
 Ogłoszenia: 

1. Dziś rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny i duszpasterski. 
Przeżyjemy go pod hasłem: Wielka Tajemnica wiary. Ten rok ma na celu 

większe uświadomienie udziału w tajemnicy Wieczernika. 
2. Roraty : Radujcie się! Pan jest blisko!.  

W tym roku patronować nam będzie Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński 

- dla młodzieży i dorosłych pon. – sob. o 630 (po Mszy Św. śniadanie) 
- dla dzieci pon. – pt. o 1700; dzieci z lampionami i dobrymi uczynkami 

3. Świece Caritas (małe 6 zł, duże 13 zł) oraz opłatki rozprowadzane są 
w sklepie Aniołek. W naszym kościele stanęło drzewko a na nim serduszka 
z kopertami tym razem oznaczające ciężko chorych, niepełnosprawnych 
i najuboższych z naszej parafii, którzy potrzebują pomocy finansowej. 
Zachęcamy parafian, aby zdejmowali te serduszka i przeznaczyli dowolną 

kwotę i przynieśli do biura lub kościoła do 15 grudnia. Na stoliku pod 
chórem zostały wyłożone TYTKI CHARYTATYWNE. Można je zabrać 

i napełnione artykułami spożywczymi przynieść do zakrystii, biura lub 
kosza Caritas do 16 grudnia. 

4. Spotkania duszpasterskie: 
 Kościół Domowy – krąg I dziś o 1530. 

 Oaza dzieci Bożych w poniedziałek o 1600; 
 Ministranci w poniedziałek o 1730; 
 Krąg biblijny we wtorek o 2000, zapraszamy wszystkich którzy chcą 

rozważać Słowo Boże; 
 PM w środę na wieczornej Mszy; 
 Młodzież spotyka się w piątek po wieczornej Mszy św.; 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

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 w piątek od 830 ; 

  - Kościuszki i Wroniecka w piątek od 830 ;  
  - miasto (pozostałe ulice) w sobotę od 830          

6. Katechezy przedmałż. będą w naszej parafii w dn. 7-8.12, g. 900 – 1400. 
7. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP. Przed kościołem zbiórka do puszek na fundusz pomocy kościołowi na 
Wschodzie. Tego dnia po Mszy św. o 1100, zgodnie z objawieniami MB,  

gromadzimy się w naszych kościołach, aby w ramach tzw. Godziny Łaski 

wypraszać łaskę nawrócenia dla naszych bliskich i całego świata. 
8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje 

adwentowe. Poprowadzi je ks. Romuald Turbański, proboszcz z Modrza. 
Od poniedziałku do środy Msze z nauką rekolekcyjną o 630; 1000, 1830, 
a w Romanowie o 1700. 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: 

Śp. Szymona Bielejewskiego z ul. Wronieckiej  
Śp. Irenę Trafas z ul. Kościuszki    Dobry Jezu… 
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PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

Wchodzimy w kolejny rok liturgiczny i rozpoczynamy następny 

Adwent w naszym życiu. Ten wyjątkowy czas, skłania nas do czuwania 

i bardziej intensywnej refleksji na temat obecnej rzeczywistości. 

Oczekujemy na radosne święta Bożego Narodzenia, wyglądamy z pełną 

optymizmu chrześcijańską nadzieją, na ponowne przyjście Chrystusa Pana 

na końcu czasów.  Dziś właśnie w pierwszą niedzielę grudnia, jesteśmy 

zaproszeni do wejścia w świadome przeżywanie swojej wiary, zastanawianie 

się nad tym jak przeżyte dotąd wydarzenia kształtują nasze chrześcijańskie 

życie. Nadszedł czas by na chwilę popatrzeć wstecz, by zastanowić się 

w jaki sposób i na ile przez ostatni rok przybliżyliśmy się do Boga? A może 

to jest też czas, by odpowiedzieć sobie na pytanie czego było w naszym 

życiu więcej: światła, radości, pokoju czy może ciemności, grzechu, nocy…? 

  Tak więc po raz kolejny w życiu otrzymujemy zaproszenie, aby 

przypatrzeć się sobie, naszym wyborom, ludziom wokół nas i relacjom które 

tworzymy. By zrozumieć co nas do Boga w tym świecie przybliża a co 

od Niego oddala. Czas Adwentu jest czasem refleksji nad dotychczasowym 

życiem, często grzesznym i próbą jego przemiany na lepsze. Pan wzywa nas 

do wejrzenia we własne serce, które jest często wielką zagadką. Czy jest ono 

gotowe przyjąć Bożą Dziecinę? Czy nie jest przypadkiem głuche na Boga, 

zniewolone przez ziemskie sprawy, pełne wszelkiego brudu i grzechu?  

