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Ewangelia na NiedzielęEwangelia na Niedzielę

Z Ewangelii według św. Mateusza:  „Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie 
zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł  
do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich,  
a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchaj-
cie!” Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich 
i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A 
gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie”. (Mt 17, 1-9) 

ROZWAŻANIE

„Wydarzenie Przemienienia Pańskiego jest jedną z najbardziej niezwykłych historii nowotesta-
mentalnych. Oto Jezus zabrawszy ze sobą trzech uczniów wszedł na wysoką górę i tam się przemienił.

Cała perykopa składa się z trzech etapów: wejścia na górę, wydarzenia na szczycie i zejścia. 
Jakże często i nasze życie jest podobne do nich. Najpierw stawiamy sobie jakiś cel i trudzimy się, żeby 
go osiągnąć, a gdy już go zdobędziemy, przepełnia nas radość rozświetlająca nasze wnętrze. Mówimy 
sobie – podobnie jak Piotr – dobrze, że tu jesteśmy. Chcemy wtedy rozbić symboliczny namiot, aby w 
nim się schronić i niejako zabezpieczyć swoje przeżycie przemienienia po osiągnięciu celu. Jednak wtedy 
następuje moment zejścia i powrotu do rzeczywistości u podnóża góry, czyli do codzienności. Schodząc 
myślimy o tym, jak będziemy się dzielić naszą radością z bliskimi, a z drugiej strony czujemy żal, że to już 
było i się skończyło. Z pewnością podobne ambiwalentne uczucia towarzyszyły apostołom, którzy może 
wtedy pomyśleli: „Ależ mamy historię do opowiedzenia pozostałym uczniom! Ach, i to właśnie przed 
nami Mistrz się przemienił! Niech pozostali uczniowie nam zazdroszczą”. Panie, uwolnij nas od pychy!” 

(Komentarze zostały przygotowane przez dr Andrzeja Kosińskiego)

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE NASZEJ 

WSPÓLNOTY
Serdecznie zapraszamy do udziału w Reko-

lekcjach Wielkopostnych naszej wspólnoty para-
fialnej, które się odbędą od niedzieli 26 marca do 
środy 29 marca 2023 roku. Rekolekcje poprowa-
dzi Ks. dr Lucjan Chronchol – proboszcz parafii w 
Szczecinie na Stołczynie.
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

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 nabo-
żeństw, możemy uzyskać odpust zupełny ofiarowa-
ny za naszych zmarłych, pod warunkami zwykłymi.

USZANOWANIE RELIKWII W NASZEJ PARAFII
W marcu po Mszy Św., będziemy zanosić 

modlitwy za wstawiennictwem świętych, których 
relikwie znajdują się w naszej parafii według po-
niższych dat: 
- św. Jana Pawła II – 02 marca o godz. 18.00.

- św. Maksymiliana Marii Kolbego - 14 marca o 
godz. 18.00
- bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 marca o godz. 
18.00.
- św. Ojca Pio - 23 marca o godz. 18.00.

DZIEŃ KOBIET
 8 marca przypada Międzynarodowy Dzień 

Kobiet. Mimo wszystkich sporów kto pierwszy za-
inicjował obchody tego dnia trzeba wyróżnić Dro-
gie Panie, bo bez nich ten świat byłby uboższy. 

 Drogie Panie te „małe” i te dojrzałe przyj-
mijcie życzenia skreślone ręką św. Jana Pawła II  
od nas wszystkich:

„Wszystkim Paniom, w dniu Ich święta - wiele 
radości, uśmiechu, spełnienia wszystkich marzeń, 
niech każdy dzień przynosi Wam same szczęśliwe 
chwile. Bądźcie piękne jak Maryja. 

„Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nie-
rozerwalnie łączysz swój los z losem męża,  
aby poprzez wzajemne obdarowywanie się słu-
żyć komunii i życiu. Dziękujemy ci, kobieto-córko  
i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzin-

ny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo 
twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. (...) 
Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! 
Zdolnością postrzegania cechującą twą kobie-
cość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata  
i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między 
ludźmi”. (Jan Paweł II, List do kobiet, 2).
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REKOLEKCJE NA NARTACH
W dniach od 6 do 12 lutego 2022 roku grupa 

dzieci i młodzieży z Nowogardu i okolic przebywała 
na „Rekolekcjach na nartach” w Białym Dunajcu. Wy-
jazd został zorganizowany przez parafię Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Nowogardzie. Prze-
piękna zimowa aura sprzyjała szusowaniu na stokach 
oraz pieszym wędrówkom. Do atrakcji, z których ko-
rzystali uczestnicy należy również zaliczyć kąpiel na 

termach chochołowskich oraz wędrówki po Krupów-
kach. Uczestnicy zimowego wypoczynku codziennie 
brali udział we Mszy świętej, polecając siebie i swoje 
rodziny opiece Bożej Opatrzności. W drodze powrot-
nej nie mogło zabraknąć zwiedzania Krakowa i Często-
chowy. Dzieci i młodzież odpoczywała w górach pod 
opieką Ks. Karola Karwowskiego, s. Danieli Dudek  
i s. Maksymilii Grzyśnik, pani Gabrieli Bartos, pani 
Karoliny Posacka, pani Dorota Kluba. 
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WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS
Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi w dyskontach Biedronki w dniach 17-18 marca  

2023 r. wielkanocną zbiórkę żywności dla osób samotnych i potrzebujących. Za każde zrozumienie  
i dar serca już dziś dziękujemy.

Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2022
Z Parafialny Zespół Caritas prowadził w 2022 

roku dwa programy pomocy mieszkańcom mia-
sta i gminy Nowogard:

1) Żywność z Programu Unii
     - w tym programie objęto pomocą 601 osób 

i wydano żywności na kwotę 97662,11 zł.
2)  Program Spiżarnia
 - w tym programie pomocą objęto 170 

osób i wydano żywność na kwotę 502209, 53 zł.
Parafialny Zespół Caritas w 2022 roku zorgani-

zował:

- Wigilię dla potrzebujący, w której wzięło 
udział ponad 200 osób a paczki zabrano do 160 
rodzin;

- Dzień dziecka dla całej gminy oferując zaba-
wę, konkursy, watę cukrową, popcorn, pizzę, grilla 
oraz zamki dmuchane.

\Wszystko co w ciągu roku organizuje PZ Caritas 
jest utrzymywane ze wsparcia sponsorów oraz 
przy pomocy wolontariuszy.
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PODZIĘKOWANIA DLA NASZEJ WSPÓLNOTY
 Jako wspólnota otrzymaliśmy podziękowa-
nia od ks. Józefa Pawluka proboszcza parafii Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Murafie na Ukrainie 
oraz od s. M. Antoniny Szalarewidz – dyrektorki 
przedszkola w Murafie, za ofiary i rzeczy biuro-

we dla dzieci jakie dzięki waszej pomocy i sercu 
przekazaliśmy przed świętami Bożego Narodzenia.  
Bardzo dziękujemy też za wasze zaangażowanie w 
tą pomoc.

Римсько-католицька парафія 
Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії 

Кам’янець -  Подільської дієцезії, 
23530, вул. Дружби 75, с. Мурафа, 

Жмеринський р-н, Вінницької обл. 
тел. +380677139840

Murafa, 10. 01. 2023 r.
Czcigodny Ks. Kanonik 
Grzegorz Legutko 
Rzymskokatolicka parafia p.w. 
Wniebowzi^cia NMP 
Nowogard

Czcigodny Ksi^ze Kanoniku, Ksi^ze Karolu, pracownicy Caritas,
Kochani parafianie, dobrodzieje naszego przedszkola 
na Ukrainie w Murafie!

Serdecznie pozdrawiamy, a obdarowane Waszg zyczliwoscig і dobrociq, ktörq 
otrzymalismy w postaci pi^knych prezentöw і ofiar pieriiQznych 3 000 ztv cieszymy si^ 
bardzo і dzi^kujemy.

