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Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy
go pod hasłem: W mocy Bożego Ducha. Ten rok ma nam
przypomnieć, że zostaliśmy wezwani do działania i posłuszeństwa
Duchowi Świętemu.
Roraty – Msza Św. adwentowa ku czci NMP pod hasłem: Z Duchem
Twoim. W tym roku patronować nam będzie Duch Święty
- dla młodzieży i dorosłych pon. – sob. o 630 (po Mszy Św.
zapraszamy na śniadanie)
- dla dzieci pon. – pt. o 1700; dzieci zapraszamy z lampionami
i dobrymi uczynkami
Świece Caritas oraz opłatki rozprowadzane są w sklepie Aniołek.
W naszym kościele stanęło drzewko a na nim serduszka z kopertami
tym razem oznaczające rodziny oraz osoby samotne naszej parafii,
które potrzebują pomocy. Zachęcamy parafian, aby zdejmowali te
serduszka i dla wybranej przez siebie rodziny przeznaczyli dowolną
kwotę i przynieśli do biura lub kościoła do 16 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
Spotkania duszpasterskie:
Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek 1600
Ministranci poniedziałek - po roratach dla dzieci
Rodzice dzieci do I Komunii w poniedziałek o 19 15
Krąg Biblijny we wtorek 2000
PM w środę o 1830
W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca



Spowiedź:- dla uczniów SP i gimnazjum w czwartek 1530 – 1700
- dla uczniów z wiosek w piątek 1530 – 1700



Msza Św.

- z udziałem dzieci w piątek o 1700 ;
- z udziałem młodzieży w piątek o 1830;
Objazd chorych: - wioski i Siedmiogóra bloki w piątek od 830
- Kościuszki i Wroniecka w sobotę od 830
W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze
w kościele parafialnym o 630, 1000, 1700, 1830. W Romanowie 1700.
Składka na biedne kościoły. Tego dnia o 1200, zgodnie
z objawieniami MB,
gromadzimy się w naszych kościołach,
aby w ramach tzw. Godziny Łaski wypraszać łaskę nawrócenia
dla naszych bliskich i całego świata
Katechezy przedmałżeńskie odbędą się w naszej parafii
w dniach 8-9 XII, w sali nad Aniołkiem.
W minionym tygodniu przeszła do wieczności:
śp. Gabriela Spychała z ul. Wronieckiej
Dobry Jezu…
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W mocy Bożego Ducha
2 GRUDNIA 2018r
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
Chrześcijaństwo jest religią oczekiwania. To znaczy, że nasze życie nie
spełnia się całkowicie tu i teraz, a ziemia nie jest naszą ostateczną ojczyzną lecz tylko
etapem w drodze. Dlatego też, nie powinniśmy się zbytnio przywiązywać do ludzi
i rzeczy. Od tej niedzieli, rozpoczyna się w Kościele nowy rok liturgiczny

w którym od samego początku, wezwani jesteśmy do odważnego czuwania.
Każdy z nas powinien w tym momencie jeszcze bardziej spojrzeć na swój
(nazwijmy) religijny zegar.
Jezus przypomina nam o oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście.
Co myślimy o naszym spotkaniu z Jezusem? Czy chcielibyśmy, aby Jezus
zastał nas takich, jakimi jesteśmy dzisiaj? Co nas w tym spotkaniu raduje, a co
niepokoi? Jezus przestrzega również przed grzechami, które obciążają serce
i odciągają od oczekiwania na Niego. Jakie odczucia budzą się w nas, gdy
słyszymy słowa Jezusa: „Uważajcie na siebie...” Jakie obciążenia najbardziej
zniewalają i niepokoją nasze serce? Wypowiedzmy je przed Jezusem.
I znów w naszym życiu rozpoczął się Adwent. Adwent zwraca
uwagę na dwa przyjścia Jezusa, na to sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy to
Chrystus stanął w ludzkiej postaci na drodze naszych doświadczeń. Drugie
przyjście, to wydarzenie dotyczące przyszłości, kiedy to dokona się
podsumowanie dziejów świata w momencie Jego przyjścia na Sąd Ostateczny.
Dzień ostatni naszego życia, będzie dniem pierwszym. W ten dzień spotkamy
się twarzą w twarz z Synem Człowieczym i rozpoczniemy nowe życie.
Czuwanie i modlitwa, to dwie postawy, które bardzo nam ułatwią
spotkanie się z przychodzącym Jezusem dzisiaj i w przyszłości. Chrześcijanin
powinien przeżywać każdą chwilę swojego życia, jako ostateczną i zbliżającą
go do Boga. Wszystko, dzień po dniu, nasza wielka i mała posługa jest
ostateczna, bo te wydarzenia i te dni już nigdy nie wrócą. Krok Jezusa
w naszą stronę jest zdecydowany, dotyczy dziś i jutra. A my dokąd kroczymy
i ku czemu zmierzamy?

