Ogłoszenia
1. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski, którymi nas
obdarował
z okazji
Odpustu
Parafialnego.
Dziękujemy kapłanom, służbie liturgicznej, pocztom
sztandarowym, panom od baldachimu, dziewczynce,
która
sypała
kwiaty
i wszystkim
uczestnikom
tej uroczystości.
Dziękujemy także zespołowi Sanctus, który nam
towarzyszył i poprowadził ewangelizacyjny koncert
na Pl. Wolności.
Słowa wdzięczności kierujemy też do pracowników
i współpracowników MCK za pomoc w organizacji tego
koncertu.
Pan Bóg jest hojny i po wielokroć wynagradza
poniesiony trud.
2. Dziś po Mszach Św. błogosławimy kierowców i ich
pojazdy. Ofiary zbierane przy tej okazji przeznaczone
są na środki transportu dla misjonarzy.
3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca
Spowiedź: w piątek 1530 – 1700
Msza Św.
- z Godziną Świętą, w czwartek o 1830
- ze szczególnym udziałem dzieci w piątek o 1700
- z nabożeństwem do NS NMP w sobotę o 700
Objazd chorych:
- wioski i Siedmiogóra bl. w piątek od 830
- Kościuszki i Wroniecka w piątek od 830
- miasto (pozostałe ulice) w sobotę od 830
4. Katecheza przed chrztem będzie w piątek o 1915.
5. Kolejna całonocna adoracja NS rozpocznie się w
sobotę po Mszy św wieczornej i trwać będzie do
niedzieli, g. 730. ZAPRASZAMY!
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„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
29 LIPCA 2018r
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Rozważając dzisiejszą Ewangelię, wejdę w tłum ludzi, który idzie za Jezusem.
Ludzie lgną do Niego, bo widzieli jak uzdrowił wielu. Jezus daje
podążającym za Nim doświadczyć swojej bliskości i boskości poprzez znaki,
które czyni. Powrócę do przeszłości i przypomnę sobie wydarzenia, sytuacje
w których doświadczyłem bliskości i mocy Jezusa. Podziękuję Mu zwłaszcza
za te momenty, w których otrzymałem łaskę wewnętrznego uzdrowienia…
Jezus widząc schodzące się do Niego tłumy, martwił się o chleb. Przewidział
jak zwykle ludzką biedę, wiedział też, co ma uczynić. Apostołowie martwiąc
się brakiem chleba, szukali jedynie ludzkich rozwiązań. Zapomnieli, że obok
jest Jezus, który wiele razy na ich oczach czynił cuda. Zapatrzeni w swoją
biedę, nie potrafili skupić wzroku na Jezusie. Czy jestem świadomy, że Jezus
martwi się o każdy mój dzień. Czy wierzę w Jezusa zatroskanego o moją
codzienność?
Odniosę to zdarzenie do mojego życia. Zobaczę siebie w sytuacjach, w
których napotykałem na trudności. Jak wtedy reagowałem? Czy dostrzegałem
obok Jezusa? Jak często przychodzę z moją biedą do Jezusa, zanim jeszcze
poproszę o ludzką pomoc?
Zobaczę i rozważę reakcję tłumów, widzących cudowne rozmnożenie chleba.
Uznają od razu Jezusa za proroka, chcą Go porwać i uczynić swoim królem.
Jezus na to nie pozwala, uchodzi. Ich prawdziwa wiara sprawdzi się jednak
dopiero w codzienności, gdy zabraknie cudów. Moja więź z Jezusem nie
może się opierać jedynie na chwilach cudownych przeżyć. Nie mogę
wykorzystywać Jezusa dla szukania własnych celów. W sercu będę modlił się
słowami: „Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz i poznaj moje
troski” (Ps 139, 23).

Poniedziałek 30 lipca
700
1830 Za† Czesława i Małgorzatę oraz zm. z rodz. Kolonistów i Damsów
Wtorek 31 lipca
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Za zmarłych członków AMBPDŚ oraz za nas i nasze rodziny,
aby Dobry Bóg obdarzał nas jednością, miłością i pokojem.
Za† Waldemara Sawickiego - od sąsiadów z ul. Poznańskiej
Za† Piotra Ślachciaka w 3 r. śmierci
Za† Anielę Nowak
Za† Juliana, Leokadię, Franciszka, Henryka w k.r.śm.
i zm. z r. Gollów i Kmiotków
Za† Floriana Kłosa - od chrześniaczki
Za† Jarosława Tadlę - od brata Andrzeja z żoną
Za† Annę Giger Geremek - od Jadzi, Romka i cioci Janki
Za† Eugeniusza Kruszewskiego i Helenę Orłowską w k. r. śmierci
Za† Waldemara Sawickiego - od sąsiada
Za† Sabinę Popiak w 1 r. śm. oraz Weronikę i Antoniego
Za† Zofię i Franciszka Janas i zm. z ich rodzin
Za† Barbarę Myszka z ok. 91 urodzin
1 sierpnia

ŚW.

ALFONSA M ARII LIGUORIEGO

Za Ojczyznę
W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów.
W int. kleryków
W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy
W int. Augustyna i Stefanii o nawrócenie i uratowanie małżeństwa
W int. Krystyny i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków
W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga
W int. ks. Proboszcza z ok. imienin - od PM
16 r. ur. Zuzanny oraz 80 r. ur. babci
20 r. śl. Adriany i Sławomira
15 r. śl. Iwony i Pawła
11 r. śl. Angeliki i Marcina

Czwartek 2 sierpnia
700
R1700 Za† Tadeusza Wizę – wnuczki z synem
1830 W int. powołanych do służby w Kościele

Piątek 3 sierpnia
700
1700 Za† Jarosława Tadlę - od brata Krzysztofa z żoną
1830 Za† Kazimierza Ryżek w 4 r. śm., rodziców, teściów oraz zm. z
rodziny
Sobota 4 sierpnia ŚW. J ANA M ARII VIANNEYA
700 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
1500 Ślub Pawła Doszko i Wiolety Mazur
1700 Ślub Malwiny Wojciechowskiej i Michała Fąferka
1830 Za† Justynę Marciniak
Niedziela 5 sierpnia XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Czesława i Stanisławę Kalkowskich oraz zm. z rodziny
R 900 Za† Cecylię, Walentego oraz zm. z rodziny
930 Za† Bronisławę w 4 r. śm., Bolesława Pujanek oraz rodzeństwo
1100 Za† Joannę Gawrych w 5 r. śmierci
1230 W intencji parafian - chrzest
1800 Za† Andrzeja Woltmann w 3 r. śmierci i zm. z rodziny

Informacje


Biuro Parafialne (tel. 67 255 2702) czynne:
wtorek godz. 1900 - 2000 , środa, piątek godz.1530 – 1800
czwartek, sobota godz. 900 – 1030.



Poradnia Rodzinna czynna w I pon. i IV piątek m-ca od g.1600–1800



Parafialny Zespół Caritas w lipcu i sierpniu biuro nieczynne.
Konto : 02 8951 0009 0004 9836 2000 0010



Strona internetowa: www.mariamagdalena.czarnkow.pl.



Okazja do spowiedzi 15 min. przed każdą Mszą św.
i dodatkowo w piątek do g. 800 oraz od 1730

Parafia św. Marii Magdaleny
64-700 Czarnków, ul. Kościelna 1, tel. 665 118 926
w sprawach dot. pogrzebu - codziennie o każdej porze .
Konto parafii: BS Czarnków 76 8951 0009 00001977 2000 0010

