
 Ogłoszenia: 

1. Dziś trzecia Niedziela miesiąca. Składka przeznaczona jest 
na cele remontowe naszych świątyń. Dziękujemy za modlitwę 

i składane ofiary. Jak już można zauważyć rozpoczęliśmy I etap 
prac konserwacyjnych ołtarza Matki Bożej.  

2. Spotkania duszpasterskie: 
 Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600; 
 Koło misyjne w poniedziałek o 1900; 

 Krąg Biblijny we wtorek o 2000 - zachęcamy wszystkich 
do wspólnego rozważania słowa Bożego;  

 PM w środę o 1830; 
 Katecheza dla rodziców I Komunii w piątek o 1915.  

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania  

 gr. p. Grzegorza 17.02. (pon.) godz. 1700; 
 gr. ks. Marcina 18.02. (wt.) godz. 1700; 

 gr. p. Bogdana 18.02. (wt.) godz. 1800; 
 gr. p. Beaty 20.02. (czw.) godz. 1630; 
 gr. p. Marty 20.02. (czw.) godz. 1730; 

Indeksy prosimy oddać animatorom podczas spotkań. Nowe 
indeksy można odbierać w zakrystii lub od animatorów.   

4. Zapraszamy na cykl katechez dla młodzieży i dorosłych 
prowadzonych przez Wspólnotę Neokatechumenalną. Jest 
to jednocześnie forma przygotowania dorosłych do sakramentu 

bierzmowania.  
Zapraszamy w niedziele o 1845 i czwartki o 1900 do kościoła. 

5. W przyszłą niedzielę będziemy gościć ks. Remigiusza 
Kobusińskiego z Bolechowa. Przed kościołem będzie można 
wesprzeć dzieło budowy kościoła w tamtejszej parafii. 

6. Za dwa tygodnie rozpoczniemy parafialne rekolekcje, które 
będą trwały 1-4 marca. Warto już teraz zarezerwować sobie 

czas, aby wziąć w nich udział. 
7. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Medjugorie 

24.04-2.05.2020. Koszt 650 zł i 150 euro. Zapisy i szczegóły 
w biurze. 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy  

Śp. Jana Antkowiaka z ul. Sikorskiego  
 Dobry Jezu… 
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EWANGELIA: Mt 5,17-37  

„Wielka Tajemnica Wiary” 

16 lutego 2020r 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA  

Bóg w swojej miłości obdarzył człowieka wolną wolą i dał mu wybór. 

Wybór zdaje się być prosty: ogień lub woda, życie lub śmierć. Wydaje się, że 

każdy wybierze życie. Jednak historia zbawienia pokazuje, że wbrew 

pozorom wybór nie jest tak oczywisty. Na kartach Biblii i w historii Kościoła 

widzimy, jakich wyborów dokonywali ludzie. Wybory te nie zawsze 

prowadziły do życia i szczęścia. Z pewnością związane jest to z przedziwną 

tajemnicą wolności, którą Bóg pozostawił człowiekowi. Wolność jest 

wielkim darem, ale trzeba też pamiętać, że wiele zależy od człowieka. 

W możliwości wyboru dobra i zła, leży zarazem wielkość i dramat człowieka.  

Dlatego tak ważne jest, abyśmy zanim podejmiemy decyzję,  stawiali 

sobie pytanie, jaki wybór podoba się Bogu? Co sprawi Mu radość? Co Jezus 

uczyniłby na naszym miejscu? Niestety, doświadczenie podpowiada nam, 

że często bywamy krótkowzroczni. Na zło i dobro patrzymy tylko ludzkimi 

oczyma i to z krótkiego dystansu. A zło ma to do siebie, że czasami ubiera się 

w szaty dobra, współczucia lub mody. Dlatego czasem jak małe dziecko 

wyciągamy rękę po wszystko.  

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca nam uwagę na potrzebę 

postępowania według Bożych przykazań. Bóg chce, aby nasze życie było 

jasne i przejrzyste, takie w którym nie będzie miejsca na przysłowiowe „ale”, 

prawda bowiem jest jedna i albo uznaje się, że pochodzi od Boga albo nie. 

Chodzi o to, aby wszystkie nasze słowa były jednoznaczne i objawiały 

mądrość Boga, która jest objawiona w Dekalogu. Co możemy powiedzieć 

o swojej wierności Prawu Bożemu? Czy potrafimy jak Jezus jasno 

opowiedzieć się po stronie wypełniania Bożych przykazań tam, gdzie inni 

usiłują je znosić lub ośmieszać? Czy nie ulegamy moralnym kompromisom? 
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Poniedziałek 17 lutego  

700  W int. Rafała z pr. o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże 

1830 Za† Zbigniewa Godawę (k.r.śm.) 

-  Za† Jana Antkowiaka – od żony i syna 

Wtorek 18 lutego 

700 Za† Artura Chęś – od pracowników Urzędu Miasta Czarnków 

1830 Za† Macieja Klewenhagen – od sąsiadów  

 Za† Marzenę Czynszak – od Nadzwyczajnych Szafarzy  

 Za† Tadeusza Polituszczy – od sąsiadów z ul. Sikorskiego 35  

 Za† Franciszka Nowaka – od kol. z ZUS-u w Chodzieży 

 Za† Stanisława Sitka (k.r.śm.) 

