1.Bogu niech będą dzięki za czas rekolekcji parafialnych oraz dla SP1.

Dziękujemy tym, którzy pomogli je przeprowadzić oraz wszystkim
uczestnikom. Niech ten czas łaski zaowocuje przemianą naszych serc.
2.W Wielkim Poście:
o Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do BM w niedziele o g. 1700
o Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1000, oraz o godz. 1745.
o Droga Krzyżowa ulicami miasta przejdzie w najbliższy piątek.
Początek w naszym kościele o g. 1915.
 Zachęcamy też do podejmowania postu o chlebie i wodzie.
 Dziękujemy też za składaną daninę diecezjalną. Do wczoraj uczyniło to
637 rodzin naszej parafii (25,5%).
3.Spotkania duszpasterskie:
Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600;
Ministranci w poniedziałek o 1730;
Rodzice dzieci do I Komunii w poniedziałek o 19 15;
RKCh Odrodzenie w poniedziałek o 1900
Krąg Biblijny we wtorek o 2000 - zapraszamy chętne osoby
;
Kandydaci na ministrantów w środę o 1730;
PM w środę o 1830;
Koło Misyjne w czwartek o 1900;
Ministranci z kursu lektorskiego w sobotę o 9 30 w Lubaszu.
4.Kandydaci do bierzmowania:
gr p. Bogdana w poniedziałek o 1830;
5.W tym tygodniu kapłani będą spowiadać w poszczególnych parafiach
naszego dekanatu, dlatego u nas będzie ograniczona możliwość
spowiedzi. W sobotę spowiedź w Lubaszu. W Czarnkowie spowiedź
w Wielkim Tygodniu: w poniedziałek w naszej parafii, we wtorek
na Osiedlu.
6.Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Wszystkie Msze św.
rozpoczynamy przed kościołem obrzędem poświęcenia palm.
7.W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Jana Bilskiego z ul. Wronieckiej
Śp. Edmunda Pasternaka z ul. Sikorskiego
Śp. Józefa Grzech z ul. Poznańskiej
Dobry Jezu…

W ubiegłym roku upłynęło 20 lat od ponownego uruchomienia
naszego cmentarza parafialnego. Upłynął także czas prolongaty
większości grobów. W związku z tym prosimy o sprawdzenie czy
dotychczasowa prolongata nie wygasła i nie trzeba jej aktualizować
na kolejne lata. Najlepiej uczynić to u administratora cmentarza
w firmie Granit. Szczegóły w gablocie i na stronie internetowej
http://www.mariamagdalena.czarnkow.pl/
Opłaty związane z prolongatą przeznaczone będą na utwardzenie
alejek cmentarnych.
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„W mocy Bożego Ducha”
7 kwietnia 2019r
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze przybywają z kobietą przyłapaną na
cudzołóstwie i stawiają ją przed Jezusem, nie kieruje nimi gorliwość
przestrzegania Prawa. Do takiego posunięcia skłania ich nienawiść do Jezusa.
Oskarżyciele liczą, że umożliwi im to postawienie Jezusa wobec
nierozwiązywalnego dylematu i wtedy wpadnie On w ich ręce. Jeżeli Jezus każe
puścić ją wolno, to jawnie sprzeciwi się Prawu, i wtedy mogą Go oskarżyć o
niezachowywanie Prawa. A jeśli kazał by ją ukamienować, to straci sympatię
swoich słuchaczy, szukających Jego wsparcia w dylematach i zagubieniach
życiowych.
Zapytajmy szczerze o naszą reakcję wobec publicznych grzeszników. Czy
nie bywamy zbyt często ich oskarżycielami, odnosząc się do takiego czy innego
prawa? Czy w problemach przedstawianych innym szukamy odkrycia prawdy,
czy raczej pragniemy ich upokorzyć i wykazać swoją wyższość? Jak z nami jest?
Jezus ratując grzeszną kobietę, ratuje też pośrednio faryzeuszy. Otacza ich
głębokim milczeniem, w którym mają okazję do refleksji nad sobą. Widząc cudzy
grzech, nie dostrzegali własnej pychy. W tej scenie widać, jaką moc ma Słowo,
które pada na grunt wcześniejszego milczenia. Jezus nie mówi dużo. Mówi tylko:
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień”. Zaraz po tym wraca
do pisania palcem po piasku. Jedno krótkie zdanie powala wszystkich. Nie trzeba
było krzyku, długich wywodów, ani przemocy, wystarczył spokój i przemyślana
decyzja.
Oskarżyciele odchodząc, począwszy od najstarszych, przybliżali się
duchowo do Jezusa. W pewnym sensie jest to ich publiczna spowiedź. Kto
odszedł, wyznał tym samym swój grzech. Okazało się, że byli świadomi swych
grzechów, bo odeszli zawstydzeni. A Jezus rysował po ziemi… Nie chciał
widzieć, kto odchodzi, a kto zostaje, podobnie jak spowiednik nie spogląda
niedyskretnie na penitenta, wyznającego swoje grzechy

