Ogłoszenia
1. Dziś przypada 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy
o bohaterach naszego narodu.
2. Przypominamy Rodzicom, szczególnie dzieciom, które przyjęły
I Komunię Św., aby zachęciły swoje dzieci do praktykowania pierwszych
piątków miesiąca.
3. W poniedziałek rozpoczyna się kolejny rok szkolny i katechetyczny.
Dzieciom i młodzieży życzymy błogosławieństwa Bożego, światła Ducha
Świętego oraz wsparcia św. Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów.
4. Od najbliższego wtorku 3.09. przyjmujemy intencje mszalne na przyszły
rok.
5. Od środy 4.09 rozpoczynają się uroczystości odpustowe w Lubaszu.
Szczegółowy program dostępny jest w gablotach oraz na stronie
internetowej. Tradycyjna Pielgrzymka wyrusza z Romanowa o g. 7 15
i o g. 900 sprzed kościoła parafialnego
6. Przymierze Miłosierdzia spotyka się w środę na wieczornej Mszy Św.
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota
Godzina święta w czwartek po Mszy św. wieczornej.
Spowiedź: - w Romanowie w czwartek 1630 – 1700;
- w Czarnkowie w czwartek i piątek 1530 – 1700.
Msza Św. - z udziałem dzieci w piątek o 1700;
- z udziałem kandydatów do bierzm. w piątek o 1830.
- z nabożeństwem do NSNMP w sobotę o 700.
Objazd chorych: - wioski i Siedmiogóra bloki w piątek od 830
- Kościuszki i Wroniecka w piątek od 830
- miasto (pozostałe ulice) w sobotę od 830
8. Młodzież zapraszamy na warsztaty Talitha Kum w dniach 14 i 15
września. Kandydaci do bierzmowania z kl. I ponadpodstawowych niech
potraktują to wydarzenie jako obowiązkowe.
9. Rodziców kandydatów do bierzmowania z kl. I zapraszamy na spotkanie
w kościele w poniedziałek 9.09 o godz. 1900.
10. Rodzice dzieci kl. III SP spotkają się w kościele we wtorek dnia 10.09
o godz. 1900.
11. POLSKA POD KRZYŻEM to hasło zgromadzenia modlitewnego Polaków
we Włocławku 14.09 br. Organizujemy wyjazd na to wydarzenie. Wyjazd
o g. 600, powrót po Apelu Jasnogórskim. Koszt 60 zł. Zapisy w zakrystii
i w biurze.
Tych, którzy nie pojadą zapraszamy na spotkanie modlitewne przy
krzyżu na Os. Słonecznym. Szczegóły za tydzień.
12. Kolejny dzień skupienia dla małżonków odbędzie się w naszym kościele
21.09. Szczegółowy plan podamy w przyszłym tygodniu.
13. W tym tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Urszulę Kosowską z ul. Chodzieskiej
Dobry Jezu…
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Aby zrozumieć sens dzisiejszej Ewangelii, trzeba pamiętać, że Jezus
przebywa w domu faryzeusza, przez którego został zaproszony na ucztę. Jezus
przyjmuje gościnę by wykorzystać moment, aby głosić swoją naukę. Nie zraża
się i nie pogardza żadną osobą i miejscem. Jeżeli ma tylko możliwość głosi
Słowo Boże gdyż wie, że Jego obecność jest w stanie sprawić coś dobrego. A jak
jest w naszym życiu? Czy przypadkiem nie zakładamy już z góry, że są grupy
ludzi, czy pojedyncze osoby w odniesieniu do których nie powinniśmy się
wysilać, bo wydaje się nam, że efekty tych działań mogą być znikome?
Przekreślanie kogokolwiek lub czegokolwiek już z góry, może być
wyrazem pychy, że to my ostatecznie oceniamy kto lub gdzie i w jaki sposób,
może doświadczyć Bożej dobroci lub być jej pozbawiony. Takie myślenie bardzo
szybko doprowadza do tego, że zaczynamy liczyć na coraz większe osobiste
sukcesy, a pogardzać sprawami „małych”.
Odnośnie do nauki dotyczącej zajmowania miejsca przy stole, Jezus
odwołuje się do pokory. Jeśli zostałeś zaproszony na ucztę, to nie staraj się
nadmiernie podkreślać swojej obecności. Natomiast jeśli sam jesteś
gospodarzem, to niech twoja lista zaproszonych nie zawiera ukrytego, podtekstu,
aby mieć z tego korzyść, usłyszeć słowa pochlebstwa i poczuć się
dowartościowanym. Poprzez dzisiejsze Słowo, Jezus chce nas nauczyć, że na
uczcie gospodarz sam mądrze i uczciwie powinien wyznaczać miejsca
biesiadnikom, gdyż tak jest w Bożym porządku zbawienia. Przypomina, aby
w spotkaniach z innymi ludźmi uczyć się bezinteresowności i hojności.
Pomyślmy o swoich spotkaniach i relacjach z bliźnimi. Z kim najczęściej
i najchętniej rozmawiamy? Czy nie otaczamy się jedynie osobami, które są dla
nas miłe, sympatyczne i wdzięczne? Czy pamiętamy, że dążenie do
pierwszeństwa i zaszczytów jest chorobą duszy?

