnie!
To dla mnie tak jest z mszą świętą. Nawet jak 
mi się nie podoba i wolałbym być gdzieś indziej 
i robić coś innego, to idę na mszę i zostaję na 
niej, bo wiem, że tam jest Jezus, który bardzo 
chce ze mną pobyć. Jestem tam dla Niego. Z 
Nim i dla Niego.

A MOŻE CHCESZ MI COŚ 
POWIEDZIEĆ, JEZU?

Oczywiście z Jezusem można być na wie-

le sposobów. Codzienna modlitwa rano  
i wieczorem, albo w ciągu dnia jest takim sposo-
bem. Gdziekolwiek jesteś i zaczniesz się modlić,  
to jesteś z Jezusem i spędzasz z Nim czas. Moż-
na wtedy mówić modlitwy; albo mówić do Nie-
go własnymi słowami, tak prosto z serca. A 
można też milczeć. Zrobić znak krzyża i po-
wiedzieć: „Jezu, chcę teraz pobyć z Tobą. Nie 
będę nic mówić. Po prostu z Tobą pobędę”.
Można zamknąć oczy i myśleć o Nim. I to już 
jest modlitwa, czyli bycie z Jezusem. Można też 
Go spytać: „A może chcesz mi coś powiedzieć, 
Jezu?” i w ciszy słuchać, czy nie usłyszę czegoś 
od Niego w swoim sercu.
Innym sposobem jest czytanie Biblii.  Nawet 
po kawałku. Po małym fragmencie. Po kilka 
zdań nawet. Czasami jest tak, że czytam Biblię 
i prawie zupełnie nic nie rozumiem. Nie wiem, 
o co chodzi. Nie wiem, jaki to ma związek z 
moim życiem. A potem w którymś momencie 
przypomina mi się jakieś wcześniej przeczyta-
ne zdanie, albo jakieś wydarzenie z Biblii i ono 
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nagle wyjaśnia mi, co się dzieje, co przeżywam. 
Jakby ktoś nagle zapalił latarkę w ciemnym 
pokoju.

NAJLEPSZY SPOSÓB
Ale Msza i Komunia, to jest taki  szcze-
gólny i najlepszy sposób bycia z Jezusem.   
I niesamowicie się cieszę, że ty już za chwilę 
będziesz mógł też z tego sposobu w całości ko-
rzystać, przyjmując na każdej mszy Jezusa w 
Komunii.
Bo Komunia to jest taki sposób, który Jezus 
sam wymyślił, żebyśmy mogli z Nim być naj-
bardziej jak się da. Żebyśmy nie tylko o Nim 
myśleli, czy nawet Go słuchali. Ale żebyśmy 
mogli Go dotykać i żeby On mógł się stać dla 
nas pokarmem i w ten sposób dawać nam siły. 
No bo jak coś się je, to to daje siłę, prawda?
Jezus w ostatni wieczór, zanim został areszto-
wany, skazany i zabity na krzyżu, usiadł ze swo-
imi uczniami do stołu, do kolacji. Nazywamy 
ją Ostatnią Wieczerzą. I wtedy mówił im, że są 
dla Niego nie tylko uczniami, ale przyjaciółmi; 
że ich ogromnie kocha. I że tak samo mocno 
będzie kochał tych, którzy w przyszłości będą 
Jego uczniami i przyjaciółmi, czyli nas.
I żeby się nie martwili, bo On po swojej męce, 
krzyżu i śmierci zmartwychwstanie, a potem 
żywy pójdzie do nieba, żeby nam tam „prze-
trzeć szlak”. Ale nawet wtedy nie zostawi ich 
(i nas) samych tu na ziemi. Bo wymyślił spo-
sób, żebyśmy zawsze mogli być razem z Nim. 
Tak blisko, najbliżej jak się da. I tym sposobem 
jest właśnie Komunia.

CIAŁO I KREW JEZUSA: 
TROCHĘ DZIWNE, CO?

