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Bóg zapłać wszystkim, którzy poświęcili wiele czasu i pracy
oraz złożyli ofiary pieniężne, abyśmy mogli uczcić Misterium
Paschalne w tak pięknej oprawie zarówno liturgicznej, jak
i plastycznej.
1. Dziś o 630 Msza Św. i po niej procesja. Następne Msze
św. jak w każdą niedzielę z wyj. Mszy św. o 730 i 1800 .
2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą
niedzielę. Składka przeznaczona jest na KUL, WT UAM
i szkoły katolickie w naszej Archidiecezji.
3. Przez
całą
Oktawę
Wielkanocy
świętujemy
Zmartwychwstanie Pana Jezusa, dlatego w piątek nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W Oktawie po Mszach Św. oraz o godz. 1500 odprawiać
będziemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
Dziś i jutro koronka po Mszy Św. o g. 1230.
4. Spotkania duszpasterskie:
Krąg biblijny we wtorek o 2000;
Kandydaci na ministrantów w środę o 1730;
PM w środę o 1830;
Rodzice dzieci do I Komunii w czwartek o 1915;
Młodzież w piątek o 1900.
5. Zapraszamy
na
Mszę
św.
i
po
niej
modlitwę
30
o uzdrowienie w sobotę o 18 . Na stoliku pod chórem
można składać kartki z intencjami tej Mszy św. Po Mszy św.
adoracja z modlitwą wstawienniczą i błogosławieństwem
do 2015. Zachęcamy do całonocnej adoracji do godz. 730.
6. Za tydzień Uroczystość Miłosierdzia Bożego, rozpoczęcie
Tygodnia Miłosierdzia. Z tej okazji zbiórka do puszek
na Caritas Archidiecezji. Koronka do Miłosierdzia Bożego
i zakończenie Nowenny o 1500.
7. Bóg zapłać za składaną Doroczną Daninę na rzecz
Archidiecezji i naszej parafii. Dotychczas ofiarę tę złożyło
835 (co stanowi 1/3 ) rodzin naszej parafii.
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„W mocy Bożego Ducha”
21 kwietnia 2019r
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Jezus Chrystus pokonał śmierć, pokonał diabła i grzech. Dowodami
na zmartwychwstanie Jezusa jest pusty grób i świadectwa tych, którzy widzieli
Zmartwychwstałego. Ile warte są takie świadectwa? Świadkowie na szali prawdy,
postawili własne życie. Życie tak wielu męczenników Kościoła jest świadectwem
Zmartwychwstania. Dowodem jest również to, że wszyscy prawdziwie wierzący,
doświadczają w sobie obecność i zwycięstwo Chrystusa. Duch Święty stwarza
w nich serce czyste, pełne miłości i miłosierdzia.
Apostoł Paweł w Liście do Kolosan pisze: „Jeśli razem z Chrystusem
powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze (...)”. Według tego
stwierdzenia, już powstaliśmy z martwych w sakramencie Chrztu św. Mamy więc
rezultat zwycięstwa Pana. On, zmartwychwstając, pokonał śmierć, pokonał diabła
i pokonał grzech. To chrzest jest umieraniem i rodzeniem się do nowego życia
z Jezusem: „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu”.
Jeżeli mamy Ducha Chrystusowego, jesteśmy w stanie zwyciężać własną
śmierć. I to nie tylko tę śmierć fizyczną, choć jej znamiona nosimy i diabeł
trzyma nas w niewoli przez lęk przed śmiercią (por. Hbr 2, 15). Jeżeli
przestaniemy się bać śmierci, to już wyrwaliśmy się z jej szponów. Jest jeszcze
inne umieranie – kiedy kochając, tracimy życie, bo kochamy mimo wszystko, bo
chcemy kochać nieprzyjaciół. Każdy z nas ma osobę lub osoby, które trudno mu
kochać...
Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej radości i chroni nas przed
rozpaczą. Życie nas ziemi jest tylko przejściowym etapem, śmierć nie jest czymś
ostatecznym. Dlatego różne złe rzeczy, trzeba po prostu przetrwać. Umiejętność
takiego przetrwania wiąże się z mocą ducha, jaki człowiek może w sobie
wyrobić. Warto więc nie poddawać się w trudnościach i cieszyć się z każdej
dobrej rzeczy jaka nas spotyka.

