
1. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc rodzinie  

z Grzęp, której spłonął dom. Bóg zapłać za złożone ofiary i pomoc. 
Można także wpłacać na konto Caritas naszej Parafii: 02  8951 
0009 0004 9836 2000  0010 z dopiskiem: POŻAR. 

2. Dziś i za tydzień w niedzielę o godz. 1700 odprawimy bez udziału 

wiernych Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Gorzkie Żale. 

3. W przyszłą sobotę będzie także dodatkowa Msza św. o g. 1700. 

4. Zachęcamy do oglądania lub słuchania transmisji Mszy św.: można 
wysłuchać naszej parafialnej Mszy św. na falach 92,5;  
na parafialnym Facebooku i stronie internetowej naszej parafii. 

5. Kto oglądał bądź wysłuchał Mszy św. będzie mógł przyjąć Komunię 

Świętą w niedzielę w kościele od g. 1500 do 1600 co ok. 20 minut. 

6. Każdego dnia o godz. 2030 kapłani – bez udziału wiernych – 
odmawiają w kościele różaniec w intencji ochrony przed 

chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc  
i łaskę nawrócenia. Prosimy parafian, aby w tym samym czasie 
odmawiali różaniec w swoich rodzinach. Można łączyć się  

za pośrednictwem internetu. 

7. W naszym kościele jest całodniowa Adoracja Najświętszego 
Sakramentu i każdy może wstąpić na osobistą modlitwę. 

8. W związku z zagrożeniem epidemią podczas każdej Mszy św. może 
przebywać wewnątrz kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 os.  

9. Od dzisiaj spowiedź będzie nie w konfesjonałach a w salce przy 

Biurze parafialnym: w niedzielę 15 min. przed Mszą św., a w 
tygodniu 30 min. przed Mszą, a w razie potrzeby również po niej. 

10. W środę przypada Zwiastowanie Pańskie – zachęcamy do podjęcia 
się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

11. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi w najbliższym czasie, 

ponieważ nie będzie spowiedzi całodniowej przed świętami.  

12. Odwiedziny chorych parafian będą tylko na indywidualne 
zgłoszenie.  

13. Biuro Parafialne będzie nieczynne, a w pilnych sprawach prosimy  
o kontakt telefoniczny: ks. Proboszcz – 665 118 926; 

ks. Marcin – 506 369 162; ks. Rafał – 517 180 084. 

Ofiary na Msze można wpłacać na konto 97 8951 0009 0000 1977 
2000 0020. 

14. Tradycyjnie w tym czasie składamy daninę na potrzeby 
Archidiecezji i naszej parafii. Do wczoraj uczyniło to 350 rodzin. 

Bóg zapłać! Daninę można składać do skrzynki pocztowej  
na probostwie i przy Aniołku, a także do skrzynki w kościele.  

15. W Aniołku są Paschaliki na stół wielkanocny w cenie 7zł. 
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22 marca 2020r 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Słowa klucze dzisiejszej Ewangelii to światłość i ciemność, ślepota i 

przejrzenie, czyli odzyskanie zdolności widzenia. Zauważmy, że niewidomy 

z Ewangelii nie prosi Jezusa o uzdrowienie, chociaż nie widzi od urodzenia i  

nie wie co znaczy widzieć. Uważa taki stan za normalny. Jezus kładzie mu na 

oczy błoto i mówi, aby się obmył. Ten gest nałożenia błota jest wskazaniem 

na nasz grzech i duchowe nieszczęście. 

 Bóg pokazuje nam dzisiaj naszą biedę. Jednak  nie po to, aby nas 

potępić, ale by nas zbawić, by przywrócić nam zdolność widzenia spraw 

takimi, jakimi one są. Nieszczęściem jest grzech, ale jeszcze większym 

nieszczęściem jest niedostrzeganie własnego grzechu, albo co gorsza – 

strojenie go w szaty cnoty. Faryzeusze nie tylko uważają się za dobrze 

widzących, czyli mądrych, ale mają pretensje do uzdrowionego i do Tego, 

który go uzdrowił. Niby widzą oczywisty fakt uzdrowienia, ale tak naprawdę 

go nie widzą, bo nie chcą zobaczyć. Wszystko interpretują przewrotnie. 

Miotają oskarżenie i tym bardziej są wściekli, im bardziej rzeczywistość nie 

pasuje do ich zaślepionego myślenia. 

