1. Z okazji 10 rocznicy powstania wspólnoty Przymierza
Miłosierdzia w Polsce, zapraszamy na adorację we wtorek o 2000
2. W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post:
 przez cały okres obowiązuje zakaz udziału w zabawach
tanecznych
 w Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania
głów popiołem o godzinie 700 1000 1700 1830
i w
Romanowie o 1700.
W tym dniu obowiązuje post ścisły (wszystkie posiłki
bezmięsne i maksymalnie 1 posiłek do syta i dwa
lekkie). Przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas
Archidiecezjalną.
 Nabożeństwa pasyjne:
Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do BM w niedziele
o g. 1700
Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1000, szczególnie dla
osób starszych i emerytów oraz o godz. 1745 dla całych
rodzin i dzieci.
 W każdy piątek Wielkiego Postu można dostąpić
odpustu zupełnego za pobożne zmówienie po Komunii
Św. przed wizerunkiem Ukrzyżowanego jakiejkolwiek
modlitwy.
3. Kolejny cykl katechez dla młodzieży i dorosłych
prowadzonych
przez
wspólnotę
neokatechumenalną.
Zapraszamy w każdy poniedziałek i czwartek na 1915
do kościoła. Szczególnie adresowane są one dla dorosłych osób,
które nie przyjęły bierzmowania.
4. W tym tygodniu 15 dzień miesiąca – dzień Nieustającego
Różańca.
5. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca – składka remontowa.
6. Spotkania duszpasterskie:
 RKCh „Odrodzenie” w poniedziałek o 1700
 Katecheza przed chrztem w piątek o 1915
Zebranie Koła Ruchu „ Odrodzenie” odbędzie się w pon.
12 lutego o godz. 1700 nad „Aniołkiem”
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„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
11 LUTEGO 2018

W
dzisiejszej
Ewangelii
usłyszeliśmy
historię
uleczenia
trędowatego. Chrystus „Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął
go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony.” Słowo „litość” ma
szerokie znaczenie, wywołuje również różne reakcje. Często
wskazuje na przeżycia pojawiające się w człowieku, który pochyla
się na ludzką biedą lub na osobę oczekującą pomocy. Wielką
postawą ufności cechował się biblijny trędowaty, który klęka
przed Jezusem i prosi. Jego postawa klęcząca jest postawą
uniżenia. Trędowaty nie ma postawy roszczeniowej, pokornie
prosi i słyszy piękne Boże słowa: „chcę, bądź uzdrowiony.”
Fragment Ewangelii, który rozważamy, ukazuje Chrystusa
miłosiernego, współczującego, zarazem uczy nas jaką mamy
przyjąć postawę by się z jego miłosierdziem spotkać. Zapytajmy
samych siebie, czy potrafimy mówić do Boga: „jeśli chcesz…”,
„jeśli Ty, Boże, chcesz…”, „nie moja, ale Twoja wola niech się
stanie”? Ilu z nas w trudnych sytuacjach życiowych, z wiarą w
sercu pada przed Jezusem na kolana i błaga jak ów trędowaty?
Dzisiejsza Liturgia Słowa chce nam powiedzieć, warto Pana Boga
prosić, że łaska Bożego przebaczenia daje możliwość przemiany
życia i poczucia szczęścia. Zauważmy, że Jezus uzdrawiając
trędowatego nie tylko leczy jego ułomność fizyczną, ale
także
jego obolałą relację ze społecznością. Cudowne uzdrowienie
pozwala mu do tej społeczności wrócić.
Nad wszystkimi
powyższymi wydarzeniami, unosi się prawda o Jezusie Chrystusie.
To kochający, miłosierny Bóg.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 12 lutego
700 Za† Bożenę Stróżyńską.
1830 W int. Aldony i Tomasza w k. r. ślubu, z podz. za
otrzym. łaski, z prośbą o dalszą opiekę i B. bł.
Wtorek 13 lutego
700 Za† Bożenę Stróżyńską.
1830 Za† Tomasza Kubisia – od sąsiadów Oś. Słonecznego 4.
- Za† Grażynę Fąka – od koleżanek i kolegów Z.N.P.
- Za† Jerzego Połczyńskiego – od Krzysztofa z mamą.
- Za† Konstancję i Jana Miodowskich.
- Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich.
- Za† Irenę Wieczorek – od rodz. Polanowskich.
- Za† Stefana Nowaka – od wnuczki Małgorzaty z rodz.
- Za† Tadeusza Kulesę.
- Za† Aurelię Albrecht – od Marioli z rodz.
- Za† Iwonę Dolną w 5 r. śm. i zm. z rodz.
- Za† Zofię Dziabas – od męża, dzieci i wnuków.
- Za† Stefana Stecko w 2 r. śm.
- Za† Jana Pompałę w 3 r. śm.
- Za† Genowefę Szkodę – od rodz. Kijków.
- Za† Janinę Dziurlę – od chrześniaczki.
- Za† Łucję Muszyńską – od dzieci i wnuków.
- Za† Aleksandra, rodziców, teściów oraz zm. z rodz.
Środa 14 lutego POPIELEC
700 Za† Bożenę Stróżyńską.
1000 Za† zm. rodziców, teściów i braci oraz z rodz. Bojtlerów
i Wachońskich.
1700 Za† Czesława i Stefanię Kossakowskich oraz Leszka
Dukat.
00
R.17
Za† Stanisława Ciesiółkę – od rodz. Smal.
1830 Za Ojczyznę.
W intencji Ojca Św. i wszystkich kapłanów.
- W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej
Pomocy.
- W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga.
- W int. Augustyna i Stefanii o nawrócenie i uratowanie
małżeństwa.
- W int. Krystyny i Stanisława, ich dzieci i wnuków.
- W int. naszych kleryków, z prośbą o opiekę M.B., dary
Ducha Świętego. i Boże bł.
- Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę i B. bł.
dla Michała z ok. 30 r. ur.
- W int. Kazimiery z ok. ur.,
- Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o wypełnienie woli