Poniedziałek 22 kwietnia - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
730 Za† Agnieszkę i Pawła
R9oo Za† Zenona, teściów i zm. z rodz.
930 W int. Hanny i Mariusza (30 r. ślubu) z pr. o dalsze bł. Boże
1100 Za† Antoniego i Jerzego Sroków
1230 Za† Mariolę Limanówkę i zm. rodziców i brata.
1830 Za† Zofię (10 r.śm.) i Feliksa Czekałów
Wtorek 23 kwietnia
700 Za† Czesława Gołasia (k.r.śm.) – od Grzegorza Bogdańskiego
1830 Za† Grażynę Polcin – od pr. ZSP „Górka”
Za† Łucję Halikowską – od mieszk. ul. Poznańskiej
Za† Kazimierę Grzech – od mieszk. ul. Poznańskiej
Za† Józefa Grzech – od s. Bogusławy z rodz.
Za† Edmunda Pasternaka – od r. Rączków
Za† Wiesławę Graś – od sąsiadki Haliny z r.
Za† Marią Gapińską (k.r.śm.)
Za† Andrzeja Kmiotka – od s. Janiny
Za† Jerzego, Stefanię, Mariana i Jana Lipskich (k.r.śm.)
Za† Stanisława Szudzikowskiego (5 r.)
Za† Alfreda, Danutę i Janusza Hałaburdów
Za† Halinę Danilewicz
Za† Reginę i Szymona oraz Marię i Józefa
Za† Aleksandrę Polcyn – od synów
Za† Elżbietę i Wojciecha Konicer
Za† Jadwigę (25 r.) Irenę, Marię, Henryka i Józefa Morawskich
Za† Jana, Agnieszkę i Stefana Kukawków;
Jana i Kazimierę Dubiał; Ewę i Władysława Wejman
Za† Agatę, Elżbietę i Jerzego Kieruj – od Gerarda z r.
Środa24 kwietnia
700 Czesława Gołasia (k.r.śm.) – od pracowników ALKOMOT-u
1830 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów
W int. kleryków
W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy
W int. W int. dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją
W int. tych, którzy modlitwą i ofiarą wspierają remonty świątyń
W int. Róży św. Wojciecha
W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków
W int. Alicji (ur.)
W int. Wojciecha (im.)
W int. Stanisławy (ur.) i Sebastiana (ur.)
W int. Beaty i Rafała (20 r. śl.)
W int. Julki Bubacz o wyzdrowienie z choroby nowotworowej

Czwartek 25 kwietnia
700 Za† Helenę i Stefana Włodarczaków (k.r.śm.)
R17

00

1830

Za† Łucję Halikowską

Piątek 26
700 Za†
1830 Za†
- Za†

kwietnia
Marka, Mariannę i Adama Skowronów
Leona garstkę (k.r.śm.) i zm. z rodz.
Wiesławę Graś – od koleżanek

Sobota 27 kwietnia
700 W int. podz. za chrzest dla rodziców i rodz. chrzestnych
1500 Ślub Marii i Rafała
1600 50 r. ślubu Małgorzaty i Czesława Sołtysiaków
1700 Ślub Pauliny i Krzysztofa
1830 ZA PARAFIAN – o uzdrowienie duszy i ciała
Niedziela 28 kwietnia – NIEDZIELA M IŁOSIERDZIA B OŻEGO
730 Za† Stanisława Drewnego (k.r.śm.) – od dzieci
R900 Za† Zbigniewa Dolnego (1 r. śm.) – od żony z dziećmi
930 Za† Jana (3 r. śm.), zm. z rodz. Piątków i Eugeniusza
1100 Za† Zofię (10 r. śm.) i Feliksa Czekałów
1230 Za† Henryka Galubę (2 r. śm.)
Helenę, Stefana i Mariana Kubisiów
00
18
Za† Martę i Ignacego Ryżek – od córki i wnuka

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

Drogim Parafianom oraz szanownym
Gościom
z
okazji
dzisiejszej
uroczystości
życzymy,
aby
Duch
Chrystusa Zmartwychwstałego pomógł
każdemu z nas z osobna oraz całej
wspólnocie pokochać to co niszczy,
boli i przeszkadza i przez miłość
odnieść zwycięstwo nad grzechem,
który dzieli i abyśmy mocą Bożego
Ducha dawali świadectwo miłości i
jedności.

Duszpasterze i współpracownicy.
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

