Ogłoszenia:
1.Bóg zapłać za ubiegłotygodniową składkę na Yvette – dziewczynę z Madagaskaru.
Zebraliśmy 3.134,42 zł. W tym ZSP na „Górce” Caritas zebrało 1222,24.
2.Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci w pn, 1700
dla dorosłych – po rannej i przed wieczorną Mszą św.
3.Poświęcenie krzyża na Sali w Śmieszkowie odbędzie się w poniedziałek w łączności
z Różańcem o g. 1800.
4.Zapraszamy na II. Korowód Świętych 31 października. O 1700 Msza św. przejście
do Domu Kultury i Bal Wszystkich Świętych. W tym roku patronami są bł.
Hiacynta i Franciszek Marto – dzieci Fatimskie. Zachęcamy dzieci, aby przebrały
się za tegorocznych patronów lub wybranych świętych czy anioły oraz przyniosły ze
sobą lampiony.
5.Zbiórka ministran. w poniedziałek o 1730,Kateche. przed chrztem w piątek o 1915
wspólnota młodzieżowa w piątek o 1915
W środę Uroczystość Wszystkich Świętych
w kościele Msze św. o 730; 930; 1100 (nie ma Mszy o 1230 i 1800 )
W Romanowie Msza Św. na cmentarzu o godz. 1000
Nabożeństwo na cm. paraf. po Mszy Św. o 1100 w kościele JCHNK
na cmentarzu komunalnym Msza Św. o godz. 1400
W czwartek Dzień Zaduszny – Wspom. Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Msze Św. 700, 1000, 1700 i 1830.

W Romanowie o 1700 msza na cmentarzu, po niej różaniec za zmarłych.

Różaniec na cmentarzu parafialnym o 1915

Różaniec na cmentarzu komunalnym w piątek, 3.11 o godz.1915

Odpust zupełny od 1.11 godz. 1200 do 2.11 godz. 2400, za nawiedzenie kościoła i
modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga; oraz od 1.11 do 8.11 (codziennie za 1
zmarłego) za nawiedzenie cm. i modlitwę za zmarłych
6.
Wymienianki – tradycyjna modlitwa za zmarłych:
 Jednorazowe – za dobrowolną ofiarą, można składać na składkę, do skarbony,
w zakrystii lub biurze – modlimy się od 03.11. o 1800;
 Roczne – ( w każdy drugi piątek miesiąca odprawiamy różaniec i Mszę św.
za zmarłych) można zgłaszać w biurze parafialnym.
 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek, sobota miesiąca:
Spowiedź:dla uczniów SP i gimnazjum w czwartek 1530 – 1700
- dla dorosłych i uczniów z wiosek w piątek 1530 – 1700
- w Romanowie w czwartek o 1630.
Msza Św. z Godziną Świętą w czwartek o 1830- z udziałem dzieci w piątek o 1700- z
udziałem młodzieży w piątek o 1830- z nabożeństwo do NS NMP w sobotę o 700.
11. Objazd chorych: wioski w piątek od 830, miasto w sobotę od 830.
12. W minionym tygodniu przeszli do wieczności:
śp. Halina Michalak ul. Kościuszki , pog. we wtorek o godz. 12.00
Dobry Jezu…
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29 PAŹDIERNIKA 2017
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Przed nami ostatni tydzień października. Już za kilka dni udamy się na
groby najbliższych. W tych dniach będą w naszej pamięci szczególnie
obecni ci, których wciąż kochamy. Pierwsze dni listopada ciągle będą nam
przypominać, by nie zagubić się w najważniejszym aksjomacie - w miłości.
W przestrzeń ludzko – Bożych spraw wprowadza nas dzisiejszej Ewangelia.
Słowo to jest ciągle żywe i aktualne mimo upływających wieków.
Bóg mówi: Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał. Nie będziesz
krzywdził. Nie będziesz postępował jak lichwiarz. Czy w naszych relacjach
nie zdarza się gnębić i uciskać? Może nie koniecznie w sposób fizyczny, ale
często słowny. Bo przecież potrafimy komuś odebrać nadzieję, potrafimy
wyznaczyć miejsce w szeregu tym, którzy się wychylają. Potrafimy być
małoduszni i bezwzględni. Wystarczy włączyć TV, radio, Internet, by
przekonać się, że ciągle nie brakuje wyzyskiwaczy, zdzierców i oszustów.
Ewangeliczna miłość nie jest łatwą miłością! Co więcej jest trudna, bo
najtrudniej kochać - „Jak siebie samego” bliskich, których Bóg stawia w
naszym życiu na co dzień. Szefa w pracy, sąsiada, ojca, matkę, męża, żonę,
dziecko, kolegę, koleżankę.
Tylko ukierunkowanie na drugiego człowieka prowadzi, do miłości
skierowanej ku Bogu. Nie można kochać Boga, jeśli nie kocha się drugiego
człowieka. Nie wolno szukać usprawiedliwienia dla własnych wyborów,
egoistycznego życia, usprawiedliwiając je dobrem własnym.
Jak to jest z moją miłością Boga i bliźniego?