Bożej, otwarcie serca oraz o B. bł. w rodzinie.
Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o nawrócenie, B. bł.
i opiekę M.B. nad rodziną.
- Z prośbą o nawrócenie.
Czwartek 15 lutego
700 Za† Bożenę Stróżyńską.
R.1700 Za† Jarosława Rzysko w 1 r. śm.
1830 Za† Zbigniewa Godawę i Wita Ostrowskiego.
Piątek 16 lutego
700 Za† Bożenę Stróżyńską.
1830 Za† ks. Edmunda Klemczaka w 5 r. śm.
Sobota 17 lutego
-

700 Za† Bożenę Stróżyńską.
- W int. Janiny z ok. ur.,
1830 W int. Parafian.
Niedziela 18 lutego I Niedziela Wielkiego Postu
730
R 9oo
930
1100

1230
1800

W int. Rafała, z prośbą o zdrowie i B. bł.
Za† Bożenę Stróżyńską.
Za† Franciszka, rodziców i teściów oraz zm. z rodz.
Za† s. Boguchwałę, Zbigniewa, Ludwikę, i Jana
Dymków.
Za† Ks. Mikołaja Swinarskiego proboszcza
czarnkowskiej Kolegiaty, powstańca Wlkp.,
zamordowanego w 1940 r. w obozie koncentracyjnym
Oranienburgu.
Za† Kazimierza Magdziarza w 8 r. śm., rodzicw, teściów
i rodzeństwo.
Za† Bronisława i Aleksandra Jurgiel.

Informacje:






Biuro Parafialne ( tel. 67 255 2702 ) czynne:
wtorek godz. 1900 - 2000 , środa, piątek godz.1530 – 1800
czwartek, sobota godz. 900 – 1030.
Poradnia Rodzinna czynna w I i IV piątek m-ca od g.1600 – 1800.
Parafialny Zespół Caritas czynny we wtorki od godz.1630 - 1800:
Konto : 02 8951 0009 0004 9836 2000 0010
Strona internetowa: www.mariamagdalena.czarnkow.pl.
Okazja do spowiedzi 15 min. przed każdą Mszą św.
i dodatkowo w piątek do g. 800 oraz od 1730

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