 Za† Edwarda Kwiatkowskiego (1 r.śm.) i zm. z rodz. 

 Za† Jana Pompałę (5 r.śm.) – od rodziny 

 Za† Łucję Muszyńską (5 r.śm.) – od dzieci z rodzinami 

 Za† Teresę Kamińską (7 r.śm.) – od rodziny 

 Za† Mariana i zm. z rodz. – od Rozalii z rodz. 

 Za† Helenę Kamińską – od Heleny i rodz. Kurowskich z dziećmi 

 Za† Danutę Włodarek – od szwagierki Ani z rodz. 

 
Za† Stanisława Wizę (2 r.śm.), jego rodziców: Janinę i Jana Wiza, 

wnuka Norberta Buśko; Stefana i Wandę Rynkiewicz 

 Za† Stefana Stecko (4 r.śm.) – od żony 

 Za† Stefanię, Antoniego, Lidię, Piotra i Dariusza Brzeźniaków 

 Za† Justynę Marciniak 

 Za† Ewę Jędraszczak – od wnuków 

 Za† Jana Jagła 

 Za† Barbarę Kubiś – od syna z rodz. 

 Za† Marię Piasek (r. śm.) i Zdzisława Klessę 

 Za† Zygfryda Bednarka – od rodz. Łukasiaków 

 Za† Jana Antkowiaka – od rodz. Mikołajewskich 

 Za† Monikę, Antoniego, Stefanię, Henryka i Praksedę Fąferków 

 Za† Anielę Klimasek, Alfonsa Jęchorka i zm. z obu rodzin 

 Za† Teresę Gabryjelczyk  

 
Za† Stefana Sobiecha (3 r.śm.); Agnieszkę, Stefanię i Bolesława 

oraz zm. z rodz. 

 Za† Łucję (k.r.śm.), Kazimierza i chrześniaka Piotra Machowskiego 

 
Za† Kazimierza Magdziarza (10 r.śm.), rodziców, teściów i 
rodzeństwo 

Środa 19 lutego 

 700 Za† Jana Gołąb (10 r.śm.) 

1830 W int. W int. Ojczyzny 

 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. ks. Rafała Gromadeckiego (ur.) od PM 

 W int. kleryków inowe 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. Alicji i Pawła, Dominiki oraz Pauliny i Łukasza  

 W int. Danuty (80 ur.)  

 W int. Janiny (ur.) z  

 W int. Kazimierza (79 ur.)  

 W int. Michała (ur.)  

 O zdrowie dla Zenona 

Czwartek 20 lutego  

700  Za† Jana Antkowiaka – od pracowników Urzędu Miasta Czarnków 

R1700  Za† Teresę Rzysko – od Ani z rodz. 

1830 Za† ks. Edmunda Klemczaka (7 r.śm.) i zm. z rodz. 

Piątek 21 lutego  

700  Za† Marię i Feliksa – od syna 

1830 Za† Stanisława Kaczmarka (k.r.śm.) i zm. z rodz. 

- Za† zm. rodziców, teściów i braci 

Sobota  22 lutego – KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA 

700 Za† Teresę Bednarz (11 r.śm.) oraz Gertrudę i Józefa Bednarz 

1830 
Za† Tadeusza Nowaka (1 r.śm.), zm. brata Janusza, rodziców  

i wujostwo 

Niedziela  23 lutego –  VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

730 Za† Ireneusza (1 r. śm.) – od siostry Małgorzaty z rodz. 

R 900 Za† Sebastiana Fręśko – od matki chrzestnej 

930 Za† Kazimierza Czekałę (6 r.śm.) 

1100  Za† Zofię i Franciszka Janas oraz zm. z rodz. 

1230  Za† Irenę (13 r.śm.) i zm. z rodz. 

1800 Za† Łucjana Budaja (4 r.śm.) oraz zm. z rodz. Budajów 

 i Spychalskich 

 

INFORMACJE: 

 Biuro Parafialne (tel. 67 255 2702)  

czynne: wtorek godz. 1900 - 2000 , środa i piątek godz.1530 – 1800 

czwartek i sobota godz. 900 – 1030. 

 Poradnia Rodzinna w I poniedziałek i IV piątek m-ca godz. 1600–1800 

 Parafialny Zespół Caritas czynny we  wtorki od godz.1630 - 1800 
Konto : 02  8951 0009 0004 9836 2000  0010 

 


