1. Jutro przypada 15 dzień miesiąca – dzień Nieustającego Różańca.
2. W piątek o godz. 19
3. Za

tydzień
remontowa.

15

odbędzie się katecheza przed chrztem.

przypada

trzecia

niedziela

miesiąca

–

składka

4. Za tydzień o 900 ks. Jakub odprawi pożegnalną Mszę św.
dla mieszkańców Romanowa.

5. W poniedziałek 22.07 przeżywać będziemy PARAFIALNY ODPUST.
Sumę odpustową o g. 1830 odprawi ks. kan. Sławomir Grośty,
proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Krobi.

6. Za dwa tygodnie (27/28.07) po Mszach Św. pobłogosławimy
kierowców i ich pojazdy. Ofiary zbierane przy
przeznaczone są na środki transportu dla misjonarzy.

tej

okazji

7. W lipcu i sierpniu biuro Parafialnego Zespołu Caritas nieczynne.
8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje w dniach
9–19 września. Koszt 650 zł + 140€. Informacje pod nr tel.
602 535 889

9. A.M.B.P.D.Ś. organizuje pielgrzymkę do Lichenia 15 sierpnia.
Koszt 35 zł. Wyjazd o 530 z dworca PKS. Zapisy w biurze
lub u p. Urszuli Nowak.

`
Biuro Parafialne: (tel. 67 255 27 02)
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
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

INFORMATOR
PARAFIALNY
Parafia p.w. św. Marii Magdaleny
w Czarnkowie
I CZYT. Pwt 30,10-14
II CZYT. Kol 1,15-20

Rok C, I/ Nr 32 (635)
EWANGELIA: Łk 10,25-37

„W mocy Bożego Ducha”
14 Lipca 2019r

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa na rozmowie z uczonym
w prawie na temat największego przykazania miłości względem Boga
i bliźniego. Uczony pytał Mistrza nie po to, by się czegoś nauczyć, lecz „by
Go wystawić na próbę” i tak kończy swoje pytanie: „A kto jest moim
bliźnim?”. Jezus nie daje żadnego określenia, lecz opowiada historię pewnego
człowieka, który dostał się w ręce zbójców, został ograbiony i pozostawiony
na pół żywy na drodze. Dwóch nieznajomych przechodzi obok — kapłan
i lewita, nie zatroszczywszy się o niego. Dopiero pewien Samarytanin
wzrusza się, zatrzymuje i udziela pomocy.
Wniosek jest jasny, nie należy czynić różnic ani z racji wyznania, ani
narodowości, nie należy też odróżniać przyjaciół od nieprzyjaciół, każdy
człowiek potrzebujący pomocy jest „bliźnim” i powinien być miłowany tak
jak każdy miłuje samego siebie. Przypowieść w pewnym sensie przymusza
uczonego w prawie, aby uznał, że samo prawo zostało spełnione nie przez
ludzi, którzy je dobrze znali — jak obojętny kapłan i lewita — lecz przez
Samarytanina, którego Żydzi uważali za niewierzącego i grzesznika. On to
właśnie zostaje ukazany jako wzór temu, który w swej mentalności
faryzejskiej uważał się za sprawiedliwego, bezgrzesznego, przestrzegającego
prawa. „Idź, i ty czyń podobnie” mówi mu Jezus.
Niewiele znaczy znać moralność, rozprawiać i filozofować o niej,
kiedy nie umie się wypełniać podstawowych obowiązków względem drugiego
człowieka. Kto ma serce twarde, kto jest egoistą, zawsze znajdzie niezliczone
wymówki, by uwolnić się od pomocy bliźniemu, przede wszystkim gdy
wymaga ona trudu i ofiary, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii.
Wzorem jest Jezus, który zatrzymuje się nad naszym życiem. Nigdy
nikogo nie omija i nie przechodzi obok nie udzielając pomocy. On zawsze nas
zauważa i odpowiednio reaguje. Tacy jesteśmy dla Niego drodzy i ważni…

