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Ogłoszenia
1. Dziś jest 15 dzień miesiąca – Nieustający Różaniec. Jest to
jednocześnie trzecia niedziela miesiąca – składka remontowa.

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny
w Czarnkowie

2. 25-lecie Apostolstwa MB Patronki Dobrej Śmierci będziemy
przeżywać we wtorek, 17 wreśnia (nie, jak wcześniej podawaliśmy
w poniedziałek).
Rozpoczynamy o g. 930 zakończymy Koronką ok. 1300.
3. Spotkania duszpasterskie:
 KD Krąg II dziś o 1530.
 Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 16 00 w sali nad Aniołkiem;
 Ministranci wraz z rodzicami w pon. o 1830 Msza św.
i spotkanie na salce;
 Krąg Biblijny we wtorek o 2000 – zapraszamy wszystkich
zainteresowanych poznawaniem i rozważaniem Słowa Bożego;
 PM w środę na wieczornej mszy;
 Koło Misyjne w środę po wieczornej mszy;
 Zelatorzy różańca rodziców za dzieci w czwartek
po wieczornej mszy;
 Katecheza przed chrztem w piątek o 1915;
 Młodzież w piątek po wieczornej mszy – zapraszamy także
nowe
osoby
pragnące
przeżywać
relację
z
Bogiem
we wspólnocie.
4. O. Pedro z PM poprowadzi w naszym kościele dzień skupienia.
Poruszana będzie tematyka małżeństwa i rodziny, ale
zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko małżonków w sobotę,
21.09. Początek o 1000, planowane zakończenie Mszą św. o 1530.
W międzyczasie zapewniamy posiłek i opiekę nad dziećmi.
5. Katechezy przedmałżeńskie w parafii pw. JChNK w Czarnkowie
rozpoczną się w sobotę, 21.09 o 1500 i trwać będą przez trzy
kolejne soboty i niedziele.
6. Parafia Wieleń organizuje w marcu 2020 pielgrzymkę na Maltę.
Szczegóły u ks. Proboszcza.
7. W minionym tygodniu przeszli do wieczności:
Śp. Elżbieta Klofik z ul. Siedmiogóra;
Śp. Ryszard Jęśko z ul. Sikorskiego
Śp. Teresa Włodarczyk z ul. Siedmiogóra (pog. w poniedziałek)
Śp. Piotr Brzeźniak (pog. w poniedziałek)
Dobry Jezu…

Rok C, I/ Nr 39 (642)

I CZYT. Wj 32.7-11.13-14
II CZYT. Tym 1,12-17

EWANGELIA: Łk 15-1-32

„W mocy Bożego Ducha”
15 września 2019r

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Łukasz nazywany Ewangelistą Bożego miłosierdzia, zyskał ten tytuł
dzięki czterem przypowieściom – o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie, o
synu marnotrawnym i miłosiernym Samarytaninie. Szczególnie na ten tytuł
zasłużył sobie dzięki usłyszanej dzisiaj przypowieści o synu marnotrawnym.
Właściwie ta przypowieść powinna nazywać się o miłosiernym Ojcu, bo jej
główną postacią jest Ojciec, ale nie Ojciec ziemski, ale Niebieski, o którym
mówi psalmista, że „miłosierdzie Jego jest większe, aniżeli wszystkie dzieła rąk
Jego”.
Chrystus Pan opowiada tę przypowieść w momencie, kiedy „zbliżali
się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać”. To nie podobało
się faryzeuszom i uczonym w Piśmie. Szemrali więc przeciwko Niemu: „Ten
przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Grzesznicy i celnicy, są w przypowieści
reprezentowani w osobie marnotrawnego syna. Cóż ów marnotrawny syn
uczynił? Popełnił grzech w sposób zdecydowany i przemyślany – odszedł od
Ojca. W symbolice biblijnej „odejść od Ojca”, znaczy popełnić grzech. Adam
także po grzechu odszedł od Ojca, opuścił Boga, Judasz podobnie, gdy
zdecydował się na grzech, opuścił wieczernik i poszedł w noc.
Dla Boga najważniejsze jest to, aby grzesznik do Niego wrócił.
Wszystko jedno w jakim stanie, czy obrzucony błotem grzechu, czy obdarty ze
wszystkich wartości, czy poniżony i wytykany palcem. Reszty dokona już On
sam. Zdumiewające jest to miłosierdzie Ojca względem.
Pomyślmy o sobie i o tym, jak Jezus czeka na nas, jak nas kocha i pragnie
naszej obecności. Czy w swoich spotkaniach z Jezusem jesteśmy prostolinijni,
szczerzy i otwarci? Czy potrafimy rozmawiać z Nim o swojej grzeszności? W
czym najbardziej upadamy? Czy chcemy się naprawdę zmienić? Jak dalece
dopuszczamy do siebie Jezusa?