Intencje mszalne:

Piątek 3 listopada
7oo Za† Juliana i Marię, zm. z obu rodzin.
1700 Za† Stanisława Jankowskiego w 1 r. śm.
1830
Za† Gertrudę i Edwarda Pawłowskich i zm. z rodz.

Poniedziałek 30 października
700
1830 Za† Zbigniewa Andrzejeszczak.
Wtorek 31 października
700 Za† Henryka Kudlińskiego i wszystkie dusze w
czyśćcu cierpiące.
00
10
O szczęście wieczne dla człon. AMBPDŚ., a dla nas o
B. bł., abyśmy wzrastali w świętości, idąc drogą
Jezusa, zmierzali do wiecznej ojczyzny w niebie.
30
18
Za† Leszka i Władysława Wachońskich.
- Za† Kazimierza Czekałę, zm. z r. Czekałów i Puczów.
- Za† Henryka Wieczorka – od Adka, Rysi i Reni z rodz.
- Za† Bolesława Srokę – od Henryka z żoną.
- Za† Kazimierza Mikołajewskiego – od Wojciecha z r.
- Za† Henryka Wieczorka – od Zofii i Izy z rodz.
- Za† Anielę Lasocką – od rodz. Błaszczyków.
- Za† Tadeusza Olendzkiego, rodziców i teściów.
- Za† Jerzego Łazowskiego w 5 r. śm.
- Za† Marię i Maksymiliana Appolt.
- Za† Łucjana i zm. z rodz.
- Za† Elżbietę, Józefa i Zbigniewa Woźniak.
- Za† Tadeusza Drzazgowskiego.
- Za† Weronikę Jur i zm. z rodziny.
Środa 1 listopada UROCZ. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
730 Za† Grzegorza, Józefa i Henrykę.
930 Za† Stefana i Hilarię Dreger.
R1000
Za wszystkich zmarłych.
Czwartek 2 listopada WSZYSTKICH WIERNYCH ZM.
700 Za† Mariana i Jana Nowaków, rodziców, teściów,
dziadków i rodzeństwo.
1000 Za† Marka i Antoniego Krajewskich, zm. z rodz.
Koźmów i Trafasów.
00
17
Za† Ewę, Tadeusza i zm. z rodz.
R 1700 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
1830 W int. powołań do służby w Kościele.

Sobota 4 listopada ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
700 W int. Żywego Różańca.
1400 Ślub: Katarzyny i Roberta.
1830 Za† Jadwigę, zm. z rodz. Rakowiczów i Krygowskich.
Niedziela 5 listopada XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Stefanię Koza i zm. z rodziny.
R 9oo Za† Henryka i rodziców.
930 Za† Helenę i Franciszka Zabrockich, Mieczysławę,
Leona i Andrzeja Woltmanów.
00
11
Za† Tadeusza i ks. Edmunda Klemczaka i zm. z rodz.
1230 W int. Parafian.
1800 Za† Stanisława i Roberta Ćwiertniak w 4 r. śm.

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 i IV piątek m-ca od g.1600 – 1800.
Parafialny Zespół Caritas czynny we wtorki od godz.1630 - 1800:
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, 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

