
1. Bóg zapłać za złożone ofiary i pomoc rodzinie z Grzęp, której spłonął 

dom. Zebraliśmy 1020 zł Można także wpłacać na konto Caritas naszej 

Parafii: 02  8951 0009 0004 9836 2000  0010 z dopiskiem: POŻAR. 

2. Dziś i za tydzień w niedzielę o godz. 1700 odprawimy bez udziału 

wiernych Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Gorzkie Żale. 

3. Zachęcamy do oglądania lub słuchania transmisji Mszy św.: można 

wysłuchać naszej parafialnej Mszy św. na falach 92,5; na parafialnym 

Facebooku i stronie internetowej naszej parafii. 

4. Kto oglądał bądź wysłuchał Mszy św. będzie mógł przyjąć Komunię 

Świętą w niedzielę w kościele od g. 1500 do 1600 co ok. 20 minut. 

5. Każdego dnia o godz. 2030 kapłani – bez udziału wiernych – odmawiają  

w kościele różaniec. Można łączyć się za pośrednictwem internetu. 

6. Przypominamy, że w naszym kościele jest całodniowa Adoracja 

Najświętszego Sakramentu i każdy może wstąpić na osobistą 

modlitwę. 

7. Okazja do spowiedzi jest w salce przy Biurze parafialnym: 

a. w niedzielę 15 min. przed Mszą św. 

b. w tygodniu 30 min. przed Mszą św., a w razie potrzeby również 

po Mszy. 

Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi w najbliższym czasie, 

ponieważ nie będzie spowiedzi całodniowej przed świętami.  

8. We wtorek, 31 marca w ramach nowenny przed nawiedzeniem obrazu 

MB Częstochowskiej odprawimy Nieszpory o NMP i po nich różaniec. 

9. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

 Z tej okazji:  

w czwartek adoracja NS do północy  

w piątek spowiedź (salka) i komunia św. w kościele 1730-1815.  

w sobotę o 800 Msza św. w int. ŻR i nabożeństwo do NS MNP 

10. Odwiedziny chorych parafian będą tylko na indywidualne zgłoszenie.  

11. Biuro Parafialne będzie nieczynne, a w pilnych sprawach prosimy 

o kontakt telefoniczny: ks. Proboszcz – 665 118 926; ks. Marcin – 

506 369 162; ks. Rafał – 517 180 084. 

Ofiary na Msze można wpłacać na konto 97 8951 0009 0000 1977 2000 

0020. 

12. Tradycyjnie w tym czasie składamy daninę na potrzeby 

Archidiecezji i naszej parafii. Do wczoraj uczyniło to 375 rodzin 

naszej parafii. Bóg zapłać!   

Daninę można składać do skrzynki pocztowej na probostwie i przy 

Aniołku, a także do skrzynki w kościele z jałmużną postną.  

Dziękujemy także za ofiary przelewane na konto (parafia utrzymuje się 

głównie z ofiar wiernych) 

13. W Aniołku są Paschaliki na stół wielkanocny w cenie 7zł. 

INFORMATOR  

PARAFIALNY 
   

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny  

w Czarnkowie 

I CZYT. Ez 37,12-14 
II CZYT. Rz 8,8-11  

 Rok A, II / Nr 18 (669) 
EWANGELIA: J 11,1-45   

 „Wielka Tajemnica Wiary” 

29 marca 2020r 

PIĄTA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

Słuchając dzisiejszej Ewangelię opisującej cudowne wskrzeszenie 

Łazarza, nasze myśli kierujemy ku życiu i śmierci. Temat śmierci nie należy 

do naszych ulubionych i nie chętnie podejmujemy na jego temat dyskusje. 

Wiemy, że śmierć pojawiła się wraz z grzechem pierworodnym i od tego 

momentu, rozlega się na kartach Pisma Świętego głos Boga – „niechybnie 

umrzesz”. Sam Chrystus Pan wobec śmierci prosi Ojca –  „Ojcze mój, jeśli to 

możliwe, niech Mnie ominie ten kielich”. Mimo lęku człowieka przed 

śmiercią, na kartach Pisma Świętego często spotykamy słowa otuchy i nadziei 

przyszłego życia.  Tak naprawdę dopiero po śmierci jest prawdziwe życie, 

szczęśliwe, wieczne bez czasu i zegara. Śmierć, która dosięga człowieka na 

ziemi, została przez Chrystusa pokonana i jest dla nas stanem przejściowym. 

