Ogłoszenia:
1. Dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę w naszym kościele można zyskać odpust
zupełny.
2. Dziś przed kościołem zbiórka na Caritas naszej parafii ze szczególnym
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opału.
3. Bogu niech będą dzięki, za łaski związane z uroczystością odpustową
w Romanowie.
Dziękujemy
ks.
Zbigniewowi
Wiśniewskiemu,
wikariuszowi z Lubasza oraz wszystkim uczestnikom.
4. Dziękujemy też wszystkim, którzy modlili się Koronką do Miłosierdzia
Bożego w intencji pokoju na ulicach w miniony czwartek. Przy okazji
przypominamy, że Koronka odmawiana jest w kościele codziennie o 1500.
5. Nabożeństwa Różańcowe:
dla dorosłych – po rannej i przed wieczorną Mszą św;
dla dzieci pn - pt o 1700 (wyjątkowo we wtorek nie będzie różańca)
wioski: Grzępy pn - pt o 1930; Brzeźno pn-czw o 1930 sala wiejska;
Śmieszkowo pn-pt 1800 w sali wiejskiej; Romanowo przy figurze NMP
o 1800 (w niedziele i czwartki w kościele przed Mszą św.).
6. Sakramentu Bierzmowania we wtorek o 1800 udzieli młodzieży Ks. Bp
Damian Bryl. Młodzież prosi o modlitwę w swojej intencji, aby wytrwali
przy Jezusie i Kościele w dorosłym życiu chrześcijańskim. W piątek
natomiast na 1830 zapraszamy nowo bierzmowanych na Mszę św.
dziękczynną i Chrystotekę.
7. Spotkania duszpasterskie:
Ministranci w poniedziałek o 1730;
PM w środę o 1830;
Kościół Domowy, krąg 2 w przyszłą niedzielę o 1500.
8. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca.
Spowiedź: - dla uczniów SP i gimnazjum w czwartek 1530 – 1700
- dla dorosłych i uczniów z wiosek w piątek 1530 – 1700
Msza Św.:- z Godziną Świętą w czwartek o 1830
- z udziałem dzieci w piątek o 1700 (poł. z różańcem)
- z udziałem młodzieży w piątek o 1830
- z nabożeństwem do NSNMP w sobotę o 700.
Objazd chorych: - wioski w piątek od 830; miasto w sobotę o 830.
9. W ramach ogólnopolskiego wydarzenia RÓŻANIEC DO GRANIC
jedziemy 7 października do Gąsek. Wyjazd 630 z przystanku przy
ul. Rzemieślniczej. Wszystkich, którzy nie jadą do Gąsek zapraszamy na
modlitwę różańcową w sobotę o 1400 do kościoła.
10. W przyszłą niedzielę z okazji Dnia Papieskiego będzie zbiórka do puszek
na Dzieło Nowego Tysiąclecia; Caritas będzie rozprowadzał kremówki.
Tradycyjny marsz różańcowy rozpoczniemy o g. 1500 przy ul. Zacisze.
11. W minionym tygodniu przeszli do wieczności:
Śp. Irena Szydlik z Romanowa
Śp. Sławomir Gierlak z ul. Zamkowej
Śp. Maria Stankiewicz z Os. Słonecznego
Śp. Kazimierz Mikołajewski z ul. Lipowej.
Dobry Jezu…
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„IDŹCIE I GŁOŚCIE”
1 PAŹDIERNIKA 2017
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Pierwsze dziecko ojca – z dzisiejszej przypowieści Jezusa – usłyszało
wezwanie i nawet powiedziało; „Tak”, ale nie poszło pracować w winnicy.
Drugi syn, choć powiedział: „Nie”, potem opamiętał się i poszedł. Ten drugi
spełnił wolę ojca i przyniósł owoce swojego nawrócenia. Pierwszy poprzestał
na deklaracjach i słowach. Zbudował dom, ale nie na fundamencie ze skały lecz
piasku. Przyszła ulewa, wezbrały wody uderzyły w ten dom, a „upadek jego był
wielki”. Tak jest z tymi – mówi Jezus – którzy słuchają słowa Bożego, ale nie
wypełniają go.
Pomyślmy, dlaczego nam tak trudno się nawracać, pracować w winnicy serca?
Może pokochaliśmy „coś” lub „kogoś” ponad Boga? „Kto kocha ojca lub
matkę… syna lub córkę bardziej niż Mnie nie jest mnie godzien”- mówi Pan.
Słowa te trzeba przyjąć w perspektywie wieczności. Może również dlatego tak
trudno zejść do pracy w winnicy, że nie widzimy, nie czujemy potrzeby
nawrócenia. Jedną z przyczyn jest ta, że porównujemy się z „gorszymi” od
siebie, z pijakami, rozpustnikami, mordercami, więźniami, sąsiadami.
Zapomnieliśmy w swoim zagubieniu, że chrześcijaństwo to nieustanne
porównywanie się z Jezusem Chrystusem. Jeżeli porównamy się z Jego
czynami, słowami i miłością zawsze znajdziemy motyw do pracy w winnicy
serca czyli w Kościele.
Wpatrywanie się w Jezusa może i powinno doprowadzić nas do zastanowienia
się i opamiętania w wielu chwilach naszego życia. Póki człowiek żyje, jego
historia nie może być skończona. Pomyślmy, jak patrzymy na ludzi słabych,
zdegradowanych, tzw. ludzi bez sukcesów? Czy widzę w nich dzieci Boże?
Czy się nie wywyższam, przecież Pan Jezus umarł także za nich.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 2 października