Jezus wziął chleb i powiedział uczniom, że te-
raz to jest Jego Ciało. A potem wziął kielich 
z winem i powiedział im, że teraz to jest Jego 
Krew, czyli On cały. W pierwszej chwili to się 
wydaje dziwne, ale skoro Jezus jest Bogiem, 

to na pewno jest w stanie zrobić coś takiego. 
Skoro stworzył razem ze swoim Ojcem cały 
wszechświat, to może zrobić też taki cud.
I na koniec powiedział im, żeby po Jego pójściu 
do nieba, oni robili to „na Jego pamiątkę”. Czyli 
żeby powtarzali ten cud, aż do końca świata, 
kiedy On znowu przyjdzie tak, że będzie moż-
na Go zobaczyć i dotknąć. No i oni to robili, a 
potem przekazali moc robienia tego cudu swo-
im następcom. To są księża.
Można powiedzieć, że Jezus „schował się” w 
chlebie i winie – w Komunii Świętej. Na mszy 
przyjmujemy najczęściej tylko Ciało Jezusa. 
Trochę trudno by było, żeby kiedy jest nas tak 
dużo, to wszyscy pili z jednego kielicha, praw-
da? Ale w hostii, którą każdy dostaje, też jest 
cały Jezus. „Schowany”, ale prawdziwy.

BIAŁY OPŁATEK
Ciało Jezusa, które przyjmujemy, nadal wyglą-
da jak opłatek, którym wcześniej było. Nadal 
pachnie jak opłatek i smakuje jak opłatek. Ale 
już nie jest opłatkiem, tylko samym Jezusem.  
Nie da się mieć Go bardziej i być z Nim bliżej 
niż w Komunii.
I ty już za chwilę będziesz mógł zawsze mieć go 
tak blisko. To po to chodzimy co niedzielę do 
kościoła. To po to co miesiąc czyścimy serce 
w spowiedzi – żeby móc Go ciągle przyjmować  
w ten sposób i z Nim być. Bo On nas tak ko-
cha.
Jezus to jest taki przyjaciel, którego zawsze 
możesz mieć przy sobie– wystarczy pójść na 
mszę i przyjąć Go w Komunii. Innych przyja-
ciół może czasami zabraknąć. Czasem mogą 
nie móc być z nami. A On zawsze tak.
No i dlatego też modlimy się (przynajmniej 
czasem) „o powołania kapłańskie”. Czyli o to, 
żeby nie zabrakło księży, którzy mogą robić 
ten cud, że chleb i wino zamieniają się w żywe-
go, prawdziwego, kochającego nas, choć „scho-
wanego” Jezusa. (-)
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Nasza parafia wraz z parafią św. Wojciecha ze Świnoujścia 
organizuje w listopadzie 2023 pielgrzymkę do Izraela i Jordanii. 

Poniżej zamieszczamy program i informacje ogólne.
Zapisy u ks. Waldemara do 26 lutego 2023 wraz z wpłatą 2500 zł.

PIELGRZYMKA  
DO IZRAELA I JORDANII  

3-11 listopada 2023 r.
Godziny lotu:
BER - TLV      12:30 – 17:45
AQB - BER     11:00 – 17:35

Dzień 1 
Przyjazd na lotnisko, odprawy i przelot do Tel 
Awiwu. Po wylądowaniu i odprawach izrael-
skich przejazd do hotelu na kolację i nocleg. 

Dzień 2 
Śniadanie, centrum Betlejem: nawiedze-
nie Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Przejazd  
do Jerozolimy: Góra Oliwna, kościół Pater 
Noster i zejście z Góry Oliwnej (po drodze ko-
ściół Dominus Flevit oraz panorama starej Je-
rozolimy) do Ogrodu Oliwnego. Po południu 
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przejście Drogą Krzyżową do Bazyliki Grobu 
Pańskiego. Powrót do hotelu, kolacja. 

