Ogłoszenia
1.Dziś posługę wikariuszowską w naszej parafii rozpoczyna ks. Rafał
Gromadecki, który przychodzi do nas z parafii pw. św. Józefa
w Lesznie. Ks. Rafałowi życzymy mocy Ducha Świętego, opieki Matki
Bożej i wsparcia św. Marii Magdaleny w posłudze duszpasterskiej.
2.Dziękujemy za ubiegłotygodniową składkę remontową. Zebraliśmy
6750 zł w Czarnkowie i 1040 zł w Romanowie. W sierpniu były także
zbiórki na KUL i WT UAM 1030 zł oraz na Caritas Archidiecezji 1050
zł. Bóg zapłać!
3.Jutro
26.08.
(poniedziałek)
przypada
Uroczystość
NMP
Częstochowskiej. Msze Święte jak w zwykły dzień. Po każdej
Eucharystii odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
15

4.Katecheza przed chrztem odbędzie się w piątek 30.08. o godz. 19 .
5.Za tydzień przypada 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej.
Pamiętajmy o bohaterach naszego narodu.
6.Tornistry i przybory szkolne poświęcimy również w przyszłą niedzielę
1.09. podczas
mszy
św. o godz.
1100.
Po
Eucharystii
błogosławieństwo dzieci na nowy rok szkolny.
7.Przypominamy Rodzicom, szczególnie
I Komunię Św., aby zachęciły swoje
pierwszych piątków miesiąca.

dzieciom, które przyjęły
dzieci do praktykowania

8.Zbliżają się uroczystości odpustowe w Lubaszu. Szczegółowy program
zamieszczony jest w gablocie oraz na stronie internetowej.
9.Młodzież zapraszamy na warsztaty Talitha Kum w dn. 14 i 15
września. Kandydaci do bierzmowania z kl. I ponadpodstawowych
niech potraktują to wydarzenie jako obowiązkowe.

Biuro Parafialne: (tel. 67 255 27 02)
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

INFORMATOR
PARAFIALNY
Parafia p.w. św. Marii Magdaleny
w Czarnkowie
Rok C, I/ Nr 36 (639)

I CZYT. Iz 66.18-21
II CZYT. Hbr 12.5-7. 11-13

EWANGELIA: Łk 13,22-30

„W mocy Bożego Ducha”
25 sierpnia 2019r

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje temat powszechnego zbawienia.
Pierwsze czytanie przytacza jedno z największych proroctw mówiące
o powołaniu wszystkich narodów do wiary. „Przybędę, by zebrać wszystkie
narody i języki – mówi Pan – przyjdą i ujrzą moją chwałę”.
W drugim czytaniu św. Paweł zachęca, by podejmować ochotnie walki
życiowe. To Bóg poprzez trudności i cierpienia wystawia na próbę swoje dzieci,
ponieważ pragnie je poprawić, oczyścić, uczynić „uczestnikami swojej
świętości”. Jest również prawdą, że „wszelkie karcenie na razie nie wydaje się
radosne, ale smutne, potem jednak przynosi plon sprawiedliwości”, czyli cnoty
większego zbliżenia się do Boga. Bóg jest Ojcem, który karci i doświadcza
jedynie ze względu na większe dobro „bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze
zaś każdego, którego za syna przyjmuje”. Przyjmować ciężkie doświadczenia, to
znaczy wchodzić „przez ciasne drzwi”, które ukazał Jezus.
Dzisiejsza Ewangelia przytacza naukę Jezusa Chrystusa dotyczącą
tematu zbawienia „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. Jezus pomija tę
sprawę i zmierza w samo sedno. Wszyscy mogą się zbawić, zbawienie bowiem
jest ofiarowane każdemu, lecz aby go dostąpić, każdy powinien nawrócić się
spiesznie, zanim nie będzie za późno.
Pomyślmy, jak często zastanawiamy się nad prawdami ostatecznymi –
sądem ostatecznym, niebem i piekłem? Poprośmy dzisiaj Pana Boga o łaskę
głębokiego przeżycia tych prawd. Jezus przypomina, że jeśli chcemy kroczyć za
Nim, musimy zdecydować się na wysiłek „wchodzenia przez ciasne drzwi”.
Przestrzega przed płytkim przeżywaniem wiary i powołania. Zewnętrzne praktyki
przebywania z Nim, nawet częste i piękne, nie wystarczą. Brzydzi się każdym,
kto celebruje powołanie i wiarę, a jednocześnie dopuszcza się względem bliźnich
nieprawości.

