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                            Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

1 stycznia - uroczystość  1 stycznia - uroczystość  
Świętej Bożej Rodzicielki.Świętej Bożej Rodzicielki.

Nie obawiaj się, że pokochasz Ją zbyt mocno.  Nie obawiaj się, że pokochasz Ją zbyt mocno.  
Nigdy nie będziesz kochać Jej dosyć. Nigdy nie będziesz kochać Jej dosyć. 

św. Teresa z Lisieuxśw. Teresa z Lisieux
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Ewangelia na NiedzielęEwangelia na Niedzielę

URODZINY KSIĘDZA 
PROBOSZCZA GRZEGORZA

We środę 25 stycznia proboszcz para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie,  
ks. Grzegorz Legutko będzie obchodził swoje  
57 urodziny. Czcigodnemu jubilatowi, ks. Grze-
gorzowi składamy najserdeczniejsze życzenia 
prosząc dobrego Boga o wszelkie łaski, dary Du-
cha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
życia i posługi kapłańskiej. Księdza proboszcza 
polecamy modlitwie naszej parafii. 

„Plurimos annos plurimos...”.

USZANOWANIE RELIKWII W NASZEJ PARAFII
W styczniu podczas Mszy Św., będziemy zano-

sić modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Paw-
ła II, św. o. Pio, św. Maksymiliana Marii Kolbego 
i św. ks. Jerzego Popiełuszki oraz będzie można 
uszanować relikwie tych świętych: 
-  św. Jana Pawła II – 02 stycznia o godz. 18.00.

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

Z Ewangelii św. Łukasza:
„Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je 

ujrzeli, 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 swo-
im sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je na-
zwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.” 

(Łk 2,16-21) 

ROZWAŻANIE
Pasterze wielbili Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Zobaczyli bowiem na własne oczy to, co zapowiedział 

im anioł, ale to co ujrzeli nie byłoby nadzwyczajne, gdyby nie owa zapowiedź. W Betlejem zobaczyli przecież 
zwyczajną scenę - nowonarodzone Dziecię i Rodziców. Dlatego tak ważne jest nie tylko to, co widzieli, ale także 
to, co usłyszeli. Podobnie Maryja zasłuchuje się w to wszystko, co zostało Jej objawione zarówno przez Archa-
nioła Gabriela, jak i przez pasterzy i rozważa w sercu. Prowadzi rozmyślanie nie tylko na poziomie analizy fak-
tów zaobserwowanych empirycznie, ale głębiej – tam, gdzie to, co się widzi i słyszy, spotyka się z wiarą i ufno-
ścią wobec Boga. Tam Ta, przez którą Bóg przyszedł na świat, rodzi swoją wyjątkową relację z Nim.

(Komentarze zostały przygotowane przez Rafała Mińkowskiego diakona WMSD w Warszawie
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty
STATYSTYKI  

SAKRAMENTÓW I SAKRAMENTALII  
`SPRAWOWANYCH W NASZEJ PARAFII ZA ROK 2022

W mijającym roku 2022 w naszej wspólnocie 
zostało udzielonych i sprawowanych sakramen-
tów i sakramentalia:
- Sakrament Chrztu św. przyjęło 77 osoby;
- Sakrament Małżeństwa zawarło 18 par;
- Sakrament Eucharystii przyjęło 70 dzieci;
- Sakrament Bierzmowania przyjęły 65 osoby;
- Posługę pogrzebu sprawowaliśmy wobec 118 
osób (57 osób zaopatrzonych w Sakrament Cho-
rych, 60 osób niezaopatrzonych).
- Komunii świętej udzielono 41.000.
- Apostazji dokonało 2 osoby.

