
 Ogłoszenia:    

1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne będą 

podczas każdej Mszy św. niedzielnej i od poniedziałku do środy 

o g. 700, 1000, 1800 w Czarnkowie oraz o 1700 w Romanowie.    

2. Ks. Remigiusz Kobusiński w zeszłym tygodniu zebrał 5000 zł na budowę 

kościoła w Bolechowie. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

3. Spotkania duszpasterskie: 

 Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600; 

 Krąg Biblijny we wtorek o 2000 - zachęcamy wszystkich do wspólnego 

rozważania Słowa Bożego;  

 PM w środę o 1830; 

4. W Wielkim Poście przez cały okres jest zakaz udziału w zabawach 

tanecznych 

 Nabożeństwa pasyjne: 

a. Gorzkie Żale poprzedzone Koronką do BM w niedziele o g. 1700 

b. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1000 i 1745. 

5. Zapraszamy na katechezy dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez 

Wspólnotę Neokatechumenalną w niedziele o 1845 i czwartki o 1900 do 

kościoła. 

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

Godzina święta:  - w czwartek po Mszy św. wieczornej, liturgia 

pokutna                 połączona z możliwością 

spowiedzi i adoracja do północy 

Spowiedź: - w Romanowie w czwartek 1630 – 1700 

 - w Czarnkowie w czwartek 1630 – 1700 

                                w piątek 1530 – 1700 

Msza Św.   - z udziałem dzieci w piątek o 1700 

 - z udziałem młodzieży w piątek o 1830 

 - z nabożeństwem do NSNMP w sobotę o 800 

Objazd chorych: - wioski w piątek po godz. 1200 

 - Kościuszki i Wroniecka w piątek po godz. 1200 

 - miasto (pozostałe ulice) w sobotę od 830 

 

7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy DZIEŃ MODLITW, POSTU 

I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI. Przed kościołem zbiórka na misje. 

8. Od soboty 14 marca w parafii JChNK w Czarnkowie rozpoczną się katechezy 

przedmałżeńskie, które potrwają przez kolejne 4 soboty i niedziele.  

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy  

Śp. Piotra Dziaducha z Romanowa Dolnego 

 Dobry Jezu… 
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EWANGELIA: Mt 4,1-11   

„Wielka Tajemnica Wiary” 

1 marca 2020r 

PIERWSZA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Dzisiejsza Ewangelia przybliża nam scenę kuszenia Jezusa na pustyni. 

Pamiętajmy, że kuszenie jest początkiem grzechu – choć sama pokusa nie jest 

grzechem. Pokusa może też jednocześnie sprawić, że jeśli od samego 

początku ją odkryjemy i odrzucimy, możemy być bliżej Boga. Natomiast 

uleganie pokusie powoduje, że przeciwstawiamy się temu, co pochodzi 

od Boga i zatrzymujemy się na tym, co ostatecznie nie służy człowiekowi. 

Jak przeciwstawić się tym trzem pokusom, które nieustanie w naszym życiu 

nas atakują? „Pokusie chleba” opieramy się, gdy nasze horyzonty nie 

ograniczają się do tego, co materialne, czy dające chwilową ludzką 

przyjemność. Ważne jest by nie ulegać narzucającej się modzie i  wpływowi 

reklam. „Pokusę świątyni” powinniśmy przeciwstawiać zgodą na zaufanie 

i wiarę w Boga, nawet wówczas, gdy wydaje się nam, że On milczy, nie 

działa w naszym życiu. Nasza wiara nie powinna być zależna od Jego cudów. 

W naszym życiu nie możemy posługiwać się Bogiem, ale Mu służyć. 

„Pokusie góry” opieramy się odrzucając nasze egoistyczne zapędy 

sprawowania władzy nad innymi. Powinniśmy odrzucić oddawanie czci 

wszelkim bożkom, poddając się całkowicie panowaniu Jedynemu Bogu.  

Zauważmy, jaki czas wybiera diabeł na kuszenie Jezusa. Usiłuje się 

wśliznąć i wykorzystać moment, gdy Jezus jest wyczerpany fizycznie i cierpi 

głód. Prośmy Jezusa, aby umacniał nas szczególnie w chwilach słabości, gdy 

będzie nas ogarniać cierpienie lub duchowe lenistwo. Zwróćmy uwagę 

na pokusy, którymi diabeł namawia Jezusa do niewierności. Co możemy 

powiedzieć o doświadczeniu tych pokus w naszym życiu? Której z nich 

najczęściej ulegamy? Jezus pokazuje jak należy walczyć z diabłem i jak 

demaskować jego przebiegłość. Zdecydowanie odrzuca pokusy, nie daje się 

wciągnąć w dialog i długie rozważania. Skupia się na słowie Bożym i nim 

rozprawia się z diabłem. Są to owoce Jego rozmodlenia i umartwienia. 



Poniedziałek 2 marca  

700  W int. osób zagr. chorobą z pr. o zdrowie, dary Ducha Św. i op. Maryi 
1000 Za† Ewę Jędraszczak-Janas – od Ireny i Brunona z rodz. 