Dzietem Bozej Opatrznosci jest to, ze przedszkole funkcjonuje pomimo wojny, ktöra 
zabiera dzieciom bezpieczenstwo, rodzicöw, dom. Zeby möc pomöc rodzinom 
przesiedlencöw і innym potrzebujgcym, otworzylismy trzeci oddziat, tak na dzien 
dzisiejszy przyj^lismy 63 dzieci. Staramy si$ kazdego z nich otoczyc opiekg, przywröcic 
usmiech na twarzy і radosc w oczach. Dzi^ki waszej ofiarnosci і mitosiernym dtoniom 
przyczyniliscie si^ do tego, by dzieci miaty duzo radosci і zostaty zaopatrzone w 
potrzebne rzeczy.

Przysytamy naszq wdzi^cznosc і pami^c w modlitwach za dobrych ludzi, ktörzy 
troszczg si§ о nich і sg naszymi przyjaciötmi z Polski.

Z okazji Swigt Bozego Narodzenia, zyczymy Bozego Btogostawieristwa, opieki naszej 
Niepokalanej Matki. Niech Poköj zagosci w naszych sercach, domach, krajach і na 
catym swiecie.

Z wdziQcznosciq і modlitwg przy ztöbku Bozej

S.U. ß„i O ft in C i  »— l  fQ C o i e t

s. M. Antonina Szalarewidz 
dyrektor

Dzieciny
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WAŻNE  TEMATYWAŻNE  TEMATY

MÓJ TATA – JAK ŚW. JÓZEF  
– BYŁ BEZPIECZNĄ PRZYSTANIĄ.  

CZEMU NIE DOCENIAMY TAKICH OJCÓW?
Autor: Michael Rennier 

Jako dziecko mogłem być odważny i 
podejmować ryzyko, ponieważ wiedziałem, że 
mój ojciec zawsze będzie przy mnie, aby po-
dać mi pomocną dłoń. Teraz, gdy dorosłem, 
to zaufanie się nie zmieniło.

Mój tata jest typem faceta, który nosi 
skarpetki do sandałów. Nie pamiętam, czy kie-
dykolwiek nosił telefon komórkowy w kaburze, 
która zwisała ze szlufki spodni khaki, ale wydaje 

mi się, że mógłby to robić. Jego wyczucie mody – 
o ile w ogóle istniało – nigdy się nie zmieniło. Od 
co najmniej 40 lat zawsze ubiera się dokładnie 
tak samo, w stylu, który możemy nazwać „pod-
miejskim tatą”.

Wszyscy wiecie, o jakim stylu mówię. Jest to styl 
mężczyzn, którzy prawie nigdy nie kupują sobie 
ubrań, ponieważ wszystkie swoje dochody prze-
znaczają na dzieci. No, może raz w roku robią to 
w sklepie wielkopowierzchniowym. Chcą mieć 
wystarczająco dużo pieniędzy, by posłać dzieci na 
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lekcje tańca, zapisać je na obóz letni i wysłać na 
studia.

Teraz, kiedy sam jestem ojcem, moje na-
stoletnie córki zaczynają bezlitośnie kpić z mojej 
własnej wersji tego stylu. Ale jest to przecież styl, 
który ujawnia silną, ofiarną miłość. Ojcowie, któ-
rzy chodzą w spodenkach cargo i białych tramp-
kach, są bohaterami.

Ojcowie, którzy się nie zmieniają

Tatusiowie nigdy się nie zmieniają. Mój 
własny ojciec budził się codziennie o tej samej 
wczesnej porze, wykonywał swoje poranne obo-
wiązki, szedł do biura, wracał do domu, treno-
wał jedną z naszych drużyn sportowych, a po-
tem oglądał połowę odcinka Star Treka, zanim 
zasnął. Dzień po dniu wykonywał swoją pracę i 
spędzał czas z rodziną. Jego żartobliwe dowcipy 
nigdy się nie zmieniły. Jego fryzura nigdy się nie 
zmieniła (Na początku lat 90. eksperymentował 
z wąsami. Powiedzmy, że to nie wyszło). Wciąż 
czyta te same biografie amerykańskich bohate-
rów wojennych. Jedyną rzeczą, która się w nim 
naprawdę zmieniła, jest to, że około 50. roku ży-
cia odkrył, że lubi kawę. Teraz opisuje swoje nie-
docenienie kawy w młodszym wieku jako „jeden 
z największych żalów swojego życia”.

