1.Dziś o 2000 rozpoczynamy kolejny cykl nabożeństw fatimskich.
Przychodzimy ze świecami.

INFORMATOR
PARAFIALNY

2.Nabożeństwa majowe w dni powszednie o 1800 oraz codziennie
w łączności z Apelem Jasnogórskim o 2100.
3.Nabożeństwa na wioskach:
Śmieszkowo (przy figurze) - 1700
Brzeźno (przy figurze MB) - 1700
Romanowo (przy figurze MB) – 1800

Grzępy (pn-pt) – 1900
Białężyn - 1700

4.Spotkania duszpasterskie w tym tygodniu:
- Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 16 30
- krąg Biblijny w poniedziałek po Mszy św.
- Ministranci w poniedziałek o 1730
- PM w środę o 1830
- wspólnota młodzieżowa w piątek o 1900
- katecheza przed chrztem w piątek o 19 15.
5.Okazja do spowiedzi dla rodziców i rodzin dzieci przystępujących
do I Komunii św. będzie w czwartek po wieczornej Mszy św.
Natomiast dzieci będziemy spowiadać w piątek od 1600.
6.W przyszłą niedzielę dzieci kl. III przystąpią po raz pierwszy do
komunii św. podczas czterech Mszy św.: w sobotę o 13 00 i 1500 oraz
w niedzielę o 1100 i 1230. Polecajmy te dzieci i ich rodziny opiece
NMP.
7.Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami wigilia tej uroczystości jest
centralnym punktem świętowania jubileuszu 1050-lecia naszej
archidiecezji w parafiach. W związku z tym w sobotę o 2000 będą biły
dzwony i rozpoczniemy uroczystą Mszę św. Jubileuszową,
na którą zapraszamy wszystkich Parafian.
Przyszła niedziela jest trzecia w miesiącu – składka przeznaczona jest
na fundusz remontowy.
8.Katechezy przedmałżeńskie odbędą się w naszej parafii (sobniedz) 2 i 3 czerwca.
9.Zapraszamy młodzież do wyjazdu na Lednicę 2 czerwca. Koszt 45 zł,
Zapisy u ks. Huberta do poniedziałku. Należy podać pesel i pisemną
zgodę rodziców jeśli uczestnik jest niepełnoletni.
10.Zachęcamy młodzież na wyjazd wakacyjny "Paradiso" do Gostynia
26-30 czerwca. Informacje i zapisy u ks. Huberta 695543410.
11.Nie ma już wolnych miejsc na wyjazd do Głuchołaz.
12.W minionym tygodniu przeszli do wieczności:
Śp. Jadwiga Bielawska z ul. Sikorskiego
Śp. Małgorzata Kolonista z ul. Wąskiej
Dobry Jezu…
Odszedł także Śp. Leon Magdziarz – dziecko z Brzeźna.
Pomódlmy się za jego rodziców:
Wspomożenie wiernych…

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny
w Czarnkowie
I CZYT. Dz 1,1-11
I CZYT. Ef 1,17-23

Rok B, II/Nr 23 (581)
EWANGELIA: Mk 16,15-20

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
NIEDZIELA - 13 MAJA 2018r
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Często zastanawiamy się co to jest niebo, gdzie ono jest? Na pewno nie jest
to jakieś miejsce. W niebie jest Bóg, a On nie może być ograniczony
żadnym miejscem. Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest stwierdzenie,
że niebo jest stanem w jakim istnieje Bóg. Pismo św. mówi, że Bóg
przebywa w niebie, że niebo jest celem naszej ziemskiej wędrówki, naszym
skarbem i wieczną nagrodą. Pragnąc nieba, po prostu pragniemy żyć dalej,
żyć wiecznie, na sposób w jaki żyje i istnieje sam Bóg. Niebo zatem jest
nagrodą dla tych, którzy znaleźli je już tu na ziemi. Każdy zauważony przez
nas w życiu, skrawek miłości i dobra jest kawałkiem nieba…
Przeżywana dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia, przypomina nam o
ostatnim spotkaniu Jezusa z uczniami. Jezus swoje pożegnanie rozpoczął
od przekazania Apostołom misji głoszenia Ewangelii, czyli ewangelizacji.
Jezusowi chodziło o to, aby Apostołowie, a przez to Święty Kościół,
przejęli się poważnie Jego nauką, Jego posłannictwem i Jego misją
zbawienia świata. Oczekiwał, że to wszystko przez Jego Apostołów będzie
realizowane. Odchodząc do nieba powiedział: „A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Pocieszył, że pozostał z nami
i nie należy sądzić, że tu na ziemi Go nie ma. Wierzymy, że nie trzeba
umrzeć, albo czekać, aż On przyjdzie po raz drugi na ziemię, by się z Nim
spotkać.
Jezus przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami. Nie
powinniśmy więc szukać nieba daleko poza ziemią lub po śmierci.
Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo w naszym sercu.
Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. Prośmy Chrystusa, który
w sposób eucharystyczny, spotka się z nami przy ołtarzu, aby pomógł nam
uczynić z naszego serca niebo…