R1700 Za† Józefę i Stanisława oraz Stefanię i Józefa 

1830 Za† Zbigniewa Łukasika i zm. z rodz. 

Wtorek 3 marca 
700  

1000 Za† Władysława Kokota – od sąsiadów z os. Ogrodnicze 

R1700 Za† Ewelinę Kajzderską i zm. z rodz. 
1830 Za† Tadeusza Polituszczy – od sąsiadów z ul. Sikorskiego 35  

 Za† Barbarę Kubiś – od sąsiadów z ul. Kościuszki 
 Za† Ewę Jędraszczak i zm. pracowników z Browaru w Czarnkowie 

 Za† Janinę Bednarek, Krystynę i Mariana Grencel 
 Za† Kazimierza Przewoźnego, zm. rodziców i teściów 

 Za† Teresę Furier – od rodz. Morawskich i Tomaszewskich 

 Za† Kazimierę Chmielnik (im.) – od córki i synów 

 Za† Mariana Wichra – od córki 
 Za† Stanisłąwę i Henryka Czerwińskich 

 Za† Marzenę Czynszak – od Eli 
 Za† Ewę Jędraszczak – od Bogusi z rodz. 
 Za† Kazimierza Dymka (im.) – od żony i dzieci 

 Za† Franciszka Nowaka – od wnuka Roberta z Martą i synem 

 Za† Halinę, Kazimierza, Praksedę i Jerzego 

 Za† Jana Antkowiaka – od Kazimierza z rodz. 
 Za† Lechosława Klause (2 r.śm.) i zm. z rodz. Klauze i Furman 

 Za† Edmunda (1 r.śm.), Henryka (2 r.śm.) 
 Za† Czesława Szpisa – od kuzynów z rodz. Brzeźniaków 

 Za† Henryka Wylegałę – od Hanny, Zenona, Anny i Gniewomira 

Żywickich z dziećmi, Magdaleny, Roberta, Elżbiety Hupało 

 Za† Jadwigę Szutta i zm. z rodz. 
 Za† Władysława Machlewskiego – od Teresy Łukasiak z Romanem 

 Za† Tadeusza i Zygmunta Polituszczy i Danutę Modławską 

 Za† Zbigniewa Gruchałę (10 r.śm.) i zm. z rodz. 
 Za† Piotra Dziaducha – od żony i dzieci 

 Za† Szymona Bielejewskiego – od rodz. Modławskich 

 Za† Kazimierza Sotka (im.) – od żony 

 Za† Kazimierza i Henryka 

 Za† Helenę i Kazimierza Dymków i zm. z rodz. 

Środa 4 marca –  ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 

 700  

1000 Za† Kazimierę Szumiło (im.) i zm. z rodz. 
R 1700 W int. Martyny z pr. o bł. na maturze i dary Ducha Św. w dorosłym życiu 

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 modlitwą i ofiarą wspierają remonty świątyń 
 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 
 W int. Alicji i Pawła, Dominiki; Pauliny i Marcina oraz Łukasza 

 W int. Kazimierza (ur. i im.)  

 W int. Danuty i rodz. z pr. o dalsze Boże bł. 
 W int. Lucyny Kalkowskiej, Anny Nowak, Andrzeja i Alicji Wargin i ich r. 
 W int. rodziny – od matki 

 W int. dzieci – od matki 
 Z podz. za otrz. łaski z pr. o dalsze Boże bł. i zdrowie 
 W int. uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 

Czwartek 5 marca 

700  Za† Jana Chmielewskiego – od Elżbiety i Jolanty z rodzinami 
R1700  Za† Piotra Dziaducha – od żony i dzieci 

1830 W int. powołanych do służby Bożej w Kościele 

Piątek 6 marca  
700   

1700 Za† Jana i Helenę Karczewskich (1 r.śm.) 

1830 Za† Julittę i Stanisława Mendyk; Czesławę, Bolesława i Stanisława 
Zatoków 

Sobota  7 marca  
800 W int. Żywego Różańca 

1830 Za† Martę, Ignacego Ryżków oraz Zenona Ryżka i Bronisławę Kubiś 

Niedziela  8 marca – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

730 Za† Stanisławę, Józefa i Romana Pelchen oraz Danutę i Zygmunta 
R 900 Za† Stefanię, Tadeusza i Teresę Rzysko 

930 Za† Halinę Dymek (2 r.śm.), Jana Kinę (2 r.śm.) i zm. z rodz. 
1100  Za† Alicję Dziedzic (ur.) 
1230  Za† Kazimierza Dolnego i zm. z rodz. 

1800 

- 
Za† Helenę i Henryka Pilawskich o łaskę nieba 
Za† Annę i Piotra Maćkowiaków, zm. z rodz. – od Stanisława 

 

Intencja Żywego Różańca na marzec: O dobre i duchowe owoce 

Wielkiego Postu oraz o łaskę nawrócenia zatwardziałych grzeszników. 

 
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 


