
Ogłoszenia: 

1. Dziś przypada Niedziela Słowa Bożego. Weźmy do ręki dziś 
Pismo Święte i poświęćmy chociaż 15 minut na przeczytanie 

dowolnego fragmentu. 

2. Dziękujemy za ubiegłotygodniową składkę remontową.  
Zebraliśmy 7384zł w Czarnkowie  

oraz 640zł w Romanowie. 

3. Zapraszamy na Nieszpory Maryjne przygotowujące nas 

na nawiedzenie obrazu MB Częstochowskiej w piątek 31 
stycznia o 2000. 

4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca.  
Msza z nabożeństwem do NS NMP o 800  

(nie jak dotychczas o 700). 

5. Objazd chorych będzie w piątek 7 lutego  

i sobotę 8 lutego.  

6. Zakończyliśmy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie. 

Dziękujemy za gościnę i poczęstunki oraz liczne rozmowy  
i uwagi dotyczące życia parafii, a także za złożone przy tej 

okazji ofiary. Nasz fundusz remontowy wzbogacił się 

(zmniejszył się dług) o 48 000 zł. Kolędę przyjęło ok. 75% 
parafian. 

Jeżeli ktokolwiek został pominięty lub nie pasował 
wyznaczony termin, prosimy o kontakt. 

7. Dzieciom i młodzieży życzymy bezpiecznych i dobrych ferii 
zimowych. Wykorzystajmy ten czas na umocnienie sił 

fizycznych i duchowych. 

8. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na beatyfikację Sługi 

Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 
od 5 do 7 czerwca. Zapisy i szczegóły w biurze parafialnym. 
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 Rok A, II / Nr 9 (660) 
EWANGELIA: Mat 4,12-23 

„Wielka Tajemnica Wiary” 
26 stycznia 2020r 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
Jezus przemierzał różne miejscowości głosząc „Nawracajcie się, 

albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Ukazując Boże królestwo, 

wskazywał na siebie, bo to wraz z Jego przyjściem na Ziemię, owo królestwo 

się przybliżyło. Ewangelia o królestwie to dobra nowina o Bogu Ojcu, który 

posłał swego Syna oraz Ducha Świętego, by wejść z człowiekiem  

w nieodwracalną świętą relację.  

Zbawienie to nic innego jak relacja wiecznej miłości, do której Bóg 

zaprasza człowieka. Dlatego psalmista dzisiaj woła „Pan obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę?”. Jezus wzywał więc do nawrócenia. Czym 

jednak jest nawrócenie? Ma ono dwa aspekty: odwrócenie się od złego  

i zwrócenie się ku dobru. Innymi słowy, chodzi o porzucenie przywiązania 

się do grzechu i otwarcie się na działanie Ducha Świętego. 

Kiedy Jezus wędrował po ziemi palestyńskiej,  kroczyły za nim tłumy 

tych, którzy otwartym sercem chłonęli słowa Jego nauki. Ale było też wielu 

takich, którzy nie mogli bezpośrednio doświadczyć spotkania z Panem, a On 

chciał, aby Jego Ewangelia dotarła do każdego człowieka. Dlatego wybrał 

najpierw dwunastu, a potem posłał ich tam, dokąd sam dojść nie zdołał –  

do miast i wiosek Palestyny. Kiedy skończył się czas Jego ziemskiej 

wędrówki, tych dwunastu rozesłał na cały świat. Dziś tę misję podejmują 

biskupi, kapłani i w ten sposób już od dwóch tysięcy lat jest głoszona 

Chrystusowa Ewangelia. Dziś Bóg powołuje i nas, bo Bóg nas potrzebuje. 

Dał nam wiarę i wciąż nas do czegoś wzywa „Pójdźcie za mną…”  Dlatego 

nie czekajmy, aby wyruszyć naprzeciw wielkiej sprawie, bo wiele jest serc, 

które czekają na Ewangelię.  

Do kogo posyła mnie Bóg? Czy w moim posługiwaniu mam wzgląd 

na osoby? Pomyślę o tych, których najmniej lubię, których nie akceptuję.  

W modlitwie poproszę gorąco Jezusa, aby pomógł mi zbliżyć się do nich i do 

ich słabości. 