1830 Za† Agnieszkę i Czesława Wyrembek i zm. z rodz.

Środa 17 lipca

Niedziela 14 lipca – XV NIEDZIELA ZWYKŁA

700 Za† Aleksandrę Bachmann i zm. z rodz.
1830 W int. Ojczyzny
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów
W int. kleryków, z prośbą o opiekę M.B., dary Ducha Świętego
i Boże bł. 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. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków
W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. Krzysztofa (60 ur.) z pr. o zdrowie i Boże bł. – od mamy
W int. Alicji i Pawła z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. i op. Maryi
W int. Czesława (im. i ur.) z p. za otrz. łaski z pr. o zdrowie i Boże bł.
W int. Dominiki z p. za dar życia i z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

730
R 900
930
1100
1230
1800

ZA PARAFIAN
Za† Zygmunta (5 r.śm.), Helenę i Jerzego
Za† Jana i Wiesława Drewnych oraz zm. z r. Drewnych i Olejników
Za† Martę (34 r. śm.) i Henryka Kalkowskich
Za† Jadwigę i Czesława Tomaszyk i zm. z rodzin.
Za† Jana Strzępkę (2 r.śm.) i zm. z rodz.

Poniedziałek 15 lipca – ŚW. BONAWENTURY
700 W int. Ojczyzny za przebłaganie za grzechy narodu
1830 Za† Janinę, Wojciecha, Wiesława Nowak i zm. z rodz. Siemieniaków

Wtorek 16 lipca – NMP GÓRY KARMEL
700 Za† Włodzimierza Rybarczyka (im.) i zm. z rodz.
1830 Za† Krzysztofa Frąckowiaka – od mieszkańców z ul. Siedmiogóra 2
Za† Ireneusza Wyrwę (k.r.śm.)
Za† Wiesławę Graś – od Sylwii
Za† Mikołaja Pryszczewskiego (2 r.śm.)
Za† Remigiusza Bederskiego (3 r.śm.)
Za† Radzimira Gauzę – od matki chrzestnej Zofii i rodz. Kotów
Za† Grażynę Zawilską – od dzieci i wnuków
Za† Czesława i Weronikę i zm. z rodz. Magdziarzy i
Walkowskich
Za† Jarosława Tadlę
Za† Stefanię, Tadeusza i Andrzeja oraz zm. z rodz.
Geremków i Bednarków
Za† Zenona Stochaja – od najbliższej rodz.
Za† Krzysztofa Czegusia – od Hanny z rodz.
Za† Kazimierę Chmielnik – od syna Romana z Żoną
Za† Annę (25 r.śm.), Kazimierza i Mikołaja Gładych
Za† Władysławę i Jana Pilarskich
Za† Mariana
Za† Mikołaja Pryszczewskiego – od żony
Za† Jana Rążewskiego – od rodz. Łukasiaków
Za† Janinę (3 r.śm.), Joannę oraz zm. z rodz.
Za† Aleksandrę i Stefana Szmyt; Aleksandrę i Jerzego Polcyn
Za† Henryka i Stefanię Fąferków i zm. Rodziców–od siostry z mężem

Czwartek 18 lipca
700 Za† Barbarę i Anzelma Zielińskich (k.r.śm.)
1830 Za† Krystynę i Witolda Śmigiel

Piątek 19 lipca
700 W int. Marii, Jolanty i Bernarda (50 r. ślubu) z podz. za otrz. łaski
z pr. o dalsze Boże bł. i op. Maryi
1700 W int. Anieli Gęsiorek (90 ur.)
1830 Za† Jerzego Wichra (3 r.śm.), zm. rodziców i teściów–od żony z rodz.

Sobota 20 lipca
700 Za† Jana Kolassę (5 r.śm.)
1830 ZA PARAFIAN

Niedziela 21 lipca – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
730
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Za† Henryka Fąferka (6 r.śm.)oraz zm. z rodz.
W int. Jubilatów (70 i 18 ur.) z p. za otrz. łaski z pr. o B. bł. dla rodz.
Za† Bogdana i Stefana Jessów
Za† Juliannę Rakowicz i Liliannę Dziedzic (k.r.śm.)
W int. Policjantów i ich rodzin
Za† Czesława Gołasia (k.r.śm.)