1830

Za† Bernarda i Antoniego Ślusarczyków

Niedziela 25 sierpnia – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

730
R 900
930
1100
1230
1800

Za† Annę, Pawła, Henryka i Dorotę Wylegałów
Za† Michała Smal (12 r.śm.) – od rodziców
Dożynki – Parafialne dziękczynienie za plony
Za† Wiktorię, Wojciecha oraz za zm. rodziców i braci
W int. Patrycji i Michała (5 r.śl.) z podz. za otrz. łaski z pr. o dalsze
Boże bł.
Za† Janinę Garstka (3 r.śm.) i zm. z rodz.

Poniedziałek 26 sierpnia – NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
700 Za† Stefana Just (ur.) – od żony

1830

Za† Marię i Bernarda Ziółkowskich, zm. rodziców i teściów

Wtorek 27 sierpnia – ŚW. MONIKI

700
1000 W int. członków A.M.B.P.D.Ś. prosząc Matkę Bożą o pomoc
1830

w wypełnianiu woli Bożej, a dla zmarłych o radość życia wiecznego.
Za† Annę Kroplewską – od sąsiadów z os. Słonecznego
Za† Ewę – od nauczycieli wychowania fizycznego
Za† Stefana Brączkowskiego (5 r.śm.) oraz Dorotkę Brączkowską –
od żony i matki z dziećmi
Za† Barbarę Koźmę (ur.) – od męża i córek
Za† Krzysztofa Czegusia – od szwagra Jana z rodz.
Za† Kazimierę Chmielnik – od Marianny
Za† Helenę Drezińską – od rodz. Łukasiaków
Za† Jadwigę Kubiak (1 r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Macieja Buśko – od teściowej
Za† Mieczysława (ur.), Zofię, Stanisławę i Bernarda Sowińskich
Za† Alicję Dziedzic (1 r.śm.)
Za† Walentego Piotra (10 r.śm.)
Za† Stefana Stefaniaka i zm. z rodz.
Za† Elwirę Grencel (1r. śm.) - od matki i brata
Za† Aleksandrę, Leokadię, Franciszka, Feliksa i Franciszka Polcin

Środa 28 sierpnia – ŚW. AUGUSTYNA
700
1830 W int. Ojczyzny
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów
W int. kleryków, z prośbą o opiekę M.B., dary Ducha Świętego i Boże
bł. 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. Józefy i Jana (53 r. śl.) z pr. o potrzebne łaski, zdrowie,
i dalsze bł.
W int. Marka z podz. za otrzymane łaski z pr. o Boże bł. i dary Ducha
Św.
Czwartek 29 sierpnia – M ĘCZEŃSTWO ŚW. J ANA CHRZCICIELA
700 Za† Adelę Falkowską (1 r. śm.) oraz zm. z rodz.
1830 W int. Alicji i Pawła (k.r. śl.) z podz. za otrz. łaski z pr. o dalsze B. bł.
Piątek 30 sierpnia
700 Za† Jadwigę Kubiak – od sąsiadów z ul. Poznańskiej
1830 Za† Jadwigę Norkowską i zm. z rodz.
Sobota 31 sierpnia
700 W int. Eweliny i Piotra (11 r. śl.) z podz. za otrz. łaski z pr. o dalszą
opiekę
00
17
W int. Elżbiety i Marka (30 r. śl.)
1830 Za† Wacławę i Bronisława Jurgiel
Niedziela 1 września – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Leonardę, Wandę Jessa (9 r. śm.) oraz zm. z rodz. Szuderków
i Jessów
R 900 Za† Edwarda Gęsiorka w k. r. ś. i zm. z rodz.
930 Za† Bronisława (im.) i Krystynę (1 r.ś.) i zm. z rodz.
1100 Za† Stefana Chmaja – od rodz. i przyjaciół
1230 ZA PARAFIAN
- W int. spotkania kolegów i koleżanek leśników i za śp. Jurka Kątnego
00
18
Za† Bożenę Romanowską, zm. z rodz. Romanowskich i Niezielińskich