Święty Paweł pisze – „Ten, który wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was 

Ducha”.  

  W dzisiejszej Ewangelii rozbrzmiewają pięknie słowa 

o zmartwychwstaniu i życiu przyszłym. Dialog pomiędzy Jezusem, a Martą, 

siostrą zmarłego przyjaciela Łazarza, to lęk przed śmiercią i jednocześnie 

zapewnienie przyszłego zmartwychwstania i życia wiecznego – „Ja jestem 

zmartwychwstanie i życie” – mówi Chrystus – Kto we Mnie wierzy, choćby 

i umarł, żyć będzie”. Smutne byłoby chrześcijaństwo, które zakończyłoby się 

Wielkim Piątkiem, ale my chrześcijanie wiemy, że po nim jest cisza Wielkiej 

Soboty i radosny poranek Zmartwychwstania. Ufamy, że tam po drugiej 

stronie życia, Bóg przygotował dla nas najpiękniejsze mieszkanie. Ale czy je 

otrzymamy, to zależy od naszego życia tu na ziemi. Tutaj troszczymy się 

o nasze dobra doczesne, aby niczego nam nie zabrakło. I dobrze, ale zadajmy 

sobie pytanie – co czynimy i jak się troszczymy o wieczność, aby tam 

niczego nam nie zabrakło, a przede wszystkim, żeby nie zabrakło Boga?  



Poniedziałek 30 marca  

700  Za† Edmunda Pasternaka (1 r.śm.) 

1830 Za† Andrzeja Wiśniewskiego – od przyjaciół 

- Za† Macieja Gawarzewskiego (19 r.śm.) –

 od chrześniaka 

Wtorek 31 marca 

700  

1000 Za† Zofię Jędrzejowską i zm. czł. AMBPDS oraz o dobre 

przeżycie Triduum Paschalnego przez nas wszystkich. 

1830 Za† Jana Antkowiaka – od sąsiadów z bloku 43 

 Za† Tadeusza Liszkowskiego – od kuzyna Wojtka 

 Za† Marcina Dymka (ur.) 

 Za† Marzanny Eisbrener (5 r.śm.) – od rodz. 

 Za† Mariolę i zm. z rodz. Walkowskich i Magdziarzy 

 Za† Przemysława Nowaka – od córki 

 Za† Ewę Jędraszczak Janas – od chrześniaka Adama z 

rodz. i od rodz. Poznańskich 

 Za† Franciszka Nowaka – od Hani z rodz. 

 Za† Henryka Wylegałę – od Dominiki z mężem i dziećmi 

 Za† Zofię Jędrzejowską – od Pawła Florka 

 Za† Antoniego Czaplewskiego – od córki Małgorzaty z r. 

Środa 1 kwietnia 

 700  

1830 W int. Ojczyzny 

 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. kleryków; 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 naszych świątyń 

 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 

 W int. Alicji i Pawła, Dominiki; Pauliny i Marcina oraz 

Łukasza  

 Z podz. za szczęśliwą operację. 

Czwartek 2 kwietnia 

700   

R1700  Za† Piotra Dziaducha (ur.) – od teściowej z Markiem 

1830 W int. powołanych do służby w Kościele 

Piątek 3 kwietnia  

700   

1830 Za† Ryszarda Wichra i zm. z rodz. 

Sobota  4 kwietnia  

800 W int. Żywego Różańca 

1700 Za† Helenę i Henryka Pilawskich o radość życia 

wiecznego 

1830 Za† Dariusza Jurgiela 

Niedziela  5 kwietnia –  NIEDZIELA PALMOWA 

730 Za† Łucję i Wacława Ryżek i zm. z rodz. 

R 900 Za† Anielę i Edmunda Józefiak 

930 Za† Artura i Tadeusza Dykaw, Martina i Ryszarda 

1100  Za† Bernarda i Gabrielę Bukowskich oraz Marię i 

Wiktora Just 

1230  ZA PARAFIAN 

1800 Za† Adelę Falkowską – od córki 

 

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 