POŚWIĘCENIE W OLCHOWIE
W dniu 18 grudnia 2022 roku gościliśmy 

w naszej wspólnocie parafialnej ks. Biskupa 
Henryka Wejmana. Ksiądz Biskup głosił sło-
wo Boże podczas Mszy św. o godz. 09.30 i 12.30  

w naszym kościele parafialnym. O godz. 11.00 
Ksiądz Biskup odprawił Msze św. we wspólnocie fi-
lialnej w Olchowie, podczas której poświęcił nowy 
murowany ołtarz i ambonkę.
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ZBIÓRKA DARÓW DLA DZIECI NA UKRAINIE
18 grudnia 2022 roku w naszej Parafii odbył się Jarmark Adwentowy,  

z którego dochód został przeznaczony na pomoc dla Przedszkola prowadzo-
nego przez Siostry Służebniczki NMP w Murafie na Ukrainie. Zebraliśmy 
kwotę ok. 3000 zł, która została już przekazane siostrom wraz z produktami 
pierwszej potrzeby, które wysłaliśmy zaraz po świętach. 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji: Zespołowi Szkół Nr 1 
im Stanisława Staszica w Nowogardzie, Szkole Podstawowej Nr 1, I Liceum 
Ogólnokształcącemu w Nowogardzie oraz Nauczycielom, którzy wspomagali 
wychowanków w tym szczytnym celu, Wolontariuszom Parafialnego Zespołu 
Caritas, Siostrom Opatrzności Bożej, Kołom Gospodyń z Żabowa, Wojcieszy-
na i Wyszomierza. Paleta prezentów
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WIGILIA DLA POTRZEBUJĄCYCH
W czasie adwentowego oczekiwania dzię-

ki ofiarności parafian i wsparciu wolontariuszy 
udało się przeprowadzić wiele dzieł miłosierdzia, 
za które chcielibyśmy serdecznie podziękować. 
Dzięki waszej życzliwości w dniu 15 grudnia 2022 
roku ugościliśmy około 160 osób na wigilii dla 
samotnych i potrzebujących. Chcielibyśmy przy 
tej okazji podziękować społeczności I Liceum 

Ogólnokształcącego w Nowogardzie: pani dy-
rektor Karinie Surmie, gronu pedagogicznemu  
i wspaniałej młodzieży ze szkolnego koła wolon-
tariatu „Jedynka Pomaga” za wypożyczenie sali 
gimnastycznej i pomoc podczas ww. Spotkania. 

Zostały również ofiarowane dla ich rodzin 
paczki żywnościowe.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Jak co roku, 06 stycznia zapraszamy dzieci, 

młodzież i dorosłych do uczestnictwa w Orsza-
ku trzech Króli. W tym roku Orszak wyrusza z 
naszej parafii o godz. 12.00 i zmierzać będzie uli-
cami naszego miasta do parafii Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie, gdzie zostanie zakoń-
czony Mszą św. o godz. 13.00.

Zapraszamy do uczestnictwa i radosnego 
przeżywania czasu Objawienia Pańskiego całemu 
światu. Zachęcamy do ubrania się po królewsku i 
zrobienie koron. 
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Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

EWANGELICZNY KĄCIK DLA DZIECI
 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  

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI – EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA 2, 16-21
„... Wyszło bowiem zarządzenie,
Żeby całe ludzkie plemię
Spisać i policzyć jawnie,
I by poszło to dość sprawnie.
Wtedy Józef z Galilei
Poszedł z Żoną do Judei.
Przecież był z Dawida rodu,
Poszukiwał więc sposobu
By w Betlejem znaleźć spanie
Na to Boże rozwiązanie.
W tej mieścinie, będę szczery,
Brak jest wolnej już kwatery.
Wszystkie miejsca są zajęte
A tu mam się rodzić Święte!
Nie ma nawet i szpitala,
Tylko szopa pozostała.
I to w niej Święta Maryja
Syna Bogu urodziła.
Niedaleko, blisko łąki,
Gdzie są świerszcze i biedronki,
Pastuszkowie przebywali
I swych owiec pilnowali.
Nagle w niebie jasność wielka.
Znikła ciemność i to wszelka!
Oto anioł się pokazał,
Który radość swą wyrażał
Tym cudownym narodzeniem.
A wyraził to... świeceniem.
Strach ogromny ich obleciał.
Kiedy anioł ten przyleciał.
- Wy pasterze się nie bójcie
I jak kołki tu nie stójcie.
Tylko idźcie szybko tam,
Gdzie jest Jezus! Mesjasz! Pan!

