Bogu niech będą dzięki za nasze parafialne
rekolekcje. Dziękujemy rekolekcjoniście
ks. Edwardowi Majce oraz wszystkim
uczestnikom. Niech poświęcony czas
zaowocuje nawróceniem i coraz piękniejszym
życiem.
1. Nabożeństwa pasyjne:
 Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do BM w niedziele o godz. 1700.
 Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1000 i o godz. 1745.
 Przypominamy, że codziennie o 1500 odmawiamy Koronkę do BM.
1. W Wielkim Poście tradycyjnie składamy Daninę Diecezjalną. Do wczoraj
ofiarę tę złożyło 396 (16%) rodzin naszej parafii.
2. Paschaliki na stół wielkanocny można nabywać w Aniołku.
3. Przypominamy, że od tej niedzieli jeździ autobus dowożący Parafian z
wiosek na Mszę św. o 930. Początek o 845 w Śmieszkowie.
4. W związku z wcześniejszymi informacjami od poniedziałku chcemy
rozpocząć działanie Oazy Dzieci Bożych. Pierwsze spotkanie, na które
zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej wraz z rodzicami będzie w
poniedziałek o 1630.
5. W ramach katechez dla młodzieży i dorosłych zapraszamy w
poniedziałek i czwartek o 1915.
6. Na początku lutego odbyły się spotkania kandydatów do bierzmowania
z przedstawicielami KSM. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie, które
zgłaszała młodzież w indywidualnych rozmowach. Chętnych, którzy
chcieliby zainicjować działanie KSM w naszej parafii zapraszamy w piątek
na 1915 do sali nad Aniołkiem.
7. Pozostałe spotkania duszpasterskie:
 RKCh Odrodzenie w poniedziałek o 1700 w salce przy Aniołku.
 Ministranci w poniedziałek o 1730;
 Krąg biblijny w poniedziałek po Mszy Św;
 Przymierze Miłosierdzia w środę o 1830;
 Wspólnota młodzieżowa w piątek o 1915;
 Katecheza przed chrztem w piątek o 1915.
8. W tym tygodniu przypada 15 dzień miesiąca – Nieustający Różaniec.
9. Ekstremalna Droga Krzyżowa wyruszy z Lubasza 16.03 po Mszy Św. o
2100. Szczegóły na stronie edk.org.pl oraz na plakatach i w mediach.
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć modlitewnie uczestników EDK
zapraszamy na adorację NS, która rozpocznie się w piątek o 21 00 i trwać
będzie przez całą noc. Na stoliku pod chórem jest lista, na którą można się
wpisać na wybraną przez siebie godzinę adoracji.
10. I spowiedź dzieci, które przygotowują się do I Komunii Św. odbędzie się
w najbliższą sobotę o g. 1000 (gr. sobotnia) i o 1200 (gr. niedzielna).
11. W przyszłą niedzielę (trzecia miesiąca) będzie składka remontowa.
Rozpoczniemy też tradycyjną już akcję Woreczek Ryżu.

12. W minionym tygodniu przeszli do wieczności:
Śp. Lechosław Klause z ul. Siedmiogóra
Śp. Tadeusz Wiza z Romanowa
Śp. Maciej Ciudziński z Pl. Karskiego
Śp. Janina Grzegorek z ul. Kościuszki
Śp. Małgorzata Kudłacz ze Śmieszkowa (pog. we wtorek)

Dobry Jezu…
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„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
11 MARZEC 2018
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Coraz więcej ludzi odkrywa, że chrześcijańska prawda o miłości
Boga jest istotna i potrzebna do głębszego zrozumienia Boga i świata.
Tę prawdę wyrażają słowa z dzisiejszej Ewangelii św. Jana: „Tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Wiara rodzi się i
wzrasta, gdy człowiek wierzy w miłość, wierzy, że Bóg kocha świat,
wszystkich ludzi i każdego z osobna. Miłość Boża nie jest prawdą
teoretyczną, ale została zainwestowana w świat. Bóg, bogaty w miłość,
pragnie w każdej chwili, ofiarować nam darmowo, dar łaski zbawienia.
Bóg z tym darem czeka i zaprasza do odebrania go. Uwierzmy więc w
nią, abyśmy wierząc w Jezusa osiągnęli życie wieczne.
Pomyślmy, czy budujemy swoją duchowość na świadomości, że
jesteśmy kochani? Czy też bardziej bliższa jest nam myśl, że to my
kochamy, że to my robimy jakby łaskę Panu Bogu? Uczmy się więc
wzrastać i budować na tym, co jest pierwsze, na pewności, że Bóg nas
pierwszy umiłował.
Patrzymy z wiarą i miłością na krzyż Chrystusa, na którym jak mówi
liturgia - zawisło zbawienie świata. Jak kiedyś wiara w miedzianego
węża uratowała od śmierci ukąszonych przez węże Izraelitów, tak dziś ta
sama wiara i miłość, może uratować nas od śmierci wiecznej.
Chrystus przyszedł na świat, aby człowiek uniknął śmierci do końca, by
śmierć nie prowadziła do nicości, by była przejściem do innej formy
życia. Na własnym przykładzie Bóg pokazał, że życie pozagrobowe

