1. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób brali czynny

udział w uroczystościach Bożego Ciała i Oktawy oraz NSPJ. Za
przygotowane ołtarze, noszenie sztandarów i baldachimu, sypanie
kwiatów, służbie liturgicznej.
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2. Dzisiaj przypada 433 rocznica poświęcenia naszego kościoła,
z tej racji można dostąpić łaski odpustu zupełnego.

3. Doroczny koncert w ramach festiwalu Nadnoteckie Bel Canto
odbędzie się w naszym kościele w poniedziałek, 1 lipca o g. 21 00.

4. Spotkanie pielgrzymów, którzy w zeszłym roku we wrześniu byli w
Medjugorie odbędzie się w czwartek po Mszy św. w salce nad
Aniołkiem.

5. W piątek o godz. 19 odbędzie się katecheza przed chrztem.
15

6. Informujemy, że Wakacje z Bogiem w tym roku nie odbędą się –
powodem jest zbyt mała liczba zainteresowanych.

7. Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą św. w środę o g. 1500. Po niej

wyjście
gr. 12
do
Boruszyna.
Zachęcamy
do
wspólnego
pielgrzymowania. Jest też możliwość duchowego towarzyszenia
pielgrzymom w modlitwie w intencjach pielgrzymki. Szczegóły w
gablotach, informatorach i na stronie internetowej.

8. Autobus na przywitanie pielgrzymów wyjedzie 14 lipca o g. 22 30
i będzie wracał 15 lipca po Apelu Jasnogórskim. Koszt 70 zł (sam
powrót 35 zł). Zapisy z wpłatą w zakrystii lub w biurze.

9. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca

Spowiedź: w piątek 1530 – 1700
Msza Św. - z Godziną Świętą, w czwartek o 1830
- z nabożeństwem do NS NMP w sobotę o 700
Objazd chorych: - wioski i Siedmiogóra bloki w piątek od 8 30
- Kościuszki i Wroniecka w piątek od 830
- miasto (pozostałe ulice) w sobotę od 830

10. Ostatnio zmarli:

śp. Krzysztof Czeguś z Romanowa D.
śp. Mirosław Brączkowski z ul. Sikorskiego
Dobry Jezu …

I CZYT. 1Krl 8,22-23, 27-30
II CZYT. 1 Kor 3,9b-11. 16-17

Rok C, I/ Nr 31 (634)
EWANGELIA: Łk 19, 1-10.

„W mocy Bożego Ducha”
30 czerwca 2019r

433 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
W każdej parafii są w roku dwa szczególne dni. Pierwszy, to dzień odpustu
parafialnego, wkrótce 22 lipca będziemy go przeżywać. Natomiast drugi szczególny
dzień, to rocznica poświęcenia kościoła. W naszej parafii tę rocznicę przeżywamy
właśnie dzisiaj.
Często pytamy, dlaczego w kościołach innych religii można głośno
rozmawiać, a u nas trzeba być cicho. Bo tak, jak w świątyni Jerozolimskiej było
miejsce Najświętsze, gdzie spoczywała Arka Przymierza, podobnie jest u nas, w
naszym kościele także zamieszkał Bóg. Tutaj, jak przychodzimy widzimy
tabernakulum, a w nim ciągle obecnego Pana Jezusa. Żeby gorliwość o dom Boży
była w nas, trzeba zobaczyć w tym domu samego Chrystusa. On tu nie jest gościem.
On tu jest gospodarzem.
Gdy przychodzimy do kościoła, mamy nie tylko widzieć jego wystrój, ale i
jego symbolikę. Wchodząc do kościoła mamy naczynie z wodą święconą. Zanurzając
w niej rękę i czyniąc znak krzyża świętego przypominamy sobie, że do wspólnoty
Kościoła weszliśmy przez chrzest. O chrzcie świętym przypomina nam także
widoczna chrzcielnica. Z boku kościoła są konfesjonały, które przypominają, że
droga do ołtarza i Mszy świętej wiedzie przez sakrament pokuty. Gdy jest coś, co
oddziela nas od Boga i ludzi, musi być najpierw zostawione w konfesjonale. Inaczej
nasza ofiara nie będzie miła Bogu. Centralnym miejscem kościoła katolickiego jest
ołtarz, który jest znakiem ofiary Chrystusa. Nie ma kościoła, nie ma Mszy świętej i
nie ma Komunii świętej bez ołtarza.
Znakiem obecności Chrystusa podczas Mszy świętej są też ludzie. Po
pierwsze kapłan, który zastępuje Chrystusa i uosabia Chrystusa. Obecność Chrystusa
przywołują też wierni obecni na liturgii, ale tylko ci, którzy nie przyszli biernie
posiedzieć lub pooglądać naszą modlitwę lecz wiarą rozpalają miłość do Boga,
gorliwość o dom Boży i jego sprawy.