Dzień 3 
Wczesne śniadanie. Przejazd do Kany Gali-
lejskiej – uroczyste odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich w miejscu pierwszego cudu Chry-
stusa. zwiedzanie Nazaretu, miasta dorastania 
Jezusa Chrystusa, Bazylika Zwiastowania, ko-
ściół św. Józefa (z zewnątrz). Pustynia Judzka. 
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 4 
Po śniadaniu przejazd nad Jezioro Galilejskie 
– przyjazd do Kafarnaum (dom św. Piotra, 
miejsca nauczania Jezusa), zwiedzanie Tabghy, 
gdzie nad samym brzegiem znajduje się ko-
ściół Prymatu św. Piotra. Następnie wjazd na 
Górę Błogosławieństw, dalej rejs po Jeziorze 
Genezaret i obiad z endemiczną rybą św. Pio-
tra. Przekroczenie granicy z Jordanią. Przejazd 
do hotelu w Ammanie, kolacja, nocleg. 

Dzień 5 
Po śniadaniu przejazd do Madaby, dawnego 

centrum mozaikarstwa, nawiedzenie cerkwi 
św. Jerzego ze słynną mapą mozaikową kra-
jów biblijnych oraz kościoła Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela. Wjazd na Górę Nebo, skąd Moj-
żesz pokazał Izraelitom Ziemię Kanaan. Zjazd 
do doliny Jordanu na miejsce chrztu Chry-
stusa. Powrót do hotelu w Ammanie, kolacja 
i nocleg. 

Dzień 6 
Śniadanie, przejazd nad Morze Martwe, moż-
liwość zażycia zdrowotnych kąpieli. Następnie 
przejazd do krótki postój w Wadi Musa, w 
miejscu, z którego wg Pisma Świętego wypły-
nęła woda po tym, jak Mojżesz uderzył laską 
w skałę. Przejazd do hotelu w Petrze (Wadi 
Musa) na kolację i nocleg. 

Dzień 7 
Śniadanie, zwiedzanie Petry – wykutego w 
skałach miasta Nabatejczyków, które przeży-
wało swoją świetność od 300 do 100 lat p.n.e. 
Od lipca 2007 roku Petra znajduje się na pre-
stiżowej liście Siedmiu Nowych Cudów Świata. 
Kolacja i nocleg w hotelu w Akabie. 
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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

Dzień 8 
Śniadanie, dzień wolny na wypoczynek nad 
Morzem Czerwonym. Kolacja i nocleg. 
Dzień 9 
Śniadanie, potem przejazd na lotnisko, odpra-
wy i przelot powrotny. Zakończenie pielgrzym-
ki do Ziemi Świętej i Jordanii.

Koszt: 6200 PLN + 300 dolarów

CENA ZAWIERA 
•	 przelot Berlin  – Tel-Awiw oraz Akaba 
- Berlin z bagażem podręcznym 45x36x20 cm 
oraz bagaż rejestrowany 23 kg,

•	 przejazdy na miejscu komfortowym kli-
matyzowanym autokarem,

•	 8 noclegów w hotelach ***, pokoje 
2/3-osobowe z łazienkami, 

•	 8 śniadań oraz 8 kolacji, 

•	 opiekę duchową i Msze św., 

•	 opiekę pilota wycieczek, 

•	 wizę jordańską,

•	 obowiązkową składkę na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny (13 zł) oraz obowiązko-
wą składkę na Turystyczny Fundusz Pomoco-
wy (13 zł), 

•	 ubezpieczenie w firmie Signal Iduna 
(KL + choroby przewlekłe 40 000 euro, NNW 
15 000 zł, BP 1000 zł).

•	 biletów wstępu do zwiedzanych obiek-

tów wraz z kosztami ich rezerwacji, przewod-
ników lokalnych, opłat granicznych i miejsco-
wych, parkingów, napiwków dla kierowców i 
obsługi hotelowej – koszt 300 dolarów/os., 
płatne pilotowi.