Poniedziałek 3 grudnia – ŚW. FRANCISZKA
630 W int. Ojczyzny
1700 Za† Mariana i Łucję Bonk (k.r.śm.)
1830 Za† Wojciecha i zm. z obu rodzin

KSAWEREGO

Wtorek 4 grudnia
630 W int. Tomasza i jego rodziny
1700 Za† Stefana, Moniki, Cyryla i Zdzisława Kiedrowskich
- Za† Metodego Karbowiaka – od sąsiadów z ul. Krętej
- Za† Barbarę Sikorę – od koleżanek emerytek z przedszkola
- Za† Leokadię Piechotę – od sąsiadów z ul. Leśnej
- Za† Wiolettę Nowak – od koleżanek ze SP w Śmieszkowie
- Za† Bogdana Szypę – od wuja Czesława z rodziną
- Za† Janinę Hedeszyńską – od Krystyny i Gabrieli
- Za† Mariolę Limanówka – od rodziny Kurzac
- Za† Łucję Jankowską (1 r.śm.) i zm. z rodziny
- Za† Józefa Prymasa, Irenę i Jana Ciągniwoda
- Za† dusze w czyśćcu cierpiące
- Za† Stanisława Mendyka – od wnuka Tomka z rodziną
- Za† Mikołaja Dzikowskiego – od żony z córką i syna z rodziną
- Za† Halinę i Antoniego Kotarskich
- Za† Irenę Srokę – szwagra Antoniego i rodziny Lisków
- Za† Urszulę Konieczną – od bratowej z rodziną
- Za† Barbarę Koźma – od Wioletty z rodziną
- Za† Jacka Pierudzkiego – od córki z rodziną
- Za† Sławomira Jakubowskiego – od cioci Krysi z synami
Za† Bronisławę, Kunegundę, Józefa Borowickich i Edmunda
- Za† Stefana Jans (k.r.śm)
- Za† Gabrielę Spychałę – od wnuczki Grażyny z mężem
- Za† Krystynę Kluczkę (2 r.śm)
- Za† Zofię i Wiesława Grembowskich
Środa
630
1700
1830
-

5 grudnia
W int. Jasia (ur.) z prośbą o Boże bł. i dalszą opiekę
Za† Mariana i Łucji Bonk w k.r.śm.
W int. Ojczyzny
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów
W int. kleryków
W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy
W int. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków
W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. Zenona ( ur.)
W int. Patrycji i Nikoli (ur. i im.)
W int. Daniela (ur. i im)
W int. Marii
W int. Antoniny (ur.)
W int. nawrócenia, miłości i zdrowia w rodzinach

Czwartek 6 grudnia
630 Za† Leokadię Piechotę – od córki i syna oraz Aleksandrę Gołębicką
1700 Za† Zenona (3 r.śm.)
R1700 Za† Jacka Pierudzkiego – od kuzyna Tadeusza z rodz. z Kruszewa
1830 W int. powołanych do służby w Kościele
Piątek
630
1700
1830

7 grudnia – ŚW. AMBROŻEGO
Za† Janinę i Czesława Olejniczaków w k.r.śm. i zm. z rodziny
W int. Agnieszki (18 ur.)
Za† Marię Klauze

Sobota 8 grudnia – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
630 Za† Ks. Kan. Antoniego Thiela (32 r.śm.)
1000 W podziękowaniu P. Bogu za Ewangelizację i wszystkie dzieła
powstałe za sprawą Radia Maryja.
1700 Za† Mariannę, Adama i Marka Skowronów
R1700 Za† Jacka Pieruckiego – od brata Edka z rodzina
1830 Za† Bronisława, Krystynę, Marię, Zbigniewa i Jadwigę Dorobów
Niedziela 9 grudnia II NIEDZIELA A DWENTU
730 ZA PARAFIAN
R 900 Za† Kazimierza Florka oraz Annę, Piotra, Józefa i Czesława
Kowalczyk i zm. z rodziny
930 Za† Wiesława (3 r.śm.) Mariusza, Leona i Genowefę Tyszkiewicz
1100 Za† Zofię, Franciszka Janas oraz zm. z rodz.
1230 Za† Franciszka Błaszczyka
1800 Za† Kazimierza Dolnego (4 r.śm.)

 Biuro Parafialne: (tel. 67 255 2702)
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
Przypominamy, że codziennie o 1500 odmawiamy
w kościele
Koronkę
do
Bożego
Miłosierdzia.
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00
30
W każdy piątek spowiadamy 7 – 8 oraz 17 -1830.
Parafia św. Marii Magdaleny, ul. Kościelna 1, 64-700 Czarnków,
tel. 665 118 926 w sprawach dot. pogrzebu o każdej porze.
Konto parafii: BS Czarnków 76 8951 0009 00001977 2000 0010