istnieje. W tej perspektywie dzieło Chrystusa, jest niejako
dokończeniem dzieła stworzenia. Powyższe wskazuje też, że sąd nad
światem nie został odroczony tylko na koniec nieznanych, dalekich
czasów, ale dokonuje się już teraz tu na ziemi. To każdy wierzący sam
się osądza, wybiera zbawienie lub potępienie, a opiera się to na
postawie, jaką przyjmuje wobec miłości ukazanej ludzkości w
Chrystusie.
Poniedziałek 12 marca
700
1830
-

Za† Lechosława Klause – od sąsiadów Siedmiogóra 6.
Za† Kazimierza Dolnego.
Za† Malwinę, Leonarda, Aleksandra, Ludwika Szerksznisów; zm. z r.

Wtorek 13 marca
700
1830
-

Z prośbą o szczęśliwą operację i zdrowie dla s. Anny Urszuli
Za† Ewę Getka – od uczniów kl. V d. z wychowawcą
Za† Piotra, Grzegorza i Julię Jaremko.
Za† Krystynę Górzną.
Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich.
Za† Marię w 20 r.śm. i zm. z rodz. Kaźmierczaków i Chruśniaków.
Za† Joannę i Leona Piątek.
Za† Elżbietę i Jerzego Majewskich.
Za† Irenę Wieczorek – od Grażyny z rodz.
Za† Janinę Dziurla - od rodz. Kubowiczów z Warszawy.
Za† Jarosława w 1 r.śm. i Danutę Dykow oraz zm. z rodz.
Za† Ewę Grodzką w 11 r. śm.
Za† Lechosława Klausego – od córki z rodz.
Za† Tadeusza Wizę – od żony i dzieci z rodzinami.
Za† Barbarę, Leokadię i Władysława Kurzacz.
Za† Bogdana Nowaka w 3 r. śm.
Za† Mirosława Głowackiego w 20 r. śm.
Za† Stefana Zielsdorfa i zm. z rodz.
Za† Annę w 1 r śm., rodziców, teściów i zm. z rodz.
Za† Zofię i Edwarda Magdziarzów.
Za† Leokadię i Mariana Frydryszak.
Za† Macieja Ciudzińskiego – od Ireny z synem.
Za† Michała w k.r. śm. i zm. z rodz.
Za† Krystynę i Tadeusza Machlewskich.
Za† Antoniego Jędrzejowskiego i Henryka Kudlińskiego.

Środa 14 marca
700
1830
-

Za Ojczyznę.
W intencji Ojca Św. i wszystkich kapłanów.
W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy.
W int. naszych kleryków

- 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. kobiet P.M.
- 18 r. ur. Jakuba
- Z podz. za łaski, z prośbą o nawrócenie i Boże błogosławieństwo.
- W int. Niny i Wawrzyńca
- W int. Jerzego
Czwartek 15 marca
700
R.17

00

1830
-

Za†
Za†
Za†
Za†

Teresę Poźniak – od syna Andrzeja z rodz.
Anielę Józefiak – od dzieci z rodzinami.
Zofię, Czesława i Kazimierza Ryżków.
Macieja Ciudzińskiego – od rodziców i siostry z mężem.

Piątek 16 marca
700
1830

Za† Antoninę i Antoniego Korczyńskich oraz Franciszka,
Katarzynę i Michała Szlemp.
Za† Mariana Wicher – od rodz. Wodarów.

Sobota 17 marca
700
1830

Za† Zbigniewa Gibas (imien.)
W INT. PARAFIAN.

Niedziela 18 marca V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
730
oo
R 9
930
1100
1230
1800

Za†
Za†
Za†
Za†
Za†
Za†

Mariana Piotrowskiego i zm. z rodz.
Józefa i Zofię Iwińskich w k. r. śm.
Pelagię, Józefa, Henryka i Grzegorza Łukaszów.
Józefa i zm. z rodz. Janców i Polzin.
Ewę i Romana Klofik oraz Franciszka i Cecylię Nowak.
Bożenę oraz zm. z r. Romanowskich i Niezielińskich.

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

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC:
O DOBRE I GODNE PRZEŻYCIE WIELKIEGO POSTU.

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

