INFORMATOR

Ogłoszenia
1. Zachęcamy do pielgrzymowania w ramach Pieszej
Poznańskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Jest
też
możliwość
duchowego
towarzyszenia
pielgrzymom
w modlitwie
w
intencjach
pielgrzymki.
Szczegóły
w gablotach,
informatorach i na stronie internetowej.
2. Autobus na przywitanie pielgrzymów wyjedzie
14 lipca o g. 2230 i będzie wracał 15 lipca po
Apelu Jasnogórskim. Koszt 75 zł (sam powrót 45
zł). Zapisy z wpłatą w zakrystii, lub w biurze.
3. W lipcu i sierpniu nie
w Romanowie w czwartki.

będzie

Mszy

św.

4. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie
w piątek, 13 lipca o 2000.
5. Wyjazd
dzieci
na
„wakacje
z
Bogiem”
00
w poniedziałek 16.07 – Msza o 7
i po niej
wyjazd. Bliższe informacje pod tel. 607372469.
6. Bóg zapłać za ofiary na witraż NSPJ.
7. Dziękujemy za wspieranie projektu Rodzina
Rodzinie. Od lipca pomagamy już 10 rodzinie.
8. Za tydzień 15
dzień miesiąca
–
dzień
Nieustającego Różańca. Jest to jednocześnie
trzecia
niedziela
miesiąca
–
składka
remontowa.
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„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
8 LIPCA 2018r
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Wakacje to dla wielu ludzi czas pielgrzymek, rekolekcji i różnego
rodzaju „wakacji z Bogiem". Wracają z nich z postanowieniem nawrócenia.
Chcą się zmienić, być bardziej uczciwi, życzliwi, pragną więcej się modlić.
Gdy jednak kończą się wakacje, mija entuzjazm i zaczyna się zwykłe, szare
życie. Chęć przemiany, nawrócenia, niejednokrotnie napotyka na przeszkodę,
jaką jest środowisko w którym żyje człowiek. Z jednej strony można mieć
bardzo wielkie pragnienie przemiany, z drugiej rodzi się wewnętrzny opór wstyd przed ludźmi, którzy dobrze nas znają i mogą się dziwić naszej nowej
postawie, a niekiedy nawet wyśmiewać.
Dzisiejsze czytania w bardzo konkretny sposób wprowadzają nas w
klimat codzienności, który wszyscy znamy. Jest to zderzenie wielkich
pragnień i możliwości, które kryją się w człowieku z rzeczywistością, w
której przyszło mu żyć. Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który styka się z
niedowiarstwem swego rodzinnego miasta, stając wobec tych, którzy dobrze
Go znają, nie może zdziałać żadnego cudu. Święty Paweł natomiast odkrywa,
że wszelkie słabości nie tylko uczą pokory, ale chronią przed pychą i
pokładaniem całej nadziei tylko w sobie samym.
Wakacje to doskonała okazja, żeby spojrzeć na własne życie z
pewnym dystansem, zdobyć się na szczególny krytycyzm. Warto dostrzec dar
Boży, którym jest nasze życie i nasze zdolności, ale zarazem uświadomić
sobie, że nie brakuje nam także słabości, które można przezwyciężyć tylko z
Jezusem. Niech świadomość słabości nie będzie dla nas motywem do
rozpaczy, ale przynagleniem, aby całym sercem przylgnąć do Chrystusa.

-

Poniedziałek 9 lipca
700 Za† Mikołaja Dzikowskiego od żony z córką i syna z rodziną
1830 Za† Tadeusza Torzyńskiego z ok. ur.
Wtorek 10 lipca
700
1830
-

Za† Anielą Nowak od córki z rodziną
Za† Agnieszkę, Czesława Wyrembek i zm. z rodziny
Za† Halinę Sobkowską od rodziny Strong
Za† Andrzeja Wieczorek i zm. z rodziny
Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich
Za† Annę Średzińską
Za† Elżbietę Juskowiak
Za† Bernarda i Gabrielę Bukowskich oraz Wiktora Justa
Za† Juliana Polcyna z ok. ur. od córki Agnieszki z rodziną
Za† Lidię Bączyk w 6 r. śmierci
Za† Ireneusza Wyrwę w k. r. śmierci i zm. z rodziny
Za† Irenę Wentland w k. r. śm. i zm. z rodziny
Za† Wandę i Tadeusza Jędrzejewskich i zm. z rodziny
Za† Stanisława Chmielewskiego od córki Basi z synami
Za† Elżbietę i Jerzego Kieruj od Gerarda z rodziną
Za† Mikołaja Dzikowskiego od rodziny Siekierskich
Za† Józefę i Tomasza Jędrasiak i zm. z rodziny
Za† Marię i Franciszka Juskowiak i zm. z rodziny
Za† Eugeniusza i Włodzimierza Cichowiczów i zm. z rodziny
Za† Rozalię Nowicką od Haliny i Tadeusza
Za† Hieronima Bastę w 14 r. śm. oraz za rodziców
Za† Edwarda Andrzejewskiego, Leona, zm. Zielińskich
i Marcińczaków
Za† Leszka Głowackiego w 2 r. śm. od rodziców
Za† Zofię i Alfonsa Magdziarzów, Danutę i Józefa Pryszczewskich i
zm. z r.

Środa 11 lipca – św. Benedykta, op., patrona Europy
700 Bronisławę Magdziarz z ok. ur. od dzieci z rodzinami
1830 Za Ojczyznę
- W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów.
- W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy.
- W int. kleryków, z prośbą o opiekę M.B., dary Ducha Świętego i
Boże bł.
- W int. Augustyna i Stefanii o nawrócenie i uratowanie małżeństwa
W int. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków

-

W int. nawrócenia, Boże bł. i opiekę M. Bożej dla całej rodziny
W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. Janiny z pr. o zdrowie, Boże bł. i opiekę Maryi
W int. Dawida z pr. o zdrowie
W int. Lenki z ok. 1 urodzin z pr. o dalsze bł. Boże
oraz w int. Kasi i Michała w 5 r. ślubu
W int. Diany z ok. 18 ur. z prośbą o Boże bł.i dary Ducha Św.
w dorosłym życiu oraz potrzebne łaski dla rodziny

Czwartek 12 lipca – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu bp. i m
700 O nawrócenie, Boże bł. oraz op. M. Bożej dla całej rodziny
1830 Aleksandrę Bachmann i zm. z rodziny
Piątek 13 lipca – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
700
1800 Wymienianki roczne
1830 Za† zm. z wymienianek
Sobota 14 lipca
700 Za† Henryka i Stanisławę Czerwińskich
1830 Za† Krzysztofa od rodziców z ok. imienin
Niedziela 15 lipca
730 Za† Henryka, Pawła, Annę i Dorotę
R900 Za† Włodzimierza Brewerskiego w 15 r. śm.
930 Za† Henryka i zm. z rodziny Polcynów i Janców
1100 Za† Łucję Kolassa od Aurelii Magdziarz z córką Elą i Danką
z rodziną
1230 Za† Irenę i Włodzimierza Boruszaków oraz Weronikę Nowak
1800 ZA PARAFIAN

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 pon. 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