Patrzą, a tu, drogie dzieci,
Jeszcze Jeden anioł leci.
Potem drugi i następny,
Z nim całe ich zastępy.
Jak się cieszą, wiwatują
I ta głośno wyśpiewują:
- Chwała Bogu na niebiosach,
A dla ludzi w miastach, wioskach
Niech się pokój zaraz stanie
I miłości królowanie.
Gdy Anioły były w niebie,
Chłopcy doszli już do siebie.
- Chodźmy sprawdzić co się stało,
Że aż niebo zajaśniało!
Przyszli, a tam jest Rodzina:
Józef, Jezus i Maryja.
Wszystkim piękny pokłon dali,
Ludziom zaś rozpowiadali
Co widzieli i przeżyli.
Tacy ci pasterze byli...”
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Ciekawe tematyCiekawe tematy

BOŻE NARODZENIE TO NIE MITYCZNE  
„KIEDYŚ”, ANI NIEOKREŚLONE „GDZIEŚ”! 

TU MAMY DNA CZŁOWIECZEŃSTWA JEZUSA
Ewangeliści Mateusz i Łukasz korzystają zapewne z 

różnych źródeł. Perspektywa Łukasza jest „spojrzeniem 
Maryi” na dziejące się wydarzenia. Mateusz ukazuje 
przeżycia Józefa. Komplementarne, ale i różniące się w 
niektórych elementach opisy, mają dwa punkty stałe: 
Betlejem i Nazaret.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak
Sięgamy po ewangeliczne opisy, próbując odtwo-

rzyć okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa. „Z naro-
dzeniem  Jezusa Chrystusa  było tak…” – rozpoczyna 
Mateusz swoją relację. Czy możemy mieć pewność, że 
właśnie tak?

Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że obydwie 
Ewangelie dzieciństwa mają swój ścisły związek z tek-
stami Starego Testamentu. Opowiadania, mające cha-
rakter żydowskich midraszy, pełne są cytatów i aluzji 
do Starego Testamentu.

Można wręcz powiedzieć, że opowiadają historię, 
która interpretuje Pismo Święte, a dzięki tej opowie-
ści to, co Pismo chciało w wielu miejscach powiedzieć 
staje się oczywiste. To ważny cel ewangelicznych opo-
wieści.

Spojrzenie Maryi i przeżycia Józefa
Pytając o źródła wiedzy ewangelistów, do-

trzemy zapewne do przekazu tzw. „tradycji ro-
dzinnych”. Być może do nich właśnie czyni alu-
zję Łukasz, ukazując Maryję jako „chowającą  
w sercu” i rozważającą wydarzenia, które przeżywa-
ła, często zresztą ich nie rozumiejąc (tak było np. z 
samowolnym pozostaniem dwunastoletniego Jezusa w 
Jerozolimie).

Poza tym, dlaczego mielibyśmy nie wierzyć Łu-
kaszowi (tak rzetelnemu w swoich relacjach), gdy w 
adresie swego dzieła, dedykowanego „dostojnemu 
Teofilowi”, zaznacza, że „postanowił zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i po kolei opisać”, aby 
dać pewność swemu czytelnikowi?

Mateusz i Łukasz  korzystają zapewne z różnych 
źródeł. Perspektywa Łukasza jest „spojrzeniem Maryi” 
na dziejące się wydarzenia. Mateusz ukazuje przeżycia 
Józefa. Komplementarne, ale i różniące się w niektórych 
elementach opisy, mają dwa punkty stałe: Betlejem i Na-
zaret.