Poniedziałek 2 września
700 Za† Zygmunta Stróżyńskiego (2 r. śm.) – od żony
1830 Za† Stefana Kiedrowskiego (im.)
- Za† Stefana Just (im.) – od córek Marii i Małgorzaty
Wtorek 3 września – ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO
700 Za† Edwarda Świergiel – od Eli z synami
1830 Za† Mirosława Krajniaka (4 r. śm) – od żony
Za† Ewę, Edwarda Jędraszczak oraz zm. z rodz.
Za† Krzysztofa Czegusia – od rodz. Kuk z Krakowa i Krosna
Za† Kazimierę Chmielnik – od Czesława z rodz.
Za† Jana, Zofię Słaboszewskich (k.r.śm.) i Władysława Bednarka
Za† Helenę Derezińską – od Gabrieli Dymek z rodz.
Za† Annę Kroplewską – od rodz. Łukaszczyków
Za† Czesławę Stefaniak (5 r.śm) – od córki z rodz.
Za† Stefanię i Antoniego Brzeźniaków
Za† Macieja Buśko – od syna Łukasza z rodz.
Za† Floriana Wyrwę (k.r.śm.)
Za† Rozalię Kopij i zm. z rodz. Kopij i Wojdyła
Za† Mariana, Barbarę i Pawła Garstków
Za† z rodz. Spławskich i Borowczaków
Za† Czesława Kieruja – od brata Pawła z rodz.
Za† Jolantę Magdziarz (6 r.śm.) i Tadeusza
Za† Jadwigę Kubiak (1 r.śm.) – od siostry Barbary z rodz.
Za† Uszulę Kosowską – od Haliny i Tadeusza
Za† Stanisława Oparowskiego (k.r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Stefanię Fąferek i zm. z rodz.
Za† Henryka Koźlik, rodziców, teściów i Mieczysława
Za† Marię Dukat i Andrzeja Kmiotka
i zm. z rodz. Kmiotków, Surmów, Stroińskich i za Juliana
Za† Bogusława (k.r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Sabinę Popiak (2 r.śm.) – od syna z rodz.
Środa 4 września
700 Za† Urszulę Kosowską – od męża i wnuczki z rodzicami
1830 W int. Ojczyzny
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów
W int. kleryków; o nowe powołania do służby w Kościele
W int. dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją
W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy
W int. tych, którzy modlitwą i ofiarą wspierają remonty świątyń
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Barbary o odnalezienie drogi do Boga
Marka
Stefana (70 ur.)
Joanny i Agnieszki (ur.)

Czwartek 5 września
700
R1700 Za† Krzysztofa Czegusia – od syna
1830 W int. powołanych do służby w Kościele
Piątek 6 września
700
1700 W int. Jarosława (50 ur.)
- W int Zbigniewa i Ireny Konera (40 r.śl.)
30
18
W int. Ireny i Zdzisława (35 r. śl.)
Sobota 7 września
700 W int. Żywego Różańca
1600 Ślub Magdaleny i Karola
1830 Za† Eugenię i Bronisława Chwarścianków i zm. z rodz. Pisulów,
Filodów i Kazińskich
Niedziela 8 września – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Rozalię i Franciszka Witt oraz Waleriannę i Kazimierza Kolassa
R 900 Za† Cecylię i Walentego oraz zm. siostry i braci
930 Za† Franciszkę i Alojzego Walkowskich; Grażynę, Bogdanę i Tadeusza
1100 Za† Stefana i Bogdana Jessów
1230 ZA PARAFIAN
1800 Za† Gabrielę i Bernarda Bukowskich oraz Marię i Wiktora Just

Biuro Parafialne: (tel. 67 255 27 02)
wt. g.1900 - 2000 , śr. i pt. g.1530 – 1800 czw. i sob. g. 900 – 1030
Poradnia Rodzinna: w I pon. i IV piątek m-ca g.1600–1800
Parafialny Zespół Caritas: we wtorki g..1630 - 1800
Konto: 02 8951 0009 0004 9836 2000 0010
Strona internetowa: www.mariamagdalena.czarnkow.pl
INT. ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA WRZESIEŃ: W INT. POLSKI NASZEJ
OJCZYZNY, ABY NIE ZATRACIŁA WIARY OJCÓW I POZOSTAŁA KRAJEM
KATOLICKIM, A TAKŻE O POKÓJ I POJEDNANIE W NARODZIE.

Parafia św. Marii Magdaleny ul. Kościelna 1, 64-700 Czarnków,
tel. 0672552518 w sprawach dot. pogrzebu - codziennie o każdej porze .
Konto parafii: BS Czarnków 76 8951 0009 00001977 2000 0010