•	 Transfer na lotnisko w Berlinie i powrót 

 
CENA NIE ZAWIERA
- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego 
(990 zł),

UWAGI
- aby wjechać do Izraela i Jordanii niezbędny 
jest paszport, ważny min. 6 miesięcy licząc od 
dnia powrotu,
- Jordania jest krajem tańszym niż Izrael, ale 
w niektórych miejscach (szczególnie w Petrze) 
ceny są wyższe niż w Polsce,
- śniadania w trakcie pielgrzymki– w formie 
bufetu (kuchnia bliskowschodnia),
- kolacje – ciepłe, 2- lub 3-daniowe, 
 
Organizator: Biuro Podróży Misja Travel, ul. 
Łąkowa 21/19Poznań, tel.: +48 613332238, biu-
ro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl

Kontakt z ramienia parafii: Ks. Waldemar Pią-
tek 507085640

Zapisy do 26 lutego 2023 roku wraz z wpła-
tą 2500 zł (40 % wartości) bezpośrednio 
 u ks. Waldemara.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ
Strona internetowa naszej parafii: www.wnmp.nowogard.eu
Profil na Facebooku: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie
Zachęcamy do śledzenia tych stron, poszukiwania informacji oraz do szybszego 

kontaktu z naszymi duszpasterzami. 
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Środa 1.02.2023 r. 
7.00 1) + Regina Cichocka  

(Greg.).
 2) + Roman Stokłosa (Greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Wanda Izydorczyk.
 2) + Tadeusz Kozina i za 

wszystkie dusze w czyśćcu 
cierpiące.

 3) + Bolesław, Jóżefa(k), + 
Wojciech, + Zdzisław.

Czwartek 2.02.2023 r. 
– święto Ofiarowania 
Pańskiego, 
I czwartek miesiąca
9.00 + Maria, Ignacy Kucia i za 

zmarłych z rodziny.
16.30 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 1) W intencji członkiń Żywe-

go Różańca.
 2) + Roman Stokłosa (Greg.). 

Piątek 3.02.2023 r. 
- I piątek miesiąca
7.00 1) + Regina Cichocka (Greg.).
 2) + Roman Stokłosa (Greg.).
17.00 Możliwość skorzystania ze 

Spowiedzi św.
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób 

zmarłych z naszej wspólnoty 
w styczniu 2023.

Sobota 4.02.2023 r. 
– I sobota miesiąca
8.30 Nabożeństwo maryjne
9.00 1) + Regina Cichocka (Greg.).
 2) + Włodzimierz Wiatr w 30 

dniu po pogrzebie (intencja 
od uczestników pogrzebu).

 3) + Roman Stokłosa (Greg.).
18.00 + Marianna i Kazimierz Ła-

zarz.

Niedziela 5.02.2023 r. 
– V Niedziela Zwykła
7.00 1) + Agata Olszewska w 2 

rocz. śmierci, + o. Henryk i 
za zmarłych rodziców i zmar-
łych z rodziny.

 2) + Roman Stokłosa (Greg.).
9.30 + Jacek Zięciak.
11.00 + Helena Rodziewicz w 1 

rocz. śmierci.
12.30 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 + Helena Chorążyczewska w 

6 rocz. śmierci, + Mieczysław 
Chrążyczewski.

Karsk (godz. 09.00) + Józef i Kazi-
miera Możdżyńscy.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + 
Maria Stępień (Intencja Żywe-
go Różańca).

Olchowo (godz. 11.00) + Zdzisław 
Bąk.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Wa-
lenty Góraj w 6 rocz. śmierci.

Poniedziałek 06.02.2023 r. 
– wspomnienie św. Pawła 
Miki i Towarzyszy
7.00 1) + Regina Cichocka (Greg.).
 2) + Weronika Kowalska w 

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

 3) + Roman Stokłosa (Greg.).
18.00 + Teodor Chlebicki w 18 

rocz. śmierci oraz za zmar-
łych z rodz. Chlebickich i 
Staszak.

