1. Bóg
zapłać
za
ubiegłotygodniową
składkę
Zebraliśmy 7200 zł w Czarnkowie i 1007 zł w Romanowie.

remontową.

2. Dziękujemy zarówno O. Andrzejowi, jak i O. Wiesławowi za pomoc w
trakcie kolędy. Dziś przed kościołem można wesprzeć działalność
Misjonarzy Oblatów. Jest to też forma wynagrodzenia Ojcom za ich pracę
w naszej parafii.
3. Spotkania duszpasterskie:
Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600
Grupa do bierzmowania – grupa 3 p. Joanny poniedziałek o g.1700
4. PM w środę o 1830
5. W tym tygodniu przypada I piątek, sobota miesiąca
 Spowiedź:
- dla uczniów SP i Gim. w czwartek 1530 – 1700
- dla uczniów z wiosek w pt 1530 – 1700
 Msza Św.
- z udziałem dzieci w piątek o 1700 ;
- z udziałem młodzieży w piątek o 1830
- z nabożeństwem do NS NMP w sobotę o 700.

27 STYCZNIA 2019r
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

Sikorskiego 49,51 i 55

Siedmiogóra 2 i 3

28.01 1530 Sikorskiego 39-45

Siedmiogóra 4

Siedmiogóra 7

29.01 1530

Siedmiogóra 6

Brzezińska

Rok C, I/ Nr 9 (612)
EWANGELIA: Łk 1,1-4; 4,14-21

„W mocy Bożego Ducha”

6. W sobotę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to Dzień Modlitw w
intencji Życia Konsekrowanego – zbiórka do puszek na zakony klauzurowe. Msze
św. z poświęceniem świec o 700 i 1000; o g. 1830 Msza św. z IV Niedzieli Zwykłej.
Obrzęd wręczenia świec dla dzieci I Komunii 2.02. o g. 1700. Zapraszamy
dzieci, rodziców oraz jeśli to możliwe także rodziców chrzestnych.
7. Zapraszamy młodzież na rekolekcje Talitha kum 16-17 lutego.
Zapisy pod nr tel. 695543410.
8. Kolęda:
-

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny
w Czarnkowie
I CZYT. Ne 8,2-4a.5-6. 8-10
II CZYT. 1Kor 12,12-30

Objazd chorych: - wioski i Siedmiogóra bloki w piątek od 830
- Kościuszki i Wroniecka w piątek od 830
- miasto (pozostałe ulice) w sobotę od 830

27.01 1400

INFORMATOR
PARAFIALNY

-

Jeżeli komuś nie pasuje wyznaczony termin, możemy umówić
się indywidualnie. Wszelkie zmiany prosimy uzgodnić z kapłanem; nie
przyjmujemy zmian przez ministrantów.
Jeżeli ktoś poczuł się pominięty, lub nie mógł przyjąć kapłana
w wyznaczonym terminie i ma takie pragnienie, proszę się skontaktować
z którymkolwiek z kapłanów.

Dzisiejsza Ewangelia św. Łukasza, jasno i dobitnie mówi
o Prawie Miłości Bożej. W tym fragmencie możemy odkryć radosny fakt,
że słowa Pisma spełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. Jego przyjście
na świat i misja, jaką rozpoczął, stała się dla wszystkich, którzy wzięli Słowo
Boże do serca, nadzieją na nowe życie w Królestwie Bożym.
Wspólnym motywem dzisiejszych czytań jest „zgromadzenie”.
W pierwszym czytaniu kapłan Ezdrasz, gromadzi lud wokół księgi Prawa.
W drugim czytaniu Paweł Apostoł, porównuje zgromadzenie Kościoła
do jednego Ciała, które ma wiele członków. Ewangelia ukazuje Jezusa
nauczającego Żydów, zgromadzonych w dzień szabatu w synagodze.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że został posłany,
aby ubogim nieść dobrą nowinę, aby uciśnionych odsyłać wolnymi,
aby obwoływać rok łaski od Pana, aby kontemplować tajemnicę Miłosierdzia.
Jak jest z nami? Czy zawsze stoimy po stronie prawdy? Pokutując, prośmy
o przebaczenie i przebaczajmy innym, a także samym sobie. Rozejrzyjmy
się wokół siebie, by okazać czułość i wsparcie najbardziej potrzebującym
i uczciwym. Brońmy ich.
Postarajmy się wpatrywać w Jezusa nauczającego w synagodze
i słuchać wypowiadanych przez Niego z mocą słów. Jezus nie bał się głosić
niewygodnej dla słuchaczy Prawdy, ponieważ żył z głębokim wewnętrznym
przekonaniem, że „Duch Pański spoczywa na Nim”. Był pewny, że dobrze
spełnia swoją misję.
Czy ja, mogę powiedzieć, że moja wiara i pełnione powołanie dają
mi wewnętrzną pewność, iż należę do Boga? Czy na co dzień nie opanowują
mnie lęk i niepewność gdy głoszę Prawdę? Czego się lękam? Jaka jest moja
największa niemoc? Powiem o tym Jezusowi. Poproszę Go dzisiaj z wiarą
o Ducha mocy, by przeniknął mnie i uwolnił.

