
 Ogłoszenia:    

1. Dziękujemy ks. Rafałowi Krakowiakowi za poprowadzenie i uczestnikom 

za obecność wspólną modlitwę podczas naszych rekolekcji 

parafialnych. Ks. Rafał dziękuje też za złożone ofiary; na renowację 

kościoła PMK w Ludomach zebraliśmy blisko 2500 zł. 

2. Dziś przeżywamy DZIEŃ MODLITW, POSTU I SOLIDARNOŚCI 

Z MISJONARZAMI. Przed kościołem zbiórka na misje. 

3. Dziś rozpoczyna się kolejna akcja Koła Misyjnego „Woreczek Ryżu” 

oraz „Opatrunek na ratunek”. Woreczki z ryżem są rozprowadzane 

po mszach św. Opatrunki będzie można przynosić przez cały Wielki Post 

do zakrystii i biura parafialnego. 

4. Od poniedziałku rozpoczynają się rekolekcje dla SP1 w Czarnkowie. 

Prosimy o modlitwę w int. ss. Klawerianek, które te rekolekcje 

poprowadzą i w int. szkoły. 

5. Spotkania duszpasterskie: 

 Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600; 

 RKCh Odrodzenie w poniedziałek o 1700; 

 Małżeństwa, które pragną układać swoje życie w duchu 

Ewangelii we wtorek o 1900 na probostwie. 

 Krąg Biblijny we wtorek o 2000;  

 PM w środę o 1830; 

6. Msza św. a po niej uwielbienie Boga z modlitwą o uzdrowienie duszy 

i ciała będzie w sobotę, 14.03 o 1830. Adoracja NS będzie trwać przez 

całą noc do niedzieli, g. 730. 

7. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne: 

 Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do BM w niedziele o g. 1700; 

 Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1000 i 1745. 

Składamy daninę na potrzeby Archidiecezji i naszej parafii. Do wczoraj 

uczyniło to 220 ( 9%) rodzin naszej parafii. Bóg zapłać! 

8. Dziękujemy też za ofiary składane na pomoc dla Syryjczyków „Rodzina 

Rodzinie”. Rozpoczęliśmy pomoc dla 13 rodziny. 

9. Zapraszamy na katechezy dla młodzieży i dorosłych w niedziele 

o 1845 i czwartki o 1900 do kościoła. 

10. Dzieci z klas III SP zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o 1745. 

11. Spowiedź dla dzieci przystępujących w tym roku do I Komunii Św. 

w sobotę o g. 1000 – grupa sobotnia i o godz. 1130 – grupa niedzielna. 

Prosimy Parafian o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin. 

12. Od soboty 14 marca w parafii JChNK w Czarnkowie rozpoczną się 

katechezy przedmałżeńskie. 

13. EDK wyruszy po raz kolejny z Lubasza do Czarnkowa 27 marca. Zapisy 

i szczegóły na stronie internetowej. 

14. W minionym tygodniu przeszła do wieczności śp. Zofia Jędrzejowska 

(102 l.) z ul. Kościuszki; pogrzeb w poniedziałek o 1200.  

  Dobry Jezu… 
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EWANGELIA: Mt 17,1-9  

 „Wielka Tajemnica Wiary” 

8 marca 2020r 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Kolejne Ewangelie niedziel Wielkiego Postu są ułożone jak katecheza 

o osobie naszego Zbawiciela. Tydzień temu czytaliśmy o Jego walce 

z szatanem na pustyni. Dzisiaj, wraz z trzema uczniami kontemplujemy Go 

w tajemnicy Przemienienia. O ile zatem poprzednia niedziela przypomniała 

nam o człowieczeństwie Jezusa, o tyle druga poucza nas o Jego Bóstwie.    