Wtorek 7.02.2023 r. 
7.00 W intencji Ryszarda z okazji 

47 rocz. urodzin z prośbą o bł. 
Boże dla jubilata i dzieci.

18.00 + Regina Cichocka (Greg.).

Środa 8.02.2023 r.
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 1) + Krzysztof Krawczyk.
 2) + Helena Balejko w 2 rocz. 

śmierci, + Piotr Balejko i za 
zmarłych z rodziny.

 3) + Jan Krystkiewicz w 3 
rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

Czwartek 9.02.2023 r. 

7.00 + Tadeusz Olkowicz w 1 rocz. 
śmierci.

18.00 1) + Regina Cichocka (Greg.).
 2) + Leon Żywalewski w 2 

rocz. śmierci, + Paweł Żywa-
lewski w 3 rocz. śmierci, + 
Jan, Marianna Kaczmarkie-
wicz, + Jadwiga, Lucjan Ży-
walewscy. 

Piątek 10.02.2023 r. 
– wspomnienie św. Scholastyki
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
17.45 Koronka
18.00 Dziękczynno – błagalna z 

prośbą o potrzebne łaski dla 
rodziny.

Sobota 11.02.2023 r. 
– wspomnienie NMP z Lourds, 
XXX Światowy Dzień Chorego
9.00 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 + Jan Piotrowski w 1 rocz. 

śmierci.

Niedziela 12.02.2023 r. 
– VI Niedziela Zwykła
7.00 1) + Marta, Antoni, Bolesław 

z rodz. Andrzejewskich; + 
Maria i Bolesław Łudczak.

 2) + Jan Krawczyk w 1 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodz. 
Wypychów i Dębów.

9.30 + Sabina Kasparewicz w 1 
rocz. śmierci.

11.00 Pro populo
12.30 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 + Alicja Piotrowicz.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + 

Maria Stępień (intencja od 
uczestników pogrzebu).

Olchowo (godz. 11.00) + Zenobia 
Łokaj w 1 rocz. śmierci.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Józefa 
Zając.

Poniedziałek 13.02.2023 r. 
7.00 O liczne i święte powołania 

do Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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18.00 + Regina Cichocka (Greg.).

Wtorek 14.02.2023 r. – święto 
św. Cyryla i Metodego
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 + Stanisław Śniegowski w 7 

rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

Środa 15.02.2023 r. 
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Roman Stefański w 6 rocz. 

śmierci. 

Czwartek 16.02.2023 r. 
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 W intencji siostry Danieli z 

okazji imienin (intencja od 
Żywego Różańca).

Piątek 17.02.2023 r. 
7.00 + Helena i Franciszek, + 

Stanisława (k) i za zmarłych 
rodziców i rodzeństwo.

17.45 Koronka
18.00 1) + Regina Cichocka (Greg.).
 2) Z okazji 50 rocz. ślubu Elż-

biety i Jana.
 
Sobota 18.02.2023 r. 
9.00 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 1) + Gertruda w 29 rocz. 

śmierci; + Władysław w 52 
rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodziny.

 2) + Zbigniew Gołuchow-
ski w 30 dzień po pogrzebie 
(intencja od uczestników po-
grzebu).

Niedziela 19.02.2023 r. 
– VII Niedziela Zwykła
7.00 + Elżbieta Nowik w 1 rocz. 

śmierci.
9.30 + Jan Sachryń w 29 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodz. 
Sachryń.

11.00 + Lech Kaczyński (prezy-
dent) – intencja od hrabiego 
Grochalskiego.

12.30 + Kazimierz Ochęcki i za 
zmarłych rodziców: + Włady-
sław, Marianna.

18.00 + Regina Cichocka (Greg.).