Jezus, w dzisiejszej Ewangelii stawia nam wymagania i uczy nas 

dwóch postaw. Po pierwsze, zachęca do porzucenia beztroskiego 

i bezmyślnego życia oraz wzywa do czujności. W sumie wiemy w jaki sposób 

będzie wyglądać powtórnie przyjście Jezusa. Stąd powinna wypływać z nas 

postawa wielkiej czujności czuwania. Powinniśmy być przygotowani 

na wielki dzień w którym skończy się ziemski czas, a nastanie wieczność… 



Poniedziałek 2 grudnia  

630  Za† Szymona Bielejewskiego – od żony z dziećmi 

1700 Za† Wojciecha i zm. z obu rodzin 

1830 Za† Macieja, Franciszka i Czesławę Grzechowiaków 

Wtorek 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego 

630 Za† Marzenę – od Lucyny z rodz. 

1700 Za† Mariana (50 r.śm.) i Łucję Bonk (k.r.śm.) 

1830 Za† Elżbietę Klofik – od klubu seniora w Czarnkowie 

 Za† Szymona Bielejewskiego – od Miejskiego Centrum Kultury w 

Czarnkowie 

 Za† Marzenę Czynszak – od Alicji i Krzysztofa 

 Za† Ireneusza Nowaka – od Michała z rodz. 

 Za† Kazimierę Kukurendę – od córki Małgorzaty 

 Za† Marię i Józefa Kraftów 

 Za† Krystynę Kluczka (3 r.śm.) 

 Za† Salomeę Koronka i zm. z rodz. 

 Za† Sylwestra Zonia – od brata Marcela z rodz. 

 Za† Antoniego Gawrocha – od kolegi Tadeusza Życkiego z 

synem i rodz. 

 Za† Andrzeja Juskowiaka – od córki z rodz.  

 Za† Irenę i Jana Ciągniwoda oraz Józefa Prymasa 

` Za† Józefa, Jana, Marię i Feliksa 

 Za† Stanisławę, Aleksandrę, Grzegorza, Gerarda Mikołajewskich; 

Eugeniusza, Helenę, Jadwigę, Franciszka Klimasków; Stanisława 

Czarneckiego, Józefę, Michała Filipiak; Irenę i Tadeusza 

Norkowskich; Czesława, Martę i Teresę Sikora 

 Za† Irenę Trafas – od koleżanek: Alicji i Krystyny 

Środa 4 grudnia  

630 Za† Sylwestra Zonia – od znajomych z Czarnkowa 

1700 Za† Antoniego Włodarka (k.r.śm.) i zm. z rodz. 

1830 W int. Ojczyzny  

 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. kleryków 

 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 

 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 

 W int. Alicji i Pawła oraz Dominiki i Łukasza 

 W int. Lenki z pr. o szczęśliwą operacją i dalszą op. Bożą 

Czwartek 5 grudnia  

630  W int. Jasia (ur.) z pr. o Boża opiekę i Boże błogosławieństwo 

R1700 Za† Stefanię Ewald – od Mariana z rodz. 

1700 W int. Zenona (ur.) z podz. za otrz. łaski, z pr. o dalsze Boże bł. 

i op. Matki Bożej 

1830 W int. powołanych do służby Bożej w Kościele 

Piątek 6 grudnia  

630  Za† Mikołaja Gładycha (im.) i zm. z rodz. Gładychów 

1700 Za† Zenona (4 r.śm.) 

1830 Za† Marię Klauze  

Sobota 7 grudnia – św. Ambrożego 

630 W int. Wspólnoty Żywego Różańca 

1830 Za† Waleriana i Annę Kosickich (k.r.śm.) 

Niedziela 8 grudnia II NIEDZ.  ADWENTU ,  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA  NMP 

730 W int. błogosławieństwa dla Radia Maryja 

R 900 Za† Eugeniusza Pawlaka – od sąsiadów z bloku 

930 Za† Barbarę, Eugenię i Aleksandra Gredczyszyn 

1100  Za† Kazimierza Dolnego (5 r.śm.) 

1230  ZA PARAFIAN 

1800 Za† Mariannę, Adama i Marka Skowronów 

INFORMACJE: 

 Biuro Parafialne (tel. 67 255 2702) wtorek godz. 1900 - 2000,  

 środa i piątek godz.1530 – 1800;czwartek i sobota godz. 900 – 1030. 

 Poradnia Rodzinna w I poniedziałek i IV piątek m-ca 1600–1800 

 Parafialny Zespół Caritas czynny we  wtorki od godz.1630 - 1800 

Konto : 02 8951 0009 0004 9836 2000  0010 

 

Int. Żywego Różańca: 

O umocnienie dla naszych duszpasterzy, aby wierni 
powołaniu z ufnością szli za Chrystusem. 

 

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 