Człowieczeństwo Odkupiciela zostało nam pokazane na pustyni w walce 

z szatanem. Bóstwo z kolei jawi się na szczycie góry Tabor, gdzie  Jezus 

z uczniami oddalają się od tłumu wiedząc, że na sprawy ważne trzeba mieć 

czas, ciszę i samotność. Przemienienie jest bardzo ważnym wydarzeniem w 

życiu Jezusa. Wybór, który Jezus dokonał przychodząc na świat, a mocno 

potwierdzony podczas chrztu słowami Boga, teraz jest jeszcze raz 

podkreślony, gdy zbliża się moment Jego męki. Podobieństwo między 

wydarzeniem i słowami z chrztu i przemienienia pokazuje, że nieustannie 

droga Jezusa jest pod czujnym okiem Ojca. Chrystusowa droga do chwały, 

czyli zmartwychwstania, będzie przebiegała przez cierpienie i śmierć. I przed 

tym trudnym momentem Bóg wraca do wydarzenia z chrztu, a nawet jeszcze 

bardziej, bo w przemienieniu podkreśla tożsamość Jezusa i swój Boży plan 

wobec Syna. Na górze Tabor, dokonało się także ważne wydarzenie, którym 

Jezus  obdarował swoich najbliższych uczniów. Ci uczniowie, którzy ujrzeli 

Jego chwałę, będą też świadkami Jego trwogi w Ogrójcu i to nie będzie bez 

znaczenia. Gdyby byli świadkami tylko jednego wydarzenia z tych dwóch, to 

nie poznaliby całej prawdy o Jezusie, a tym bardziej nie potrafiliby zrozumieć 

sensu swojego życia, zwłaszcza czym jest cierpienie i śmierć. Sam moment 

przemienienia ukazuje również nam, że my ludzie zostaliśmy zaproszeni 

do oglądania Pana twarzą w twarz i do odzwierciedlania tego faktu 

w codzienności, aż do ostatecznego i najpiękniejszego przemienienia w nas 

Jego, byśmy już nie żyli my, ale Chrystus w nas. 



Poniedziałek 9 marca  

700  W int. Agnieszki z pr. o szczęśliwy poród i bł. Boże dla całej rodz. 

1830 Za† Antoniego Gawrocha – od Wiktorii i Doroty Łukaszewskich z r. 

-  Za† Henryka Wylegałę – od żony i syna 

Wtorek 10 marca 

700 Za† Zofię Jędrzejowską – od Kasi i Ryszarda Florek 

1830 Za† Jana Chmielewskiego i Wiolettę – od byłych sąsiadów 

 Za† Zofię Jędrzejowską – od sąsiadów z ul. Kościuszki 43 

 Za† Bożenę Ratajczak (im.) – od przyjaciół  

 Za† Jana Antkowiaka - od współ. ZDP  w Czarnkowie  

 Za† Henryka Wylegałę – od mieszkańców z ul. Kwiatowej 

 Za† Annę, Tadeusza, Ireneusza, rodziców i teściów 

 Za† Tadeusza Liszkowskiego – od matki chrzestnej 

 Za† Mirosława i Leszka  Głowackich – od siostry 

 Za† Bogdana Nowaka (5 r.śm.) – od żony z dziećmi 

 Za† Franciszka, Bronisława i Leonarda Magdziarzów 

 Za† Marię Szymanderską – od córki Marysi 

 Za† Piotra, Grzegorza i Julię Jaremko (k.r.śm.) 

 Za† Marzenę Czynszak – od Bożeny Rolniczak 

 Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich 

 Za† Szymona Bielejewskiego (ur.) – od żony z dziećmi 

 Za† Annę i Hannę Janc i zm. z rodz. 

 Za† Małgorzatę Kudłacz (2 r.śm.) – od męża i dzieci  z rodzinami 

 Za† Adriana Błocha (im. i ur.)- od rodziców 

 Za† Mariannę i Wincentego  Kowalczyków i zm. z rodz. 

 Za† Barbarę Kubiś – od Teresy Galuba 

 Za† Ewę Jędraszczak – od Leokadii z rodz. 

 Za† Franciszka Nowaka – od wnuka Tomka z rodz. 