Ewangeliści o narodzeniu Jezusa
Opowieści ewangelistów o narodzeniu Je-

zusa są dość lakoniczne. Koncentrują się  
na istotnych szczegółach, mających znaczenie dla teo-
logicznego przesłania. Gdy czytamy pobożne apokryfy, 
pełne najrozmaitszych i przedziwnych historii, które 
miały jakoby towarzyszyć zbawczym wydarzeniom 
(choćby  Protoewangelię Jakuba), widać przepaść, 
jaka dzieli je od kanonicznych tekstów Nowego Testa-
mentu.

Jeśli w ewangelicznych opowieściach o narodzeniu 
pojawiają się detale, to przede wszystkim w celu pod-
kreślenia zbawczego przesłania opisywanych wyda-
rzeń. Dotyczy to także kontekstu historycznego, uka-
zanego w Ewangeliach.

Mateusz nadmienia, że „Jezus narodził się w Betle-
jem Judzkim za panowania Heroda”. Łukasz rozpoczyna 
swoją opowieść od podania szczegółowych informacji, 
że narodzenie Jezusa miało miejsce w czasie panowania 
Cezara Augusta, gdy prowincją Syrii rządził Kwiryniusz 
(jego imię związane jest ze spisem ludności, który nad-
zorował).

Zbawcze wydarzenia w kontekście historii po-
wszechnej

Ewangelista jest zresztą w tym konsekwentny i 
kiedy będzie opisywał wydarzenia, mające miejsce 
trzydzieści lat później, gdy Jezus rozpocznie swoją pu-
bliczną działalność, także wymieni ówczesnego cesarza 
Tyberiusza, prokuratora Judei – Poncjusza Piłata, in-
nych lokalnych władców, a nawet arcykapłanów pia-
stujących w tamtych latach swój urząd.

To nie tylko przejaw rzetelności literackiej. Au-
torowi zależy na ukazaniu zbawczych wydarzeń w 
kontekście historii powszechnej. Podkreśla w ten 
sposób ich prawdziwość historyczną (oprócz prze-
słania teologicznego), dając w ten sposób przesłan-
ki do precyzyjnego określenia momentu narodzin 
Zbawiciela.

To nie mityczne „kiedyś ani nieokreślone 
„gdzieś”. Jezus rodzi się w czasie, który można dokład-
nie określić i żyje na określonym obszarze geograficz-
nym, mając konkretne pochodzenie etniczne i narodo-
we.

To wszystko wpisane jest w DNA człowieczeństwa 
Jezusa. I to także wyznajemy, gdy mówimy, że „Słowo 
ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

Ks. Grzegorz Michalczyk 
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EGIPT - JORDANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIZA – KAIR – GÓRA SYNAJ - WYPOCZYNEK W AQABA – PETRA – 
MADABA – GÓRA NEBO – AMMAN – MUKAWIR – BETANIA 

 