Niedziela 7 kwietnia - V NIEDZIEL A WIELKIEGO POSTU
730 Za† Kazimierza Koźmę (r.ś.) oraz Marka i Antoniego Krajewskich
R9oo Za† Stefanię i Tadeusza Rzysko (k.r.śm.)
930 Za† Edwarda, zm. z rodz. Piątków i Eugeniusza
1100 Za† Cecylię i Franciszka Nowaków oraz Ewę i Romana Klofików
1230 ZA PARAFIAN - Chrzest
1700 GORZKIE ŻALE
1800 Za† Martę i Bronisława Garstkę i zm. z rodz.
Poniedziałek 8 kwietnia
700
1830 Za† Leona, Mariannę, Henryka i zm. z rodz.
- Za† Gabrielę Spychałę – od syna Henryka z rodz.
Wtorek 9 kwietnia
700 Za† Czesława – od siostry Krystyny z rodz.
1830 Za† Krystynę Szczublewską – od przyjaciół
Za† Barbarę Koźmę – od kol. ze Szk. Podstawowej
Za† Wiesławę Graś - od przyjaciół
Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich – od rodz.
Za† Danutę Kruszyńską i Zenona Lalasza (k.r.śm.)
Za† Romualdę Krawczyńską – od Krystyny i Gabrieli
Za† Andrzeja Kmiotka – od wnuczki Agnieszki z rodz.
Za† Henryka Jurys (1 r.śm.) – od córki z mężem
Za† Gertrudę i Józefa Gruszków i zm. z rodz.
Za† Jadwigę i Bolesława Piochaczów (10 r.śm)
Za† Grażynę Polcin - od męża z synem i Natalią
Za† Barbarę Rakowicz (6 r.śm.)
Za† Pawła Jagłę (1 r.śm.) – od matki chrzestnej
Za† Bolesława Pujanek (25 r.), Bronisławę i Andrzeja Chwarścianek (1 r.)

Za† Elżbietę i Alojzego Fąferków; zm. Albrechtów i Mrozików
Za† Grażynę Kitę – od siostry z mężem
Za† Jana i Annę Fąferków – od dzieci
Za† Marię Moskę (28 r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Elżbietę Szedler i zm. z rodz.
Za† Teresę, Michała, Lecha i Krzysztofa Poźniaków
Za† Kazimierę (11 r.śm.) i zm. rodziców
Za† Józefa i zm. z rodz. Springer
Za† Tadeusza, Walerię i Mariana Bednarków
Za† Mirosława Krajniaka (ur.) i zm. rodziców
Środa10 kwietnia
700
1830 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. tych, którzy modlitwą i ofiarą wspierają remonty świątyń
W int. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków

W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. Dominika (18 ur.) o Boże bł., światło Ducha Św. i op. Maryi
W int. Danuty (ur.)
W int. Edwarda (ur.)
W int. Marcina (9 ur.)
W int. Bartka
W int. Pawła
W int. Anny i Mariana
W int. dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją
Czwartek 11 kwietnia
700 Za† Leona, Genowefę, Mariusza i Wiesława Tyszkiewiczów
R1700 Za† Martę (14 r.śm.), Ignacego i Jana Wieczorków
1830 Za† Wojciecha i zm. z obu rodz.
Piątek 12 kwietnia
700 Za† Kazimierę i Józefa Grzech – od syna Zbigniewa z rodz.
1000 DROGA KRZYŻOWA
1745 DROGA KRZYŻOWA
1830 Za† zm. z wymienianek
1850 Wymienianki roczne
Sobota 13 kwietnia
700 Za† Helenę (3 r.śm.) i Stanisława Kluczkę
1830 Za† Henryka Matelskiego (k.r.śm.), siostrę Renatę i zm. z rodz.
- Za† Halinę Jurys – od wnuczki Marii z rodziną
Niedziela 14 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA
730 ZA PARAFIAN
R900 Za† Pawła Smala (k.r.śm.) oraz Annę i Michała
930 Za† Henryka (5 r.śm.) i Martę Kalkowskich
1100 Za† Bogdana Maćkowiaka (ur. i im.)
1230 Za† Helenę Pilawską (3 r.śm.)
1700 GORZKIE ŻALE
1800 Za† Annę i Waleriana Kosickich (k.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

Intencja żywego różańca na kwiecień 2019
„Aby nasi bliscy, którzy są obojętni na Boga lub zagubieni duchowo,
doświadczyli w swoim życiu spotkania z żywym Bogiem”
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