ŚW.

Niedziela 8 października XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
730 Za† Marię i Juliana oraz zm. z obu rodzin.
oo
R9
Za† Franciszka Wylegałę i Bernarda Florka.
30
9
Za† Bogdana i zm. z rodz. Spickerów i Rogowskich.
1100 Za† Zenona Ryżka w 10 r. śm.
1230 Za† Marię Kruszyńską Antkowiak.
1800 Za† Stanisława Misiewicza.

ANIOŁÓW STRÓŻÓW

700 Za† Henryka Wieczorka – od mieszk. ul Brzezińskiej.
1830 Za† Władysława Wieczorka w 1 r. śm.
Wtorek 3 października
700
1800 Bierzmowanie.
Środa 4 października

ŚW .

FRANCISZKA Z ASYŻU .

700 Za† Kazimierza Mikołajewskiego – od mieszk. ul.
Lipowej
30
18
Za Ojczyznę.
- W intencji Ojca Św. i wszystkich kapłanów.
- W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej
Pomocy.
- W int. Róży, św. Franciszka z Asyża, z prośbą o
opiekę i B. bł.
- W int. Pawła i Tomasza z podz. za otrzym. łaski z
prośbą o B. bł.,
dary D.Ś. i opiekę Matki Bożej.
- W int. Rozali z ok. 90 r. ur.
- W int. Zofii w 65 r. ur.
- W int. Barbary z ok. 75 r ur.
- W int. Ewy z ok. 50 r. ur.
Czwartek 5 października ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
700
R 1700 Za† Anielę Kamińską.
1830 W int. powołań do służby w Kościele.
Piątek 6 października
7oo Za† Włodzimierza Rybarczyka w 3 r. śm.
R 1700 Za† Józefa Kasperkowiaka w 10 r. śm.
1830 Za† Feliksa w 39 r. śm. i Zofię Czekałów.
Sobota 7 października NMP RÓŻAŃCOWEJ
700 W int. Żywego Różańca.
1830 W INT.PARAFIAN.

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.

Intencja Żywego Różańca na październik:
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i
ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się
do tworzenia wspólnego dobra

W PONIEDZIAŁEK DNIA 02.10.2017,. O GODZ. 1915
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE R.K.CH.” ODRODZENIA”
Dzieci kl. III w poniedziałek, 2 października o 1700
będą miały poświęcone różańce i książeczki.
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

