W Wielkim Poście:
 przez cały okres obowiązuje zakaz udziału w zabawach tanecznych
 Nabożeństwa pasyjne:
o Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do BM w niedziele o g. 1700
o Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1000, szczególnie dla osób
starszych oraz o godz. 1745 dla całych rodzin i dzieci.

1. Wielkopostne nabożeństwo pokutne odprawimy w poniedziałek
o 1915. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dobrze rozpocząć
Wielki Post
2. Od poniedziałku do środy odbywają się rekolekcje w ZSP na "Górce"
prosimy o modlitwę w intencji prowadzących i uczestników.
3. Spotkania duszpasterskie:
Domowy Kościół, krąg II dziś o 1430
Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600;
Ministranci w poniedziałek o 1730;
Rodzice dzieci I komunijnych w pon. o 1915 w salce nad Aniołkiem
RKCh Odrodzenie we wtorek o 1700
Krąg biblijny we wtorek o 2000;
Kandydaci na ministrantów w środę o 1730 (zmiana terminu!)
PM w środę o 1830
Wspólnota młodzieżowa w piątek o 1900
Katecheza przed chrztem w piątek o 1915
Ministranci, którzy uczestniczą w kursie lektorskim w sobotę o 1000;

4. Kandydaci do bierzmowania:
kl. VIII, gr. p. Bogdana w poniedziałek o 1830;
Wszystkich kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców
zapraszamy na spotkanie z p. Andrzejem Sową, który mówi o sobie:
„Byłem daleko od Boga, kiedy w pięć minut uzdrowił mnie z
potężnego heroinowego głodu”. Spotkanie będzie w poniedziałek o
1700 w kościele. Zapraszamy też chętną młodzież, aby wysłuchać
świadectwa oraz pomodlić się.
5. Katecheza dla młodzieży i dorosłych będzie w czwartek o 1915.
6. W tym tygodniu przypada 15 dzień miesiąca – Nieustający Różaniec.
7. W przyszłą niedzielę będzie w naszej parafii Dzień Wspólnoty
Kościoła Domowego. Przyjadą do nas goście z całej północnej części
naszej Archidiecezji. O 1500 będzie Msza św i katecheza w kościele.
8. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca - składka remontowa.
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„W mocy Bożego Ducha”
10 marca 2019r
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Rozpoczął się czas Wielkiego Postu, zainaugurowany posypaniem
głów popiołem na znak pokuty, ale jest to też czas pytań i zadumy nad
naszym życiem. Kościół poprzez tekst dzisiejszej Ewangelii daje nam
wskazówki, jak ten czas dobrze przeżyć, by nie ulec pokusie grzechu. Pokusy
z którymi przychodzi do Jezusa szatan, to nic innego jak propozycja, by
odwieść Chrystusa z drogi wierności Ojcu. Szatan w trzech pokusach chce
zachęcić Syna Bożego, by skorzystał z wielkiego skrótu w wypełnieniu swojej
misji. Gdyby uległ, wówczas mógłby iść drogą szybką i pełną aplauzu, ale
Jezus z niej nie korzysta. Jezus uczy nas, że „lekarstwem” na szatańskie
pokusy jest słowo Boże, którym On je odpiera.
Celem życia chrześcijańskiego jest świętość, czyli zjednoczenie z
Trójjedynym Bogiem w miłości. Przeszkodą w zdobywaniu świętości jest
grzech, który ma swoje źródło w uleganiu różnorakim pokusom podsuwanym
przez diabła. Najbardziej jest w nas atakowany głód chwały, komfortu i
zabezpieczenia materialnego. Czas Wielkiego Postu, to właśnie sprawdzenie,
czy idziemy prawą Bożą drogą, czy drogą według własnego uznania.
Św. Łukasz opisał nam dzisiaj, do jakich forteli posunął się Szatan,
aby osiągnąć cel. Jak celnie uderzał w najbardziej czułe miejsca. Przecież
kiedy człowiek jest głodny, to zrobi niemal wszystko, by przeżyć. Czy jednak
wolno oddać szatanowi duszę za kawałek chleba? Czy wolno sprzedać swoją
godność, człowieczeństwo i jednocześnie przekreślić swoją wieczność i
zbawienie? W dzisiejszej Ewangelii nie chodzi tylko o cudowną zamianę
kamienia w chleb, szatan chciał posłuszeństwa i władzy. Jezus odniósł nad
nim zwycięstwo, ponieważ swoją ludzką naturę poddał Bogu. Czy my
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jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu? Kogo w istocie słuchamy i komu służymy?
Poniedziałek 11 marca
700 Za† Krystynę Szczublewską – od rodz. Łukasiaków
1830 Za† Zofię, Czesława i Kazimierza Ryżków
Wtorek 12 marca
700 Za† Tomasza Jaśkowiaka (im.) – od rodziców
1830 Za† Romualdę Krawczyńską - od sąsiadów z ul. Okrężnej
Za† Tadeusza Nowaka – od mieszkańców ul. Sikorskiego 33
Za† Annę Lis – od mieszkańców bl. ul. Sikorskiego 35
Za† Ewę Jędraszczak – od pracowników Urzędu Skarbowego
Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich – od rodziny
Za† Barbarę, Leokadię i Władysława Kurzac
Za† Franciszka Durę – od rodz. Kubiak
Za† Rodzinę Cieślaków i Ratajczaków
Za† Mariana Wojtkowiaka – od Joanny Jakubczak z rodz.
Za† Michała (k.r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Krystynę Górczyńską – od męża i rodz.
Za† Kazimierę i Józefa Sotek; Martę i Antoniego Hagedorn
Za† Kazimierza, Ryszarda i Mirosława Pachołek oraz zm. z rodz.
Za† Andrzeja Dymka (1 r.śm.)
Za† Jarosława Stróżyńskiego (10 r. śm.) – od mamy
Za† Andrzeja Kmiotka – od córki Sławomiry z mężem
Za† Irenę i Władysława Dreger
Za† Konrada, Aleksandrę i Barbarę Derek
Za† Krystynę Szczublewską – od Aleksandry z rodz.
Za† Stefana Łańcuckiego – od wnuków i prawnuka
Za† Franciszka Magdziarz i zm. z rodz.
Za† Mieczysława Sowińskiego – od syna z rodz.
Za† Krzysztofa Kurkiewicza (6 r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Malwinę Szerksznis (32 r.śm.) – od wnuczki Elwiry
Za† Krysię – od przyjaciółki Gabrysi
Za† Lucynę Wilken-Szeląg – od Elżbiety
Za† Ewę Getkę (1 r.śm.)
Za† Marię, Edwarda i Józefa Gęsiorek i zm. z rodz.
Za† Irenę Kołodyńską (4 r.śm.) od córki Iwony z rodz.
Za† Bogdana Nowaka (4 r.śm.) oraz Krystynę i Szczepana
Za† Mirosława Głowackiego (21 r.śm.) i Leszka (k.r.śm.)
Środa 13 marca
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. Marzeny (52 ur.), Mateusza (23 ur.) i Lenki (6 ur.)
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Pawła (ur.) z podz. za otrz. łaski z pr. o dary Ducha Św.
Rodziny Magdziarzów
nawrócenia i przebłagania za grzechy Mariny
dzieci nienarodzonych, zagrożonych aborcją
Małgorzaty z pr. o zdrowie i łaskę szczęśliwej operacji