 



Poniedziałek 27 stycznia  

730  Za† Urszulę Krajewską 

1830 Za† Kazimierę Wassel 
Wtorek 28 stycznia – ŚW. TOMASZA Z AKWINU 

700 Za† Urszulę Krajewską 

1000 Za† Tadeusza Polituszczy i zm. członków A.M.B.P.D.Ś, a dla 

naszej wspólnoty prośba o bł. Boże 

1830 Za† Krystynę Gapską – od mieszkańców ul. Bednarskiej 

 Za† Urszulę Radke – od koleżanek i kolegów z UTW w 

Czarnkowie 

 Za † Bronisława Kubiaka (4 r.śm.) i zm. z rodz. 

 Za † Jerzego Kozłowskiego – od syna z rodz. 

 Za† Władysława Wachońskiego (3 r.śm.) 

 Za† Marzenę Czynszak 

 Za† Tadeusza Kulbickiego (k.r.śm) oraz zm. rodziców i 

teściów 

 Za† Ireneusza Nowaka – od rodz. Kijków 

 Za† Annę Pertek (ur.) – od rodziców i rodzeństwa 

 Za† Krystynę Olszewską (3 r.śm.) – od córki Joli z rodz. 

 Za† Zdzisława Jurkowskiego – od Basi z Lenką 

 Za† Felicję Dąbrowską – od syna Romana z rodz. 

 Za† Marcina Dymka (3 r.śm.) 

 Za† Tadeusza Polituszczy – od Małgorzaty Szymańskiej z 

synem 

 Za† Olgę Olendzką (18 r.śm.) oraz Jana i Wilego 

 Za† Helenę Kamińską- od córki Aurelii z rodz. 

 Za† Łucjana Dołęskiego (k.r.śm.) i zm. z rodz. 

 Za† Barbarę Baran (3 r.śm.) – od męża i syna 

 Za† Bronisława, Waleriana i zm. z rodz. Dorobów i Englotów 

 Za† Annę Papiś (4 r.śm.), Kubusia (8 r.ur.) i Barbarę (Dz. 

Babci) i zm. z rodz. Konerów i Myszków 

 Za† Danutę Pryszczewską (5 r.śm.) – od syna Przemysława i 

Marcina z rodz. 

 Za† Danutę Włodarek – od szwagra  Bogdana z rodz. 

 Za† Bronisława i Janinę Sikorów – od córki Małgorzaty z 

rodz. 

 Za† Monikę Kaczmarek – od szwagierki Wandy 

 Za† Danutę (k.r.śm.), Feliksę, Franciszka Wójcickich; Janinę 

i Jana Rajch. 

 Za† Teresę Furier – od koleżanki z klasy z Czarnkowa 

 Za† Heliodorę Banachowicz – od sióstr Imeldy i Kazimiery 

Środa 22 stycznia  

 700 Za† Urszulę Krajewską 

1830 W int. W int. Ojczyzny 

 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. kleryków 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 wspierają remonty świątyń 

 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 

 W int. Alicji i Pawła oraz Pauliny i Łukasza 

 W int. Marii (60 ur.) – od  męża i dzieci z rodzinami  

 W int. Macieja (im.) 

 W int. rodziny 

 W int. Krystyny (79 r. ur.)  

Czwartek 30 stycznia  

700  Za† Mariannę i Stanisława Wegner (k.r.śm.) – od córki z 

mężem 

1830 Za† Urszulę Krajewską 

Piątek 31 stycznia – ŚW. JANA BOSKO 

700  Za† Helenę i Stanisława Miękisiewicz, Rozalię Pawła Okruch 

 Za† Urszulę Krajewską 

1830 Za† Janinę i Bolesława Misterskich 

2000 Nieszpory Maryjne 

Sobota 1  lutego 

800 W int. żywego różańca 

1830 Za† Bogdana Maćkowiaka (7 r.śm.) 

Niedziela  2 lutego –  NIEDZIELA –  OFIAROWANIE PAŃSKIE 

730 Za† Marię (im.) i Lucjana Czemko (k.r.śm.) 

R 900 Za† Henryka (6 r.śm.), Antoninę i Stanisława Wojtas 

930 Za† Mariana Wojtkowiaka, rodziców, teściów i rodzeństwo 

1100  Za† Jana Nowaka (k.r.śm.), Melanię, Edwarda Dziabasa i 

Teresę Czarnecką 

1230  ZA PARAFIAN 

1800 Za† Henryka i Łucję Szedler (k.r.śm.) 

 

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 

 

 

Parafia  św. Marii  Magdaleny,   ul.  Kościelna  1,  64-700 Czarnków,  
tel. 67 255 2518 w sprawach dot. pogrzebu - codziennie o każdej porze. 

 Konto parafii: BS Czarnków  76 8951 0009 00001977 2000 0010 