PROGRAM RAMOWY 8 DNI 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Kairu. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Udamy się na płaskowyż w Gizie, gdzie zobaczymy najstarszy z 7 cudów starożytnego świata. Będziemy podziwiać 
zapierające dech w piersiach widoki na piramidy, czyli świątynie grobowe Cheopsa, Chefrena oraz Mykerinosa. Poznamy 
historię powstania piramid i posłuchamy związanych z nimi legend. Zobaczymy także Wielkiego Sfinksa, czyli ogromny posąg 
mitycznego stworzenia z ciałem lwa i twarzą faraona Chefrena. Następnie odwiedzimy znajdującą się naprzeciwko Sfinksa 
dolną świątynię grobową faraona Chefrena. Udamy się do centrum Kairu, aby zwiedzić Muzeum Egipskie. W gmachu muzeum, 
zaprojektowanym przez francuskiego architekta Marcela Dourgnona, znajduje się kolekcja ponad 120 000 arcydzieł, 
pochodzących z okresu predynastycznego, z czasów panowania faraonów oraz z okresu grecko-rzymskiego. Powrót na 
obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd na Półwysep Synaj. Nawiedzimy klasztor św. Katarzyny, w którym znajduje się biblijny krzew gorejący. 
Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 4 
Nocne wejście na Górę Synaj, miejsca nadania dziesięciu przykazań i zawarcia przymierza Mojżeszowego między Bogiem a 
ludem Izraela. Podziwianie wschodu słońca. Zejście. Śniadanie. Przejazd do portu. Przeprawa do Aqaby. Czas wolny. 
Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Dzień przeznaczony na wypoczynek nad Zatoką Akaba, możliwość korzystania z lokalnych atrakcji. Obiadokolacja i 
nocleg.  
DZIEŃ 6 
Śniadanie, po którym przejazd do Petry. Zwiedzanie starożytnego zespołu grobowców i świątyń Nabatejczyków z III w p.n.e. 
wykutych w różowawej skale ze „słynnym skarbcem” – jedną z najpiękniejszych budowli starożytności. Obecna Petra to ruiny 
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miasta, które położone jest w skalnej dolinie, dokąd prowadzi jedynie wąska droga wśród skał wąwozu, którego ściany 
osiągają 70 m. Mieszkańcy nazywali Petrę „Rakmu”, co oznaczało „wielobarwną”. Zobaczymy skarbiec, amfiteatr, grobowce 
królewskie. Obiadokolacja i nocleg w Petrze lub w Ammanie. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd od Madaby – słynącej z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich, w tym: pochodzącej z VI w. n.e. mapy 
Palestyny i Dolnego Egiptu w kościele św. Jerzego. Wizyta na Górze Nebo, podawanej w tradycji jako miejsce śmierci Mojżesza. 
Obecnie znajduje się tu Sanktuarium Mojżesza z parkiem archeologicznym. Przejazd do Ammanu. Zwiedzanie stolicy Jordanii. 
Zobaczymy tradycyjną część miasta zwaną śródmieściem, pozostałości starożytnej Filadelfii, a także nowoczesny Amman 
Zachodni. Udamy się do cytadeli z fragmentami rzymskich, bizantyńskich i arabskich budowli. Zobaczymy świątynię Herkulesa, 
kompleks pałacu Umajjadów z monumentalną salą audiencyjną i kościół bizantyjski, a także rzymski amfiteatr. Spacer ulicą 
Abu Bakra as-Siddika z uroczymi willami  z lat 20. i 30. Przejdziemy obok sklepów i sukków – orientalnych targów. Czas wolny. 
Możliwość zakupu pamiątek, słodyczy oraz mezze –przekąsek z tradycyjnej kuchni jordańskiej. Obiadokolacja i nocleg w 
Ammanie.  
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Udamy się do Mukawiru: ruin dawnego pałacu Heroda – miejsca ścięcia Jana Chrzciciela. Kolejno przejazd do 
jordańskiej Betanii – miejsca, w którym Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Przejazd na lotnisko w Ammanie. Przelot 
powrotny. Zakończenie pielgrzymki. 
 

CENA:  4650 zł + 500 USD 
 
ZAPEWNIAMY: 
• przelot wraz z opłatami lotniskowymi, 
• przejazd klimatyzowanym autokarem na całej trasie, 
• 7 noclegów w hotelach*** pokoje 2 os.  z łazienkami,    
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
• opiekę pilota – przewodnika, 
• ubezpieczenie KL wraz z następstwem chorób przewlekłych do 30 000 €  i NNW do 15 000 zł, do 10 000 w RP, 
• bilety wstępu, przewodników miejscowych, nagłośnienie oraz inne wydatki programowe, 
• opłatę na TFG i TFP, 
UWAGI: 
• wyjazd o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością udziału w Mszach Świętych  
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom  
• dokument niezbędny do wyjazdu paszport 
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem 
COVID-19 
• istnieje możliwość zorganizowania transferu z miejsca zbiórki na lotnisko i z powrotem za dodatkową opłatą, ok. 200 zł/os 
• Wylot Warszawa - Kair 17.20 - 22.20 
• Powrót Amman - Poznań 21.05 - 23.30 
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Niedziela01.01.2023 r. 
– uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi
9.30 + Zbigniew.
11.00 + Ks. Kanonik 

Stanisław Woronowicz; + 
Jan (ministrant).