Ja i moi bracia przeprowadzaliśmy się 
prawdopodobnie kilkanaście razy. Nasz tata po-
magał każdemu z nas przy przeprowadzce, za 
każdym razem. Jeśli mam do zrobienia projekt 
domu, z którym nie mogę sobie poradzić, przy-
wozi swoje narzędzia i pomaga mi. Pomógł mi 
wykończyć piwnicę i wymienić całą elewację. 
Pewnego razu pokazał mi, jak zdjąć drzwi samo-
chodu, żeby wymienić mechanizm w oknie. Po-
maga mi dosłownie za każdym razem, gdy o to 
poproszę. To się nigdy nie zmieniło.

Życie to wir zmian, rzeczy straconych i 
zyskanych. Opuszczamy domy i przenosimy się 
do nowych miast, zmieniamy zawód, zakładamy 
rodziny. Zmienia się polityka, zmienia się popkul-

tura, zmienia się moda, dzieci dorastają i wypro-
wadzają się. Okolice ulegają ciągłym zmianom, 
ponieważ ludzie się wprowadzają i wyprowadza-
ją, firmy się otwierają, a inne zamykają. Trudno 
jest znaleźć stabilną pozycję w tak szybko zmie-
niającym się świecie.

Ojcowie niedoceniani

Wydaje mi się, że dobrzy ojcowie są nie-
doceniani właśnie dlatego, że są niezłomni i god-
ni zaufania. Łatwo wziąć ich za pewnik. Na przy-
kład w tym tygodniu obchodzimy uroczystość 
św. Józefa. W Biblii Józef ma kilka momentów, 
w których jest głównym bohaterem. Dajmy na 
to jego sen o zabraniu rodziny do Egiptu lub sta-
nowcza decyzja, aby chronić Maryję i poślubić ją. 
Poza tym jednak pozostaje jakby w cieniu. Nie-
wiele mówi, znika mniej więcej wtedy, gdy Jezus 
staje się dorosły.

Mimo to wyczuwam jego stałą, ojcowską obec-
ność. Przez całe dzieciństwo Chrystusa musiał 
być przy nim, trzymając się swoich rutynowych 
zajęć, pracując, opowiadając kiepskie dowcipy, 
zasypiając jak w zegarku o wczesnej porze, za-
bierając rodzinę na nabożeństwa.

Myślę o niezłomnych ojcach jak o ska-
łach na wzburzonym morzu. Są przystanią bez-
pieczeństwa. Jako dziecko mogłem być odważny 
i podejmować ryzyko, ponieważ wiedziałem, że 
mój ojciec zawsze będzie przy mnie, aby podać 
mi pomocną dłoń. Teraz, gdy dorosłem, to zaufa-
nie się nie zmieniło.

Również w mojej wierze duchowej i w dą-
żeniu do tego, by być dobrym ojcem dla moich 
dzieci, stała, cicha obecność świętego Józefa do-
daje mi otuchy. W naszym kościele parafialnym 
jest on zawsze obecny, jego figura znajduje się 
tuż obok Maryi. Trzyma w ręku narzędzia swo-
jego zawodu stolarskiego, gotowy, by kolejnego 
dnia wyruszyć do pracy. On wie, kim jest. Jest 
ojcem, stałym jak Gwiazda Polarna.
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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  