1830

Za† Krystynę Golisz (4 r.śm.) i zm. z rodz.

Niedziela 30 czerwca – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Lucynę i Józefa
R900 Za† Anielę Józefiak, Jana Gadzińskiego i zm. z rodzin – od chrześnicy
930 Za† Mariana i Andrzeja Kacza oraz Stanisława Wilimowskiego
1100 W int. Bartosza Pertka (18 ur.)z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł.,
dary Ducha Św. i op. Maryi
1230
Za† Łucję, Leona oraz Mariolę i zm. z rodz. Helaków i Hundtów
1800 ZA PARAFIAN
Poniedziałek 1 lipca
700 Za† Krzysztofa Frąckowiaka – od koleżanek i kolegów z referatu
IGROŚ
1830 Za† Halinę Dymek (im.)
Wtorek 2 lipca
700 Za† Anielę Nowak (1 r.śm.) i Jarosława Koplina
1830 Za† Franciszka Barcikowskiego – od sąsiadów z ul. Staromiejskiej
Za† Krzysztofa Czegusia – od sąsiadów
Za† Wiesławę Graś – od pracowników Urz. Skarbowego w Czarnkowie
Za† Krzysztofa Frąckowiaka – mieszkańców ul. Siedmiogóra 2
Za† Jerzego Damsa (1 r.śm.)
Za† Ewę i Edwarda Jędraszczaków i zm. z rodz.
Za† Radzimira Gauza – od kuzynki Marioli z rodz.
Za† Mariana Magdziarza – od żony
Za† Feliksa (1 r. śm.) i Bożenę Jackowską
Za† Irenę Michalak (4 r.śm.)
Za† Antoninę, Stanisława i Marię Wycisk
Za† Mariusza, Zdzisława, Stefana, Stefanię, Andrzeja, Michała,
Eufrozynę i zm. z rodz.
Za† Halinę i Władysława Wójcik (im.)
Za† Marka Hedeszyńskiego (ur.)

7

00

1830

Środa 3 lipca – ŚW. TOMASZA AP .
W int. ks. Huberta z podz. za posługę katechetyczną w ZSP im. Józefa
Nojego w Czarnkowie, z pr. o Boże bł. i op. Ducha Św. w nowej parafii
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. 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. Marii (im. i ur.) z podz. za dot. życie, z pr. o dalsze Boże bł.

W int. Darii (25 ur.) – od rodziców
W int. Elżbiety (60 ur.) z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. i op.
Maryi
W int. Marka z podz. za otrz. łaski, z pr. o Boże bł., dary Ducha Św. i
op. Maryi
W int. Haliny i Jana (35 r.śl.) z podz. za lata małżeństwa, z pr. o Boże
bł. i op. Maryi dla rodz.
W int. Aliny i Pawła z pr. o Boże bł. dary Ducha Św. i op. Maryi dla
rodz.
Czwartek 4 lipca
700 W int. Anny (80 ur.) z podz. za otrz. łaski z pr. o Boże bł. i op. Maryi
1830
W intencji powołanych do służby w Kościele
Piątek 5 lipca
700 Za† Henryka Kalkowskiego – od żony z dziećmi
1830 W int. Iwony i Marka (24 r. śl.) z pr. o zdrowie i Boże bł. dla rodz.
Sobota 6 lipca – BŁ . M ARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
700 W int. Żywego Różańca
1400 Ślub Marzeny i Łukasza
R 1700 W int. Teresy i Tadeusza (50 r. śl.) z podz. za lata małżeństwa, z pr. o
Boże bł. i op. Maryi
1830 Za† Annę, Kazimierza i Witolda Nowaków oraz Mariana Okrucha
Niedziela 7 lipca – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Zygmunta Magdziarza oraz zm. rodziców i teściów
R 900 Za† Krystynę i Henryka Polzin oraz zm. z rodz. Forszpaniaków
930 Za† Irenę i Włodzimierza Boruszaków oraz Weronikę Nowak
1100 Za† Stanisławę i Jana oraz zm. z rodz. Koronków, Śramów i Rakowiczów
1230 ZA PARAFIAN
1800 Za† Stanisława i Genowefę Szczepaniak
1830 Za† Krystynę Golisz (4 r.śm.) i zm. z rodz.

Intencja żywego różańca na lipiec 2019r
Aby kapłani i misjonarze, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską,
czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem Bogiem i z ludźmi.

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
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