Czwartek 14 marca
700 W int. nawrócenia i przebłagania za grzechy Mariny
R1700

1830
-

Za† Władysława Tłuszcza (k.r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Halinę Jurys – od synowej z mężem

Piątek 15 marca
700 W int. Ojczyzny o przebłaganie za grzechy Narodu
1000 DROGA KRZYŻOWA
1745 DROGA KRZYŻOWA
1830 Za† Alicję Dziedzic (ur.)
Sobota 16 marca
700 Za† Tadeusza Nowaka – od rodz. Kuligowskich
1830 ZA PARAFIAN
Niedziela 17 marca – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
730 Za† Stanisławę i Franciszka Józefiak; Władysławę i Ludwika
Grembowskich
R 900 Za† Gertrudę Drzazgowską – od Joli i Piotra
930 Za† Mariana Piotrowskiego (3 r.śm.), zm. rodz. i teściów
1100 Za† Pelagię, Józefa, Henryka i Grzegorza Łukaszów
1230 Za† Andrzeja Dymka (1 r.śm.), zm. z rodz. i Franciszka Hajmana
- W int. Tadeusza (70 ur.)
1700 GORZKIE ŻALE
1800 Za† Bożenę Romanowską, zm. Romanowskich i Niezielińskich

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 marzec:
Intencja na marzec:
O przemianę serc nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii w naszej Ojczyźnie
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