WIELKI POST – II NIEDZIELA (Mt 17, 1-9)
W pewien piękny, wczesny ranek
Wziął trzech uczniów na wyprawę.
Kazał zabrać im suchary
Oraz wody bukłak cały.
Poszli z Nim na mało znaną 
Palestyńską Górę Tabor.
Gdy na szczycie już stanęli,
Rabbi nagle się przemienił.
Twarz Mu blaskiem zajaśniała,
Odzież była lśniąco biała,
I Pan Jezus, drogie dzieci, 
Światłem cudnym wkoło świecił.
Trzej uczniowie, co tam byli, 
Prawie aż zaniemówili.
Stali przestraszeni wielce, 
A tu cudów jeszcze więcej.
Bowiem w tajemniczy sposób,
Niewidzialny dla ich oczu,
Przy Jezusie Mojżesz stanął
I rozmową Pana zajął.
Nawet Eliasz z nim się zjawił
I z Jezusem także prawił.
W trójkę sobie rozmawiali,
A na uczniów nie zważali.
Wtedy jeden z apostołów
Rzekł do Pana: - Znam ich obu! 
Jeśli tutaj zostaniemy,
Trzy namioty rozbijemy,
Byście mieli gdzie nocować!

Gości trzeba uszanować!
Kiedy chciał już je rozbijać,
Musiał jednak się powstrzymać,
Gdyż osłonił ich przepiękny,
Tajemniczy obłok świetlny.
Z niego glos zaś był słyszany:
- To mój Syn umiłowany!
Padli zaraz na kolana,
Bo to była rzecz nieznana.
Ale Jezus rzekł im: - Wstańcie!
Już się, proszę, nie lękajcie.
A gdy wstali, zobaczyli,
Że... z Jezusem tylko byli.
 Znów pytaniem się posłużę:
 Kto z uczniami był na górze?
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Środa 1. 03. 2023 r. 
7.00 + Regina Cichocka (greg. 29).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Józef Macioszek w 18 rocz. śmierci; + 

Rozalia i Stefan Serdyńscy.
 - + Aleksander Żytko w 4 rocz. śmierci.

Czwartek 2. 03. 2023 r. - I czwartek
9.00 + Regina Cichocka (greg. 30).
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca.
 2) + Jakub Bochocki w 30 dniu po pogrze-

bie.

Piątek 3. 03. 2023 r. – I piątek miesiąca
7.00 + Józef, Anna w 18 rocz. śmierci z rodz. Kul-

pów; + Anna, Maria.
16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 Spowiedź święta
17.45 Koronka
18.00 W intencji zmarłych członków naszej 

wspólnoty parafialnej w lutym 2023 roku.
18.30 Droga Krzyżowa.

Sobota 4. 03. 2023 r. – I sobota miesiąca, 
święto św. Kazimierza Królewicza
8.30 Nabożeństwo I sobotnie 
9.00 + Helena Kozina i za wszystkie dusze w 

czyśćcu cierpiące.
18.00 1) W intencji zmarłych z rodziny Kazimier-

czak, Sułkowskich, Śmigielskich.
 2) + Damian Grzesiak w 22 rocz. śmierci.

Niedziela 05. 03. 2023 r. 
– II Niedziela Wielkiego Postu
7.00 W intencji Zbigniewa z okazji 46 rocz. uro-

dzin z prośbą o potrzebne łaski dla niego, 
żony i dzieci.

9.30 + Jacek Zięciak.
11.00 + Genowefa Grzesiak w I rocz. śmierci.
12.30 + Marianna Żabecka w 7 rocz. śmierci.
17.30 Gorzkie Żale
18.00 + Zofia i Jakub Mizgiert, + Jerzy (syn), + 

Jadwiga (synowa).

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa (godz. 10.00) Intencja Żywego Różań-

ca.
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 6. 03. 2023 r. 
7.00 1) + Zdzisław Frąckowiak (intencja zamó-

wiona od rodziny Kukla i Lukas z Bielska 
– Białej).

 2) + Filip Andrzej Ochman w 30 dniu po 
pogrzebie.

18.00 + Helena Macuga w 24 rocz. śmierci, + 
Bolesław Szurgut.

