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Bóg zapłać za dzisiejszą składkę remontową.
Rozpoczynamy dziś Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie
życie rodzin. Polecamy tę ważną intencję Bogu także
w naszych prywatnych modlitwach.
Roraty – Msza Św. adwentowa ku czci NMP pod hasłem:
Z Duchem Twoim.
- dla młodzieży i dorosłych pon. – sob. o 630 (po Mszy Św.
zapraszamy na śniadanie)
- dla dzieci pon. – pt. o 1700; dzieci zapraszamy z lampionami
i dobrymi uczynkami; w piątek zapraszamy dzieci z całymi
planszami.
Świece Caritas oraz opłatki rozprowadzane są w zakrystii
oraz w tygodniu w sklepie Aniołek. Jeżeli ktoś nie zdążył
przynieść serduszek, lub tytek, prosimy, aby to uczynić
do wtorku.
Po Mszach Św. przed kościołem lub w zakrystii można zakupić
sianko na stół wigilijny. Jest to zarazem cegiełka na kolejne
Wakacje z Bogiem. Woreczki z siankiem są przygotowywane
przez dzieci z różnych grup duszpasterskich. Dziękujemy
za okazane wsparcie.
Spowiedź adwentowa będzie w sobotę, 22.12
830 – 1000 i 1030– 1200; 1400 – 1530 i 1600 – 1700;
1930 – 2100
W Romanowie: 1030– 1200
Spowiedź w parafii JChNK w piątek, nie będzie
okazji do spowiedzi w naszym kościele.
Spotkania duszpasterskie:
Domowy Kościół, krąg I dziś o 1530.
Krąg Biblijny we wtorek 2000
PM w środę o 1830.
W przyszłą niedzielę przed mszami będziemy mogli posłuchać
AKATYSTU ku czci NMP.
Kolędę rozpoczniemy 27 grudnia, tradycyjnie od Romanowa.

Parafia św. Marii Magdaleny, ul. Kościelna 1, 64-700 Czarnków,
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„W mocy Bożego Ducha”
16 GRUDNIA 2018r
TRZECIA NIEDZIELA ADWNENTU
W ubiegłą niedzielę w naszych rozważaniach biblijnych wyszliśmy nad
brzeg Jordanu, aby zobaczyć tam proroka nowych czasów, Jana pustelnika,
przyodzianego w skórę, wołającego: „Nawracajcie się!”. Dzisiejsza Ewangelia
Łukasza, pozwala scharakteryzować Jana Chrzciciela oraz tłum ludzi zgromadzonych
nad brzegiem Jordanu sprzed 2000 lat, ludzi przeżywających swój adwent
oczekiwania na Mesjasza wybawiciela.
Starając się kroczyć po Adwentowych drogach, zauważmy, że drogi te są
niejako drogami naszego życia, można powiedzieć, że Adwent to nasze życie w
miniaturze. Musimy wiedzieć, że w tej wędrówce nigdy nie jesteśmy sami. Jest obok
nas ktoś, na kogo zawsze możemy liczyć, nawet jeśli najbliżsi nas opuszczą i po
ludzku zostaniemy jak samotny palec. Tym kimś jest Jezus Chrystus, który przez
sakrament chrztu, stał się naszym najdroższym Bratem i Przyjacielem. Wiara w Jego
obecność i działanie otwiera nam oczy i wlewa do serc nadzieję. Wiara i przyjęcie
Jezusa daje nam radość i czyni nas szczęśliwymi. Nie zapominajmy, że Jezus na
krzyżu zwyciężył szatana. Nie zapominajmy, że na krzyżu powiedział, że nas kocha i
oddał za nas życie.
Z czytanej dziś Ewangelii wynika, że owocem wiary jest konkretna,
zewnętrzna postawa, tzn. czyny człowieka, sposób traktowania innych, tych z
którymi mieszkamy, tych z którymi pracujemy, tych z którymi prowadzimy interesy
lub spotykamy na drogach swojego życia.
We wszystkie te relacje wpisana jest świadomość bliskości Boga. I ze
względu na tę bliskość, która jest Miłością, człowiek wiary nie z przymusu, ani nie z
lęku, lecz z miłości kieruje się w swoim postępowaniu sprawiedliwością. Im większą
ma wiarę w istnienie, działanie i Miłości Boga, tym bardziej stara się być uczciwym,
żyć w prawdzie. Sprawiedliwość oparta na wierze nadprzyrodzonej, której często
nam brakuje, nie służy temu by brać, lecz pomaga dzielić się i otwierać na innych.
Pozwala dzielić się tym, kim jesteśmy i co posiadamy. Nikt z wierzących nie chce
się przecież utożsamiać z gniewnymi słowami Jana Chrzciciela: „Plemię żmijowe,
kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?.

