1. Dziś, podczas Mszy św. o g. 1100 uroczysta I Komunia św.
Do piątku dzieci zapraszamy na Msze i nabożeństwa majowe o g. 17 00.
W środę Msza i nabożeństwo w Lubaszu o 1600.
2. Za tydzień III niedziela miesiąca – składka remontowa
3. Nabożeństwa majowe:
- pn-sob godz. 1800 (ze szczeg. udziałem dzieci)
- codziennie w łączności z Apelem Jasnogórskim o godz. 21 00;
Romanowo o 1900; Śmieszkowo o 1900; Grzępy pn- pt o 1900;
4. Spotkania duszpasterskie:
DK krąg I dziś o 1530
Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600;
Krąg biblijny we wtorek o 2000;
PM w środę o 1830.
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5. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas VII i tych, którzy
jeszcze nie byli na spotkaniu z ks. Hubertem:
poniedziałek o 1915 ze SP nr 1
czwartek o 1900 ze SP nr 2 i z wiosek
6. Pieśni maryjne w wykonaniu Czarnkowskiej Orkiestry Dętej będą
grane w środę 1700 – 1800.
7. Zapraszamy na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie w sobotę o 1830.
Na stoliku pod chórem można zapisywać kartki z intencjami tej Mszy św.
Po Mszy św. modlitwa wstawiennicza, błogosławieństwo i uwielbienie
do 2015. Zachęcamy do adoracji całonocnej do godz. 730.
8. Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw Kana 15-16 czerwca.
Zapisy pod nr tel. 695543410.
9. Spotkanie integracyjne dla małżeństw naszej parafii organizujemy
w sobotę, 22 czerwca od g. 1000. Zachęcamy, aby w miarę możliwości
zaplanować sobie ten dzień na wspólne przebywanie. Bliższe informacje
podamy w późniejszym czasie.
10. Zachęcamy młodzież do udziału Archidiecezjalnych Dniach Młodzieży
"Paradiso" w Gostyniu 25-29 czerwca. Szczegóły i zapisy u ks. Huberta
nr tel. 695543410.
11. Katechezy przedmałżeńskie będą w naszej parafii w dn. 1 i 2 czerwca
od 900.
12. W minionym tygodniu przeszli do wieczności:
Śp. Stefan Just ze Śmieszkowa
Śp. Władysław Przybył z ul. Łąkowej
Dobry Jezu…

Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas, abyśmy na swoje życie
spojrzeli zupełnie inaczej niż dotychczas, zwłaszcza na relacje z innymi
ludźmi. Jezus mówiąc „dzieci” do swoich uczniów, czyli do nas, mówi w
sposób bardzo serdeczny ciepły, podkreślając, że każdy z nas jest dla Niego
ważny. Mówimy czasem, że coś ma przyszłość albo tej przyszłości nie ma.
Wierzący w Chrystusa mają przyszłość. Księga Apokalipsy naucza o niebie
nowym i nowej ziemi, czyli o wiecznym przybytku Boga z ludźmi, gdzie nie
będzie więcej łez i śmierci. Jest to perspektywa nowego stworzenia: „Oto
czynię wszystko nowe”. Chrześcijanin ma przyszłość, bo wierzy w Jezusa
Chrystusa Pana czasu i wieczności.
W dzisiejszej Ewangelii, słyszymy Jezusową mowę pożegnalną,
gdzie oznajmia, że nie zostanie już z Apostołami długo. Po wyjściu Judasza,
który miał Go zdradzić, Jezus stwierdza, że w tym momencie Syn Człowieczy
został otoczony chwałą. Tak! Ponieważ Chrystus wie, że krzyż, który będzie
musiał ponieść, choć boli naprawdę, jest chwalebny, to znaczy jest bramą do
życia wiecznego. W tym momencie zostawia On swoim uczniom przykazanie
– testament: „(...) abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem”. Jezus zachęca przez to do tego, abyśmy mieli taką miłość, jaką
ma Bóg Ojciec do Jezusa i jaką Jezus ma dla nas. Wielu z nas powie, że to
niemożliwie, ale Jezus zachęca do okazywania miłości i szacunku drugiemu
człowiekowi, żąda szukania w nim Bożego piękna i dobra.
Ta miłość nie oznacza jednak uśmiechania się do wszystkich w
dobrotliwej naiwności czy też dbania za wszelką cenę o miłą atmosferę. Jezus
mówił prawdę, nawet jeśli się innym nie podobała. Tak samo działają Jego
uczniowie bo doznają i widzą, „jak wiele Bóg przez nich zdziałał”. A skoro
tak, to sami nie wahają się oddać za tę świętą nowinę swojego życia. Kościół
bardzo potrzebuje dziś takiej gorliwości i odwagi. Jak mu miłujemy?