Wtorek 7. 03. 2023 r. 
7.00 + Grażyna Stasiewicz w 30 dniu po pogrze-

bie.
18.00 1) W intencji uzdrowienia Ewy z choroby 

nowotworowej kości.
 2) + Wiesław Ościłowski w 3 rocz. śmierci.

Środa 08. 03. 2023 r. 
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk.
 - W intencji Kazimierza z okazji imienin, 

z prośbą o Boże bł., zdrowie i potrzebne 
łaski.

 - + Helena, Kazimiera, Franciszek z rodz. 
Pabisiak.

Czwartek 9. 03. 2023 r. 
7.00 
18.00 1) + Leopold Oświęcimski i za zmarłych 

rodziców i rodzeństwo.
 2) + Elżbieta w 15 rocz. śmierci, + Zdzi-

sław i Adrianna Jarmużek.

Piątek 10. 03. 2023 r. 
7.00 + Edward, Wojciech i za zmarłych rodziców 

oraz teściów.
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17.45 Koronka
18.00 1) + Irena, Andrzej Goliszewscy oraz za 

zmarłych rodziców;
 2) + Teresa Król w 2 rocz. śmierci; + Ro-

man, Maria.
18.30 DROGA KRZYŻOWA 

Sobota 11. 03. 2023 r. 
9.00 1) + Anna Mordzak w I rocz. śmierci.
 2) + Stanisława Woźniak w 30 dzień po 

śmierci.
18.00 + Antoni Szoka w 2 rocz. śmierci.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Niedziela 12. 03. 2023 r. 
– III Niedziela Wielkiego Postu
7.00 
9.30 + Tomasz Stanielun i za zmarłych z rodziny: 

Stanielun, Kowalczyk i Michalak.
11.00 + Michał, Anna Ośmiak; + Julia Mazur.
12.30 + Stanisław Kubicki w 34 rocz. śmierci; za zmar-

łych rodziców: + Adam, Aniela; za zmarłych  
           z rodziny: Kubickich; + Czesław, 
Zdzisław

17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 + Marcin Krysiak w 23 rocz. śmierci; + 

Adam Krysiak w 4 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 13. 03. 2023 r. 
7.00 1) O liczne i święte powołania do Zgroma-

dzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
 2) + Artur w rocznicę urodzin.
18.00 + Roch Jan Wasiak w 20 rocz. śmierci; + 

Aniela, Franciszek Wasiak.

Wtorek 14. 03. 2023 r.
7.00 + Alicja Grabowska w 30 dzień po śmierci.
18.00 1) + Jadwiga Czerkowska w 2 rocz. śmierci.
 2) + Wojciech Wiśniewski w 26 rocz. 

śmierci i za zmarłych z rodziny.

Środa 15. 03. 2023 r. 
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 16. 03. 2023 r. 

7.00 W intencji Jolanty z okazji urodzin.
18.00 + Jolanta Koza w 1 rocz. śmierci.

Piątek 17. 03. 2023 r. 
7.00 
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17.45 Koronka
18.00 + Piotr Gregorczyk w 1 rocz. śmierci.
18.30 DROGA KRZYŻOWA 

Sobota 18. 03. 2023 r. 
9.00 + Franciszek Antonina, Janina, Irena Bere-

zowscy; + Mieczysław Mróz.
18.00 + Stanisław Misiak w 13 rocz. śmierci; + 

Marianna i Ignacy Przybyła; + Marianna 
i Wincenty 

          Skórka; + Anna i Stanisław Misiak.

Niedziela 19. 03. 2023 r. 
– IV Niedziela Wielkiego Postu
7.00 W intencji rodziny i rodzeństwa z prośbą o 

Boże bł., opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
9.30 + Józef Kowalczyk i za zmarłych z rodziny 

Kowalczyk, Michalak; + Tomasz Stanielun.
11.00 
12.30 Sylwester Gryszówka w 5 rocz. śmierci.
17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski 

dla rodziny.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 20. 03. 2023 r. 
- uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
7.00 + Regina Korościuk w 3 rocz. śmierci.
12.00 + Zdzisław Frąckowiak.
18.00 O Boże bł. i opiekę św. Józefa nad rodzina-

mi naszej parafii.