Poniedziałek 17 grudnia
630 W int. Ojczyzny
1700 Za† Jerzego Michalaka (20 r.śm.)
1830 Za† Jacka Pierudzkiego – od żony
Wtorek 18 grudnia
630
1000
1700
1830
-

W int. Tomasza i Bartosza z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dary
Ducha Świętego i op. Maryi
AMBPDŚ
Za† Wojciecha Konicer
Za† Krystynę Doroba – od mieszkańców ul. Poznańskiej
Za† Barbarę Koźma – od mieszkańców ul. Wroniecka 5
Za† Janinę Hedeszyńską – od Żywego Różańca
Za† Sławomira Jakubowskiego – od sąsiadów z ul. Jasnej
Za† Domicelę Hawrylak – od sąsiadów z ul. Kwiatowej
Za† Jana – od nadzw. szafarzy Komunii św.
Za† Mariusza Pleszewskiego i zm. z rodz.
Za† Jacka Pierudzkiego – od rodzin Pierudzkich i Szmajów
Za† Dariusza Zborowskiego i zm. z rodz.
Za† Bożenę Strożyńską (1 r.śm) i za Kazimierza
Za† Stefana Kicza i jego rodziców
Za† Łucję i Mariana Bonk (k.r.śm)
Za† Władysławę i Stanisława Wiza i zm. z rodz.
Za† Alicję Dziedzic – od brata z rodziną
Za† Norberta Buśko
Za† Kazimierza Sotka
Za† Zm. z rodziny Olkiewiczów
Za† Zofię, Bogusława, Eugeniusza i zm. z rodz. Fąferków
Za† Stefanię i Czesława Kossakowskich, zm. z rodz.
Kossakowskich, Krajewskich, Judkowiaków i Nitschke
Za† Gabrielę Spychałę – od wnuka Wiesława z Sylwią
Za† Genowefę Jessa (3 r.śm.), Zenona i Barbarę
Za† Kazimierza Mikołajewskiego i zm. z rodz.
Za† Józefa Kozę (k.r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Klarę i Franciszka
Za† Zofię i Józefa Filodów, Walerię i Jana Krzyśko – od rodziny
Za† Mariannę (4 r.śm.), Felicjana, Michała Rózgów i zm. z rodz.
Za† Ewę Wojnar – od rodziny

Środa 19 grudnia
630 Za† Dariusza Konopkę (im.) oraz Mirosława Konopkę (1 r.śm)

1700
1830
-

Za† Marię i zm. z rodziny
W int. Ojczyzny
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów
W int. kleryków
W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy
W int. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków
W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. Jacka w 18 ur.
W int. rodziny

Czwartek 20 grudnia
630 Za† Ewę
1700 Za† Waldemara Sawickiego – od mieszkańców z ul. Poznańskiej
R1700

1830

Za† Jacka Pierudzkiego – od sąsiadów
Za† Mariana Wichra (1 r.śm.)

Piątek 21
630 Za†
1700 Za†
1830 Za†

grudnia
Mariana Świtalskiego (5 r.śm.) oraz Leszka i Bogdana
Marię Bartol (8 r.śm.) – od syna z rodziną
Marię Lembicz (10 r.śm.) oraz Annę i Idziego Włodarczyków

Sobota 22 grudnia
630 Za† Zenona (im.)
1830 Tomasza, Joannę i Franciszka Kaźmierczaków, Edmunda i Stefanię
Helaków i Wiolettę Nowak
Niedziela 23 grudnia IV NIEDZIELA ADWENTU
730 Za† Praksedę, Jerzego Mikołajewskich, Jerzego Kubisia i zm. z rodz.
R900 Za† Henryka i Krystynę Polzin i zm. z rodziny Polzinów
930 Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich
1100 Za† Bernardę i Bernarda Górczyńskich
1230 Za† ZA PARAFIAN
1800 Za† Bogusława i Kazimierza Żarczyńskich o radość wieczną

 Biuro Parafialne: (tel. 67 255 2702)
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