12.30 + Łukasz Flis w 8 rocz. 
tragicznej śmierci.

18.00 + Helena Fiejdasz i za 
zmarłych z rodziny.

Karsk (godz. 14.00) + 
Teofila Trzeciak w 1 rocz. 
śmierci oraz za zmarłych 
z rodziny.

Dąbrowa Now. (godz. 15.00) 
Msza św. z prośbą o 
pokój na świecie i bł. 
Boże w Nowym Roku                                               
(intencja od Żywego 
Różańca).

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

Poniedziałek 2.01.2023 r. 
– wspomnienie św. 

Bazylego 
Wielkiego i Grzegorza z 

Nazjanzu
7.00 + Krystyna Pabiniak w 

2 rocz. śmierci
18.00 W intencji członkiń 

Żywego Różańca.

Wtorek 3.01.2023 r. 
7.00 
18.00 + Halina Fedak 

w 1 rocz. śmierci; + 
Władysław Fedak oraz za 
zmarłych z rodziny.

Środa 4.01.2023 r. 
7.00 
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Krzysztof Krawczyk
 - + Stanisław Pawłowski  

w 1 rocz. śmierci

Czwartek 5.01.2023 r. 
– I czwartek miesiąca
9.00 + Anna Fedak w 

5 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

18.00 + Maria Fedorowicz; 
+ Stanisław, Jan, Adam.

Piątek 6.01.2023 r. 
– uroczystość Objawienia 
Pańskiego, 
I piątek miesiąca
7.00 +Antoni, Michał, 

Rozalia, Katarzyna, 
Paweł, Stanisława (k).

9.30 + Jacek Zięciak.
11.00 
13.00 + Bolesław w 53 

rocz. śmierci, + Roman 
w 10 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodz. 
Sachryń.

18.00 + Elżbieta, Wincenty 
Dubrowscy; + Cecylia, 
Feliks Jachimowscy.

Karsk (godz. 9.00) + Zofia 
i Lucjan Ławniczak 
z prośbą o łaskę 
przebaczenia grzechów i  
wieczne zbawienie.

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

Sobota 7.01.2023 r. 
– I sobota miesiąca
8.30 Nabożeństwo Maryjne
9.00 + Aleksander Olechny 

w 30 dniu po pogrzebie 
(intencja od uczestników 
pogrzebu).

18.00 + Wacław 
Gołowiejko, + 
Aleksander, Artemiusz, 
Marianna Gołowiejko.

Niedziela 8.01.2023 r. 
– Niedziela Chrztu 

Pańskiego, 
święto (koniec Okresu 
Bożego Narodzenia)
7.00 + Teresa Wojtyniak w 

17 rocz. śmierci, + Jan 
Proskolnicki.

9.30 + Władysław 
Chlebicki w 14 rocz. 
śmierci i za zmarłych 
z rodz. Chlebickich i 
Kaczmarków.

11.00 Pro Populo
12.30 + Paweł Raczkowski 

w 6 rocz. śmierci, + Zofia 
Raczkowska  
w 2 rocz. śmierci, + 
Kazimierz Czerniak w 26 
rocz. śmierci

18.00 

Karsk (godz. 9.00) + 
Stanisława (k) Gabrych 
w 19 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
+ Mieczysław, Janina, 
Zygmunt, Zdzisław z 
rodz. Zwierzak.

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

Andrzej Gutkowski w 3 
rocz. śmierci.

Poniedziałek 9.01.2023 r. 
7.00 
18.00 W intencji Walentyny 

z okazji 80 rocznicy 
urodzin z prośbą o bł. 
Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie.