1830 ZA PARAFIAN
Niedziela 19 maja – V NIEDZIELA WIELKANOCNA
730 Za† Zofię Ostrowską (k.r.śm.) i zm. Ostrowskich i Świerniaków
R 900 Za† Anielę, Edmunda i zm. z rodz.
930 Za† Zofię i Jana Pomichowskich i z zm. z rodz
1100 W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św. i ich rodzin
1230 Za† Władysława Pilawskiego (2 r.śm.) z pr. o łaskę nieba
1800 Za† Marię Wylegała (k.r.śm.)
Poniedziałek 20 maja
700 Za† Zofię Świergiel – od chrześnicy Małgosi z rodz.
1700 BIAŁY TYDZIEŃ
1830 Za† Edwina Kulkę (k.r.śm.)
Wtorek 21 maja
700 Za† Helenę Zielińską (k.r.śm.)
1700 BIAŁY TYDZIEŃ
1830 Za† Antoninę i Bonifacego i zm. z rodz.
Za† Stanisława Kuchtę – od siostry Rozalii z rodz.
Za† Eugeniusza Fąferka (10 r.śm.)i zm. rodz. i teściów
Za† Józefa Pryszczewskiego(2 r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Martę i Stanisława Motylskich i zm. z rodz.
Za† Andrzeja Kmiotek – od kuzynki Barbary z rodz. z Przybychowa
Za† Krystynę Szczublewską – od rodz. Gadzińskich
Za† Helenę, Maksymiliana, Felicję i Szczepana Światek
Za† Wiesławę Graś – od Arka z rodz.
Za† Radzimira Gauzę – od córki Aleksandry z rodz.
Za† Grażynę Zawilską – od teściowej
Za† Genowefę – od siostrzenicy Krystyny z rodz.
Za† Tadeusza Świątek – od Stróżyńskich i Lewandowskich
Za† Zenona Hoppe i Grażynę Majko – od rodz. Ruta
Za† Julię, Zygmunta, Eugeniusza Ruta, Tomka, zm. rodz. i dziadków
Za† Halinę, Czesława Bielejewskich i zm. z rodz.
Za† Paulinę i Stefana Jankowskich i zm. z rodz.
Za† Stefana Justa – od córki Ireny z rodz.
Za† Kunegundę Krzemińską (1 r.śm.) – od córki Basi z rodz.
Za† Jana Zielińskiego – od szwagierki Aurelii z mężem
Za† Henrykę i Sylwestra Omiller oraz Zofię i Jana Strakowskich
Za† Krystynę Karwowską (28 r.śm.)
Za† Władysławę i Antoniego oraz Benedykta Nowaków
Środa 22 maja
700 Za† Helenę Koźmę (im.) i Marka Krajewskiego
1830 W int. Ojczyzny
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

int.
int.
int.
int.
int.
int.
int.
int.
int.
int.

kleryków
dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją
próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy
tych, którzy modlitwą i ofiarą wspierają remonty świątyń
Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków
Barbary o odnalezienie drogi do Boga
Marysi (1 ur.) z pr. o zdrowie, Boże bł. i op. Maryi
Zofii (im. i ur.) z pr. o zdrowie, Boże bł. i op. Maryi
Heleny i Katarzyny z pr. o zdrowie, Boże bł. i op. Maryi

W int. Marka w podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdr., Boże bł. i op. Maryi

W int. Anny z pr. o zdrowie, Boże bł. i op. Maryi
Czwartek 23 maja
700 Za† Stanisławę Kubiak i zm. z rodz.
R1700 Za† Beatę Gulik – od dzieci
1700 BIAŁY TYDZIEŃ
1830 Za† Włodzimierza Rybarczyka (ur.) i zm. z rodz.
Piątek 24 maja – NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
700 Za† Ewę Jędraszczak od dzieci
1700 BIAŁY TYDZIEŃ
1830 Za† Joannę i Edmunda Witt i zm. z rodz.
Sobota 25 maja
700 Za† Irenę Teszner i Helenę Piątek (Dz.Matki) – od córki Ewy z rodz.
1830 ZA PARAFIAN – o uzdrowienie duszy i ciała
Niedziela 26 maja – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
730 Za† Krzysia
R 900 Za† Marię Wylegała i zm. z rodz.
930 Za† Halinę Dymek (Dzień Matki) – od córek
1100 Za† Władysława Grala (7 r.śm.) oraz zm. rodziców i teściów
1230 Za† Tadeusza (k.r.śm.) i zm. rodziców i teściów
1800 W int. Małgorzaty (50 r.ur.) z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł.

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

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