 Za† Krzysztofa Kurkiewicza – od rodziny 

 Za† Wiesławę Graś (1 r.śm.) – od matki chrzestnej 

 Za† Władysława Machlewskiego – od rodz. z ul. Wronieckiej 5 

 Za† Gabrielę Robak – od wnuczki Edyty  z rodz. 

 Za† Irenę Kołodyńską (5 r.), Agnieszkę i Stefana Węgierków i zm. z r. 

 Za† Kazimierza Dreczkę i zm. z rodz. Dreczków i Kinów 

 Za† Piotra Dziaducha – od rodz. Mikołajewskich 

 Za† Jana Chmielewskiego – od Barbary z mężem i rodz. 

 Za† Edwarda Piątka i zm. z rodz. Piątków oraz Eugeniusza  

 Za† Janinę Grzegorek (2 r.śm.)– od wnuczki  Moniki z rodz. 

Środa 11 marca  

 700 Za† Zofię Jędrzejowską – Alicji Florek Jarosz z rodz. 

1830 W int. W int. Ojczyzny 

 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. kleryków oraz 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 

 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 

 W int. Alicji i Pawła, Dominiki; Pauliny i Marcina oraz Łukasza  

 W int. Danuty  i rodz. z pr. o dalsze Boże bł. 

 W int.  uczestników EDK 

 W int. Dominiki i Jagódki (ur.) 

 W int. Rafała i Adrianny (ur.)  

 W int.  Pelagii  

 W int. Joanny z pr. o zdrowie, miłosierdzie Boże i op. Maryi 

 W int. Marzeny (53 ur.), Mateusza (24 ur.) i Lenki (7 ur.)  

 W int. Pawła z ok. ur. z pr. o dalsze Boże bł. i op. Maryi. 

 O zdrowie i potrzebne łaski dla matki i dziecka 

Czwartek 12 marca 

700  Za† Malwinę Szerksznis (32 r.śm) – od wnuczki  

R1700  Za† Grażynę Polcin (1 r.śm.) i zm. z rodz. 

1830 Za† Mariannę Dołęską  ( 90 ur.) – od córki Zosi                                                                                                                                                                                                   

Piątek 13 marca – 7 r. wyboru papieża Franciszka 

700  Za† Zofię Jędrzejowską – Łukasza Florka 

1800 Wymienianki roczne 

1830 Za† zm. z wymienianek 

-  Za† Leontynę, Adama, Tadeusza, Łucję, Leona i Jerzego Kozłowskiego 

Sobota  14 marca  

700 Za† Romana Baranowskiego (3 r.śm.), Annę i Józefa 

Baranowskich, Władysława (2 r.śm.) i Jana Kowalczyków, 

Pelagię i Józefa Kwiatkowskich 

1830 Za† Andrzeja Dymka (2 r.śm.) i Wiesławę Graś (1 r.śm.) 

Niedziela  15 marca –  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

730 Za† Kazimierza i Bogusława Żarczyńskich  oraz zm. z . Widłów 

R 900 Za† Sebastiana  Fręśko – od cioci Krysi 

930 Za† Pelagię, Józefa, Henryka i Grzegorza Łukaszów 

1100  Za† Łucję i Stefana Chojanów 

1230  Za† Agatę, Ryszarda i Pawła Poersch (k.r.śm.) 

1800 Za† Bożenę Romanowską, Krystynę Borejko, zm. z rodz. 

Niezielińskich, Borejko i Romanowskich 

 
INFORMACJE: 

Biuro Parafialne (tel. 67 255 2702)  

czynne: 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 godz. 1600–1800 

 Parafialny Zespół Caritas czynny we  wtorki od godz.1630 - 1800 
Konto : 02  8951 0009 0004 9836 2000  0010 

 

Parafia  św. Marii  Magdaleny,   ul.  Kościelna  1,  64-700 Czarnków,  
tel. 67 255 2518 w sprawach dot. pogrzebu - codziennie o każdej porze. 

 Konto parafii: BS Czarnków  76 8951 0009 00001977 2000 0010 