Wtorek 21. 03. 2023 r. 
7.00 + Leonid Berezowski w 30 dzień po pogrze-

bie (intencja od uczestników pogrzebu).
18.00 + Kazimierz Lipiński, + Zofia, + Stanisław.

Środa 22. 03. 2023 r. 
7.00 + Teodor Konior.
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Jan Plata.
        
Czwartek 23. 03. 2023 r. 
7.00 
18.00 1) + Łukasz Prask w 2 rocz. śmierci.
 2) + Tadeusz (40 rocz. śmierci) i Zofia (20 

rocz. śmierci) Michalik; + Marek Michalik.

Piątek 24. 03. 2023 r. 
7.00 
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
17.45 Koronka
18.00 1) + Kazimiera Kędzior w 10 rocz. śmierci; 

+ Marianna, Jan, Ryszard.
 2) + Jadwiga Bernat w 1 rocz. śmierci, + 

Piotr, Zofia, Daniel, Kazimiera Łykowscy i 
za zmarłych z rodziny; + Władysława (k) 
Marczewska i za zmarłych z rodz. Śnie-
gowskich.

18.30 DROGA KRZYŻOWA 
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Sobota 25. 03. 2023 r. 
- uroczystość Zwiastowania Pańskiego
9.00 W intencji Ojca Św. Franciszka, naszej Ojczy-

zny, Radia Maryja i powstałych dzieł. 
18.00 W intencji dzieci poczętych.

Niedziela 26. 03. 2023 r. – V Niedziela Wielkie-
go

Postu, Rekolekcje Parafialne
7.00 
9.30 + Jan Kowalczyk w 8 rocz. śmierci, + Bolesław 

Pawłowski w 42 rocz. śmierci i za zmarłych  
           z rodziny.

11.00 + Wiesław Runiewicz i za zmarłych z rodz. 
Runiewicz.

12.30 + Jan Marek w 2 rocz. śmierci, + Franci-
szek, Władysława (k) Stępień; + Władysław, 
Agnieszka 

          Cieploch oraz za zmarłych z rodziny.
17.30 GORZKIE ŻALE
18.00 + Zbigniew Ziębolewski w 1 rocz. śmierci; 

+ Anna Borek w 33 rocz. śmierci, + Niko-
dem w 62 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) 
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 27. 03. 2023 r.  - Rekolekcje Pa-
rafialne

7.00 
9.00
18.00 + Czesław Florkowski w 8 rocz. śmierci 

oraz za zmarłych z rodziny: Stasiak i Flor-
kowskich.

Wtorek 28. 03. 2023 r. - Rekolekcje Parafialne

7.00 + Mieczysław Dobrowolski w 19 rocz. śmier-
ci.

9.00
18.00 + Piotr Gregorczyk w 1 rocz. śmierci z 

prośbą o radość życia wiecznego.

Środa 29. 03. 2023 r. - Rekolekcje Parafialne
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Stanisław Raś w 23 rocz. śmierci.
 - W intencji Grażyny z okazji 70 rocz. uro-

dzin z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski.

Czwartek 30. 03. 2023 r. 
7.00 
18.00 + Czesława (k), Wiktor Stankiewicz i za 

zmarłych z rodziny: Stankiewicz i Kwa-
śniewskich.

Piątek 31. 03. 2023 r. 
7.00 
17.45 Koronka
18.00 W intencji zmarłych rodziców: + Stanisła-

wa w 2 rocz. śmierci i + Melanii w 4 rocz. 
śmierci.

18.30 DROGA KRZYŻOWA – ULICAMI MIA-
STA

Sobota 1.04.2023 r. 
08.30 Nabożeństwo I sobotnie 
09.00 + Jacek Kowalczyk w 1 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny.
18.00 + Wojciech Drozdek w 4 rocz. śmierci i za 

zmarłych rodziców: + Zofia i Jan.

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

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 
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