Wtorek 10.01.2023 r. 
7.00 
18.00 + Wiesława (k) Koza 

w 2 rocz. śmierci.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Środa 11.01.2023 r. 
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 12.01.2023 r. 
7.00 
18.00 + Teresa Łuka.

Piątek 13.01.2023 r. 
7.00 W intencji licznych i 

świętych powołań do 
Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej.

17.45 Koronka
18.00 Msza święta w intencji 

zmarłych parafian w 
grudniu 2022.

Sobota 14.01.2023 r. 
9.00 + Teresa Wasiak w 

30 dniu po pogrzebie 
(intencja od uczestników 
pogrzebu).

18.00 + Honorata i Stanisław 
Śniegowscy; + Janina i 
Kazimierz Bartkowiak.

Niedziela 15.01.2023 r. 
– II Niedziela Zwykła
7.00 + Janina Plata w 4 rocz. 

śmierci.
9.30 + Jerzy Kozłowski 

w 10 rocz. śmierci i 
za zmarłych z rodziny 
Kozłowskich, Kozaczuk, 
Jelińskich, Łokaj; + 
Katarzyna Walczak, + 
Jerzy Tokarek, + Jan 
Sobczyk i za zmarłych z 
rodz. Zwierzak.

11.00 + Elżbieta w 22 rocz. 
śmierci, + Wincenty, 
Helena, Jan, Anna, Janina, 
Władysław 

          Grabarczyk; + Kinga 
Jakubowska; + Ks. 
Stanisław Bielski, + Ks. 
Bronisław Pisarek,  
+ Ks. Grzegorz Zaklika. 

12.30 + Zofia Ochęcka i za 
zmarłych rodziców: + 
Roch, + Antonina. 

18.00 + Paulina Śmigielska 
w 2 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 9.00) W 
intencji Doroty i Rocha 
Mościńskich z okazji 36 
rocz. ślubu z prośbą  
o bł. Boże opiekę Matki 
Bożej i wstawiennictwo 
św. Barbary na dalsze lata                                  
pożycia małżeńskiego.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00)  
+ Szczepan, Leontyna (k).

Olchowo (godz. 11.00) + 
Elżbieta Bierzyńska-
Pękala (intencja od 
uczestników pogrzebu). 

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 16.01.2023 r. 
7.00 
18.00 + Andrzej Szpryngacz 

w 30 dniu po pogrzebie 
(intencja od uczestników 
pogrzebu).

Wtorek 17.01.2023 r. 
– wspomnienie św. 

Antoniego opata
7.00 
18.00 + Andrzej Werkowski 

w 2 rocz. śmierci 
oraz za zmarłych z 
rodz. Werkowskich i 
Chlebickich.

Środa 18.01.2023 r. 
7.00 
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Mirosława (k) 

Sztengiert w 13 
rocz. śmierci, + Igor 
(prawnuk), za zmarłych 
rodziców:  + Stanisławę 
(k), + Tomasza oraz za 
zmarłe rodzeństwo: + 
Zofia, Stanisław.

  
Czwartek 19.01.2023 r. 
– wspomnienie św. Józefa 
Sebastiana Pelczara
7.00 + Marian Stasiak w 1 

rocz. śmierci, + Anna, 

Stefan, Józef, Zuzanna, 
Małgorzata, Anna z 
rodz. Stasiak; + Czesław 
Florkowski.

18.00 + Ks. Bronisław 
Pisarek w 32 rocz. 
śmierci (intencja od 
Żywego Różańca).

Piątek 20.01.2023 r. 
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Stanisława (k), 

Zofia, Władysław, 
Józef, Czesław Rams; 
+ Kazimiera, Stanisław 
Kowalczuk, + Ewa 
Rowińska, + Roman 
Gorlach, Józef Pieczara.

 
Sobota 21.01.2023 r. 
- wspomnienie św. 

Agnieszki
9.00 + Wanda Trzebińska 

w 30 dniu po pogrzebie 
(intencja od uczestników 
pogrzebu).

