PARAFIA PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
w BĘDARGOWIE
BĘDARGOWO 87
Pełczyce 73-260
tel. 0-95/768-56-96
kom. 501-751-677
Kościół parafialny:
Pw. Św. Antoniego
- poświęcony: 25 VIII 1946 r.
- odpust: 13 VI
Kościoły filialne:
1. Kościół filialny w Jarosławsku pw. św. Kazimierza
- poświęcony: 9 VII 1946 r.
- odpust: 4 III
2. Kościół filialny w Krzynkach Chrystusa Dobrego Pasterza
- poświecony: 15 IV 1947 r.
- odpust: niedziela Dobrego Pasterza
3. Kościół filialny w Przekolnie pw. MB. Częstochowskiej
- poświęcony: 3 V 1946 r.
- odpust: 26 VIII
Obecny ksiądz:
o Ks. Krzysztof Maj – proboszcz
Grupy duszpasterskie:
o Żywy Różaniec - 4 róże,
o Ministranci
o Lektorzy

Historia parafii
Miejscowość Będargowo należała pierwotnie do parafii w Pełczycach.
Dopiero w 1973 r. w wyniku podziału odłączono ją, a wraz z nią wioski:
Będargowiec, Krzynki, Przekolno i Trynno. Razem z Jarosławskiem
pochodzącym z parafii Bobrówko utworzyły nową parafię. Znacznie wcześniej,
bo już w czerwcu 1971 r. zamieszkał tu nowy proboszcz, ks. Roman
Wiatrowski, by zorganizować życie parafialne. To on w 1976 r. wybudował
plebanię, a także zakrystię przy kościele. Po nim w 1989 r. proboszczem był
ks. Jan Rusel, a od 1994 r. jest nim ks. Edward Masny.
Parafia liczy dziś 1679 wiernych. Działają tu liczne wspólnoty tj. Żywy
Różaniec, parafialny CARITAS , czy schola dziecięca prowadzona przez
tutejszą katechetkę. Są również ministranci, lektorzy i zaangażowana w rozwój
parafii Rada Parafialna.

Nowa parafia w Będargowie należeć będzie do dekanatu Choszczno.
Proboszcz nowego kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w
Będargowie używa pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i napisem w otoku:
Rom.-Cath. Paroecia tit. S.Antonii Pad. in Będargowo, lub Rzym.-Kat.Parafia p,w.
św, Antoniego Padewskiego w Będargowie.
Kościół parafialny pw. Św. Antoniego Padewskiego w Będargowie to
gotycka budowla z przełomu XV i XVI w. Murowany z kamienia i cegły,
halowy i orientowany, portale ciosane. W bryle kościoła znajduje się
drewniana wieżyczka szalowana deskami, z hełmem krytym drewnianym
gontem. Od szczytu wschodniego ozdobiony został renesansowymi wnękami,
pochodzącymi z XVI w. Wewnątrz znajduje się strop drewniany belkowany,
ostatnio odnowiony i polakierowany, gdzie dołożono również dekoracyjne belki
poprzeczne. Znajdziemy tu również chrzcielnicę z XIX w., odnowioną przy
współudziale mieszkańców, którzy przy niej przyjmowali chrzest oraz płytę,
nagrobną
z
1742
r.,
umieszczoną
obecnie
w
prezbiterium.
dokończono gruntownego remontu. Został przeprowadzony także gruntowny
remont kościoła parafialnego - to już nie ta sama świątynia, co przed laty.
Stale odnowioną wyposażona została w nowy ołtarz, klęczniki, konfesjonał,
lampkę wieczną, nowe nagłośnienie i żyrandole oraz nową Drogę Krzyżową.
Wnętrze odmalowano, a w prezbiterium oraz wokół świątyni odsłonięte
kamienie. Położono nową posadzkę, a także podwyższono prezbiterium.
Natomiast księdza proboszcza ubrano w nowy piękny ornat z wizerunkiem
patrona parafii. Obecnie rozpoczęte zostały prace przy elewacji kościoła oraz,
przy przebudowie głównego wejścia do świątyni. Uporządkowano również plac
wokół kościoła.

Msze Święte w naszej parafii:
1.

Kościół w Będargowie:

a/ niedziele i święta:
o godz. 10:30
b/dni powszednie:
o środa, piątek, sobota o godz. 18:00
c/ nabożeństwa:
o po Mszy Świętej niedzielnej w Wielkim Poście nabożeństwo Gorzkie żale
o w maju – Litania Loretańska do NMP
o w październiku – Różaniec Święty
o przed Mszą Świętą w Adwencie – Godzinki do NMP
o w I niedzielę miesiąca - Niedziela Adoracyjna z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
o środa - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o piątek - nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
d/ spowiedź święta:
o 30 minut przed mszą św.
c/ kancelaria parafialna czynna:
o środa i piątek – godz. 16:00 – 18:00

1. Kościół filialny w Jarosławsku:
a/ niedziele i święta:
o godz. 9:00
b/ dni powszednie:
o czwartek o godz. 18:00
c/ spowiedź święta
o 15 minut przed mszą św.

2. Kościół filialny w Krzynkach:
a/ niedziele i święta:
o godz. 13:30
b/ spowiedź święta
o 15 minut przed mszą św.

3. Kościół filialny w Przekolnie:
a/ niedziele i święta:
o godz. 12:00
b/ dni powszednie:
o wtorek o godz. 18:00
c/ spowiedź święta
o 15 minut przed mszą św.