Poniedziałek 16 września ŚW. MM. KORNELIUSZA I CYPRIANA
700 W int. Marii i Czesława (k.r.ślubu) z podz. za otrz. łaski z pr. o zdrowie i bł. B.
1830 Za† Rafał Rakowicza (19 r.śm.) i zm. z rodz.
- Za† Stanisława Dębowskiego – od brata Zygmunta z rodz.
Wtorek 17 września
700 Za† Tadeusza Nowaka (ur.)
1000 Będziemy wspólnie dziękowali Panu Bogu i Matce Najświętszej za 25 lat
działalności A.M.B.P.D.Ś w naszej parafii
1830 Za† Urszulę Kosowską – od sąsiadek z ul. Chodzieskiej
Za† Henryka Lidzkiego – od mieszkańców ul. Sikorskiego 31D
Za† Mariana Biernackiego
Za† Helenę Gruchała (20 r.śm.)
Za† Krzysztofa Czegusia - od Jolanty i Mariana Sułkowskich
Za† Helenę Derezińską – od szwagierki Heleny z rodz.
Za† Annę Kroplewską od siostrzenicy Kamili z rodz.
Za† Macieja Buśko, zm. rodziców, Irenę i Leona – od brata i siostry z rodz.
Za† Jolantę Rosińską (7 r.śm.)
Za† Jadwigę Grien
Za† Czesława, Józefa i Macieja oraz zm. rodziców
Za† Mirosława Skowronka
Za† Helenę Dereżyńską, Jadwigę i Bolesława Piochacz – od Zosi Furman
Za† Urszulę Matuszak – od siostry Teresy
Za† Elżbietę Klofik – od córki Gertrudy z mężem
Za† Ireneusza i Kazimierę Chmielnik, Reginę i Edmunda Podczarskich – od
Zdzisława i Wiktorii
Za† Leokadię i Ignacego Jessa – od syna z rodz.
Za† Violetty Tylskiej – od córki Natalii z rodz.
Za† Henryka Wieczorka (2 r.śm.)
Za† Ryszarda Jęśko – od żony
Za† Piotra Brzeźniaka – od Hani z synami
Za† Kazimierza Gumnego i zm. z rodz.
Za† Urszulę Kosowską – od sąsiadek z ul. Chodzieskiej
Za† Henryka Lidzkiego – od mieszkańców ul. Sikorskiego 31D
Za† Mariana Biernackiego
Za† Helenę Gruchała (20 r.śm.)
Za† Krzysztofa Czegusia - od Jolanty i Mariana Sułkowskich
Za† Helenę Derezińską – od szwagierki Heleny z rodz.
Za† Annę Kroplewską od siostrzenicy Kamili z rodz.
Za† Macieja Buśko, zm. rodziców, Irenę i Leona – od brata i siostry z rodz.
Za† Jolantę Rosińską (7 r.śm.)
Za† Jadwigę Grien
Środa 18 września – św. Stanisława Kostki
700 W int. Tadeusza (70 ur.)
1830 W int. Ojczyzny
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów
W int. kleryków 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. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. Marka z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. i dary Ducha Św.
W int. Ludwika (70 ur.) z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. i op. Maryi
W int. Grażyny (41 ur.) z pr. o dalsze Boże bł. – od rodziców
W int. Dawida (18 ur.) z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. i dary Ducha Św.
w dorosłym życiu
W int. Tadeusza (ur.) z pr. o szczęśliwą operację i dalsze bł. Boże
Czwartek 19 września
700 Za† Romualda Kobiałko – od pracowników Urz. Miasta w Czarnkowie
R 1700 Za† Krzysztofa Czegusia – od uczniów z rocznika 2014/18
1830 Za† Józefa Kiczę (k.r.śm.)
Piątek 20 września – ŚW. MM. ANDRZEJA KIM TAEGON I PAWŁA CHONG HASANG
700 Za† Teresę Włodarczyk – od córki Joli z rodz.`
1830 Za† Leokadię i Józefa Zielsdorf
- Za† Annę Kroplewską – od chrześniaka Wojciecha z rodz.
Sobota 21 września – św. Mateusza Ew.
700
1700 Za † Wiesławę Graś i Mariolę Walkowską – od uczniów i wychowawcy
technikum Rachunkowości w Rogoźnie
1830 ZA PARAFIAN
Niedziela 22 września – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
730 W int. Adrianny i Arkadiusza (1 r.śl.) i synka Jasia oraz Aliny i Kazimierza
(30r.śl.) z pr. o dalsze Boże bł. dla obu rodzin
R 900 Za† Franciszka i zm. rodziców, teściów i zm. z rodz.
930 Za† Tadeusza Dołkowskiego (20 r.śm.) – od żony i dzieci
1100 Za† Marię Kruszyńską – Antkowiak (9 r.śm.) i zm. z rodz.
1230 Za† Sylwestra i zm. z rodz. Rakowiczów
1800 Za† Romualda Hedyszyńskiego (3 r.śm.) - od żony z rodz.

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

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