18.00 + Pelagia, Antoni, 
Stefan, Tadeusz, 
Krzysztof z rodz. 
Balickich.

Niedziela 22.01.2023 r. 
– III Niedziela Zwykła
7.00 + Helena Frąckowiak 

w 30 dniu po pogrzebie 
(intencja od uczestników 
pogrzebu).

9.30 + Marian Kokoszka w 
5 rocz. śmierci, + Halina 
Zielezińska w 75 rocz. 
śmierci, + Józefa  
           w 57 rocz. 
śmierci.

11.00 Pro populo
12.30 
18.00 + Marianna, Tadeusz 

Barszcz oraz za ich 
zmarłe dzieci, rodziców i 
rodzeństwo.
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Karsk (godz. 9.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 

+ Marzena w 1 rocz. 
śmierci, + Jadwiga w 
11 rocz. śmierci, + Iza    
Skiba w 6 rocz. śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + 
Freda i Jan w 2 rocz. 
śmierci oraz za zmarłych 
z rodziny Zielińskich  
i Wielgus.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 23.01.2023 r. 
7.00 
18.00 + Honorata, Stanisław 

Śniegowscy; + Wanda, 
Kazimierz Pudliszak.

Wtorek 24.01.2023 r. 
– wspomnienie św. 

Franciszka
Salezego
7.00 
18.00 + Józef, Marianna 

Sobczyk.

Środa 25.01.2023 r. 
– święto Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła
7.00 + Józefa Jaworska w 

28 rocz. śmierci i za 
zmarłych z rodziny.

17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - W intencji księdza 

Proboszcza z okazji 
urodzin (intencja 
zamówiona przez Żywy 
Różaniec).

 - W intencji dzieci 
poczętych.

 
Czwartek 26.01.2023 r. 
– wspomnienie 
św. Tymoteusza i Tytusa
7.00 
18.00 

Piątek 27.01.2023 r. 
7.00 
17.45 Koronka
18.00 + Andrzej 

Chałupniczak w 30 dniu 
po pogrzebie (intencja od 
rodziny).

Sobota 28.01.2023 r. 
– wspomnienie św. Tomasza 
z Akwinu
9.00 W intencji Ojca 

świętego Franciszka, 
naszej Ojczyzny oraz 
dzieł radia Maryja i 
telewizji 

          Trwam.
18.00 + Marianna Włodek 

w 42 rocz. śmierci, + 
Władysław Włodek.

Niedziela 29.01.2023 r. 
– IV Niedziela Zwykła
7.00 + Antoni, Michał, 

Rozalia, Katarzyna, 
Paweł, Stanisława (k).

9.30 + Zofia, Stefan, 
Kazimierz, Stefania, Józef, 
Helena, Barbara, Ewa z 
rodz. Filipiak.  

11.00 + ks. Bronisław 
Pisarek, + Stefan 
(kościelny).

12.30 + Waldemar 
Furmańczyk w 1 rocz. 
śmierci.

18.00 + Zdzisław Machocki 
w 38 rocz. śmierci; 
+Marian, Helena, 
Marianna (k), Józef 
Sobczyk, 

          Karol, Jan.

Karsk (godz. 9.00) + 
Kunegunda, Czesław 
Orłowscy; + Anna, 
Tadeusz Piesyk.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
+ Bogdan Krystkiewicz 
w 1 rocz. śmierci.

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

Poniedziałek 30.01.2023 r. 
7.00 + Mirosław, Jadwiga, 

Roman Izmajłowicz.
18.00 + Waldemar 

Furmańczyk w 1 rocz. 
śmierci (intencja od 
chrzestnej).

Wtorek 31.01.2023 r. 
– wspomnienie św. Jana 

Bosko
7.00 
18.00 + Stefan Fecak w 45 

rocz. śmierci, + Helena, 
Katarzyna, Maria.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ
Strona internetowa naszej parafii: www.wnmp.nowogard.eu
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