Karsk (godz. 09.00) + Kazimiera 
Tomkalska.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Mieczy-

sław Pękala w 2 rocz. śmierci 
i za zmarłych z rodz. Pękala i 
Bierzyńskich

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Hele-
na Zwierzak.

Poniedziałek 20.02.2023 r. 
7.00 1) + Regina Cichocka (Greg.).
 2) + Tomasz Szpon w 23 rocz. 

śmierci.
18.00 1) + Jan Pilachowski
 2) + Helena Bienias, Jan i za 

zmarłych z rodziny.

Wtorek 21.02.2023 r. 
7.00 
18.00 1) + Regina Cichocka (Greg.).
 2) + Zdzisław Frąckowiak w 

30 dzień po pogrzebie (inten-
cja od uczestników pogrzebu)

Środa 22.02.2023 r. – ŚRODA 
POPIELCOWA

07.00 + Henryk Oleś.
12.00 + Stanisław Kraszewski w 7 

rocz. śmierci i za zmarłych z 
rodz. Koza i Kwiatkowskich. 

16.30 + Regina Cichocka (Greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa: 
 - W intencji Heleny z okazji 

88 rocznicy urodzin.
 - + Stefania Gabrysiak w 2 

rocz. śmierci oraz za + Józefa 
(mąż); + Stanisław, Stefania 
Sadłowscy; + Agata, Roch, 
Anna, Henryk, Marianna; + 
Gabriel, Zofia.

 - Helena Pabisiak, + Jan i za 
zmarłych z rodziny Budzich.

Czwartek 23.02.2023 r. 
– wspomnienie św. Polikarpa
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 + Anna Fedak w 10 rocz. 

śmierci, + Bazyli, Władysław, 
Halina i za zmarłych z rodz. 
Hawrylak 

          i Fedak. 

Piątek 24.02.2023 r. 
7.00 W intencji dzieci poczętych.
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.45 Koronka
18.00 1) + Regina Cichocka 

(Greg.).

 2) + Ryszard Sikorski w 30 
dni po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu).

18.30 Droga Krzyżowa 

Sobota 25.02.2023 r. 
9.00 1) W intencji Ojca Świętego 

Franciszka, naszej Ojczyzny, 
radia Maryja, telewizji Trwam 
i pozostałych dzieł.

 2) + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 1) W intencji Anny i Ryszar-

da Majdzińskich z okazji 50 
rocznicy ślubu.

 2) + Artur Kawicki w 30 dniu 
po pogrzebie (intencja od 
uczestników pogrzebu). 

Niedziela 26.02.2023 r. 
– I Niedziela Wielkiego Postu
7.00 + Janina Paś.
9.30 + Piotr Miklas w 1 rocz. 

śmierci.
11.00 + Edward Mordzak w 15 

rocz. śmierci; + Helena, Cze-
sław, Anna Mordzak; + Mag-
dalena i Karol Podbielscy.

12.30 + Regina Cichocka (Greg.).
17.30 Gorzkie Żale
18.00 + Andrzej Grabara w 5 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodz. 
Grabarów i Dudziców.

Karsk (godz. 09.00) + Jan
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + 

Józefa (k) Krystkiewicz w 28 
rocz. śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Mirosła-
wa i Józef Sudoł, + Mieczy-
sław Kmiecik.

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Feliks 
Skowroński w 19 rocz. śmier-
ci.

Poniedziałek 27.02.2023 r. 
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 1) + Włodzimierz Andrysiak 

w 29 rocz. śmierci; + Wikto-
ria, Józef Frankowscy.

 2) + Marianna, Mieczysław, 
Katarzyna, Kazimierz Dekań-
scy i za zmarłych z rodziny 
Dekańskich i Szylke.

Wtorek 28.02.2023 r. 
7.00 + Regina Cichocka (Greg.).
18.00 + Wacława (k), Rafał Toma-

nek; + Ryszard.