Poniedziałek 14 maja św. Macieja Ap.
700 Za† Mariusza (r.śm.) Wiesława, Leona i Genowefę Tyszkiewicz
1830 Za† Helenę i Henryka Pilawskich; Janusza Wyrembka (7r.)
Wtorek 15 maja
700 Za† Zofię Koźma (im.)
1830 Za† Elżbietę Konicer – od mieszkańców Śmieszkowa
- Za† Zbigniewa Gołębiewskiego - od wspólnoty PM
- Za† Marcina Stankiewicza - od wspólnoty PM
- Za† Mariana Hagedorna (5r.)
- Za† Zofię, Wacława, Irenę Janc;
Annę Pobierzyn i Zbigniewa Wylegałę
- Za† Zofię Dziabas (im)
- Za† Elżbietę (1 r.) i Andrzeja (18 r.) Juskowiak
- Za† Lechosława Klause – od szwagierki z rodz.
- Za† Stefana Derezińskiego – od brata z żoną
- Za† Kazimierza Świątka (8 r.)
- Za† Józefa Cierpickiego – od wnuków Łukasza i Kamili
- Za† Mieczysława Sekułowicza oraz Zofię i Wiktorię
- Za† Teresę Srokę – od Krystyny z rodz.
- Za† Macieja, Józefa, Czesława i zm. rodziców
- Za† Tomasza Jaśkowiaka- od siostry z rodz.
- Za† Halinę Sobkowską- od r. Dreczków i Bielejewskich
- Za† Ryszarda i Emilię Polzin
- Za† Mariana Chojnackiego
- Za† zm. z r. Surmów, Kmiotków, Stroińskich, Juliana
- Za† Jana Piątyszka (6 r.) Gertrudę i Andrzeja Wawrzyńskich i zm. z r.
- Za† Zofię i Józefa Paliwodów; Zofię i Franciszka Janas
Środa 16 maja św. Andrzeja Boboli
700 Za† Zofię i Helenę Michalak; zm z r. Krolików i Maćkowiaków
1830 Za Ojczyznę.
- W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów.
- W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy.
- W int. Róży św. Andrzeja Boboli
- W int. kleryków, z prośbą o opiekę M.B., dary D. Św. i B. bł.
- W int. Wiolety i Mariusza w k.r.śl.
- W int. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków.
- W int. Augustyna i Stefanii o nawrócenie i uratowanie małż.
- W int. Andrzeja z ok. im.
- W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga.
- W int. Urszuli z ok. ur.
-

-

Z podz. za otrz. łaski z pr. o nawr., B. błog. i opiekę NMP dla całej rodz.

W int. Łukasza z ok. urodzin
O zdrowie dla córki Beaty
O zdr. i B bł. dla Joanny i Jakuba i zdanie matury dla Jakuba.

Czwartek 17 maja
700 Za† Jadwigę Bielawską – od rodziny
R17oo Za† Tadeusza Wizę – od sąsiadów
1830 Za† Krystynę Górzną (5 r. śm.)
Piątek 18 maja
700 Za† Franciszka Szlempa (1r. śm.)
1830

W int. Magdaleny i Macieja z pr. o dar macierzyństwa, B. błog. i op. MB

Sobota 19 maja
700 Za† Jana i Zofię Gałów; Marię i Bolesława Sołtysiak
1300 W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św. i ich rodzin
1500 W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św. i ich rodzin
1830 ZA PARAFIAN – w int. nowo ochrzczonych dzieci
Niedziela 20 maja ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
730 Za† Helenę Koźmę (im.) i Marka Krajewskiego
R 9oo Za† Marię Wylegała oraz Bernardę i Franciszka
930 W int. Bractwa Kurkowego
1100 W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św. i ich rodzin
1230 W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św. i ich rodzin
1800 Za† Władysława Pilawskiego (1 r. śm.)

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

Kandydaci do bierzmowania:
kl. III z ks. Hubertem:
- gr. p. Bogdana we wtorek o 1600
- gr. p. Marty we wtorek o 1700
- gr. p. Joanny w środę o 1700

Próby do I Komunii:
gr. 1 - 14.05. (poniedziałek) – 1600
gr. 2 - 15.05. (wtorek) – 1600
gr. 3 - 16.05. (środa) – 1600
gr. 4 - 17.05. (czwartek) – 1600

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