Poniedziałek 28 stycznia – ŚW. TOMASZA Z AKWINU
700 Za† Tadeusza Kulbickiego (k.r.śm.), zm. rodziców i teściów
1830 Za† Kazimierę Wassel (k.r.śm.)
Wtorek
700
1000
1830

29 stycznia
Za† Włodzimierza Rybarczyka
Za† Gabrielę Szeląg i Mikołaja Gładych oraz zm. członków AMBPDŚ
Za† Wacława Binkiewicza – od mieszkańców bloku Sikorskiego 33
Za† Franciszka Durę – od mieszkańców ul. Brzezińskiej
Za† Mirosława Żółtowskiego – od szwagra Renia z rodziną
Za† Janinę Hedeszyńską i Romualdę – od siostrzenic
Za† Barbarę Baran (2 r.śm.) - od męża
Za† Romualdę i Romualda Krawczyńskich
Za† Ewę Jędraszczak- od brata z rodz.
Za† Marka Gąsiorowskiego – od ojca chrzestnego
Za† Mariana Wojtkowiaka – od syna Mariusza z rodz.
Za† Krystynę Olszewską (2 r.śm.) i zm. z rodz.
Za† Stefanię Ocieczek – od Alicji Jarosz z rodz.
Za† Mikołaja Gładych – od sąsiadki Marzeny z rodz.
Za† Bronisława i Janinę Sikorów (k. r.śm.) – od Małgorzaty z rodz.
Za† Elżbietę – od wnuczki Moniki z rodz.
Za† Marcina Dymka
Za† Aleksandrę Dymek
Za† Marię i Włodzimierza Czarneckich – od syna i synowej
Za† Olgę Olendzką (17 r.śm.) oraz Jana i Wilego
Za† Za spokój duszy w czyśćcu cierpiącej

Środa 30 stycznia
700 Za† Halinę Świtalską – od kuzynki Hani
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. 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. Jerzego (80 ur.) - z podz. za otrz. łaski, z pr. o zdrowie i Boże bł.
oraz op. Maryi
W int. Czesławy (80 ur.) - z podz. za otrz. łaski, z pr. o dalsze Boże bł
W int. Michaliny (18 ur.) i jej chrzestnego Macieja (42 ur.) – w podz. za
Bożą op. i z pr. o dalsze bł.

Czwartek 31 stycznia – ŚW. J ANA BOSKO
700
1830 W int. Mirosławy i Henryka (53 r.śl.) w podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze boże bł. i op. Matki Bożej
Piątek 1
700
1700
1830

lutego
W int. Hanny i Wiktorii - z pr. o Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski
Za† Kazimierę Grzech – od syna Stanisława z rodz.
Za† Sławomira Jakubowskiego - od dziadka Mariana i rodz.
Stróżynów

Sobota 2 lutego – OFIAROWANIE PAŃSKIE
700 W int. Żywego Różańca
1000 W int. Zofii (90 ur.) z podz. Panu Bogu i Matce Najświętszej za długie
lata życia, z pr. o zdrowie i dalsze bł.
1830 W int. Janka (ur.) – od rodziny
Niedziela 3 lutego - IV NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Justynę Marciniak
R 900
930 Za† Marię i Lucjana Czemko (k.r.śm.)
1100 Za† Bogdana Maćkowiaka (6 r.śm.)
1230 ZA PARAFIAN
1800 Za† Jana Nowaka (10 r.śm.), za siostrę, rodziców i teściów

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
Intencja żywego różańca na luty 2019
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad wszystkimi chorymi
i cierpiącymi z naszej parafii.

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
Ogłoszenie USC w Czarnkowie:
Małżonkowie, którzy w tym roku obchodzą 50-lecie
małżeństwa proszeni są o kontakt z USC do 4 marca 2019.