Boże światło nie tylko pozwala nam dostrzec grzech i wyzwolić się z 

niego, ale prowadzi nas od dobra ku jeszcze większemu dobru: „Owocem 

bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda”. W I 

czytaniu Pan mówi do Samuela: „Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi 

Bóg”. I rzeczywiście, Bóg wybrał na króla Dawida, najmniejszego, którego 

nawet własny ojciec nie brał pod uwagę. Tego rodzaju widzenie nazywamy 

widzeniem serca, czyli widzeniem istoty rzeczy ukrytej pod warstwą 

pozorów. W modlitwie, oddajmy Jezusowi pokłon wyznając naszą wiarę, 

powtarzając razem z uzdrowionym ślepcem - Ty jesteś moim Zbawicielem 

Panie, wierzę w Ciebie i ufam Ci… 



Poniedziałek 23 marca  

700  W int. Agnieszki z pr. o zdrowie i dalsze Boże bł. 
1830 Za† Tadeusza Tłuszcza (k.r.śm.) 

- Za† Henryka Wylegałę – od córki z rodz. 
Wtorek 24 marca 

700 Za† Irenę Kamińską – od rodziny Warginów 
1830 Za† Ewę Jędraszczak-Janas – od koleżanek: Uli, Wandy i 

Maryli 

 Za† Helenę i Józefa Matuszak (k.r.śm.) 

 Za† Sylwestra i Henryka Omiler i Lechosława Papaja 

 Za† Grażynę Kita (1 r.śm. i im.) – od mamy, siostry z rodz. 

 Za† Tadeusza Liszkowskiego – od kuzyna Grzegorza z rodz. 

 Za† Stanisławę i Henryka Czerwińskich 

 Za† Marka Hedeszyńskiego (k.r.śm.) 

 Za† Metodego Karbowiaka i zm. z rodz. 

 Za† Krzysztofa Nowickiego 

 Za† Ewę Jędraszczak Janas – od koleżanek: Uli, Wandy i 
Maryli  

 Za† Franciszka Nowaka – od rodz. Rakowiczów 

 Za† Jana Antkowiaka – od cioci Czesławy 

 Za† Piotra Dziaducha – od brata z dziećmi 

 Za† Jana Forszpaniaka (k.r.śm.) oraz Jadwigę i Sylwestra 

 Za† Henryka Grencla (6 r.śm.) i zm. z rodz. 

 Za† Zofię Jędrzejowską – od Marianny 

 Za† Mariannę i Gabrielę (im.) Spychałów – od córki Haliny z 
rodz. 

 Za† Czesławę i Michała Gładyś i zm. z rodz. Sołtysiaków i 

Gładysiów 

 Za† Antoniego Czaplewskiego – od Marzeny i Piotra z 

dziećmi 

 Za† Janinę i Henryka Grajów 

Środa 25 marca – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 
 700 W int. Aldony (ur.)  

1830 W int. W int. Ojczyzny 
 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. kleryków oraz o nowe powołania 

 W int. dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją 

 W int. próśb i podziękowań do M.B. N. P. 

 W int. tych, którzy wspierają remonty świątyń 

 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 
 

 W int. Alicji i Pawła, Dominiki; Pauliny i Marcina oraz 

Łukasza  
 W int. dobrodziejów EDK 

 W int. Marii  
Czwartek 26 marca 

700  Za† Małgorzatę, Dariusza, Irenę i Jana  
R1700   

1830 Za† Heliodorę Banachowicz – od synowej Renaty i wnucz. 
Sławki 

Piątek 27 marca  
700  Za† Wiesława, Mariusza, Genowefę i Leona Tyszkiewiczów  

1830 Za† Krystynę Machlewską (20 r.); Tadeusza i zm. z rodz. 
Sobota  28 marca  

700 Za† Irenę Teszner (3 r.śm.) oraz Janinę, Henryka i Ottona 

Teszner – od Ewy z rodz. 
1700  
1830 Za† Dariusza Sanockiego (14 r.śm.) od rodz. i przyjaciół 

Niedziela  29 marca –  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
730 Za† Waleriannę i Kazimierza Kolassów; Franciszka i Rozalię 

Witt 
R 900 Za† Stefanię Ewald (ur.) – od męża 

930 Za† Jolantę (59 ur.) i Tadeusza (5 r.śm.) Magdziarzów oraz 

Leokadię Urban – od rodz. Barcikowskich 
1100  W int. Barbary (70 ur.) z podz. za otrz. łaski z pr. o zdrowie 

dla całej rodz. 
1230  Za† Marię Garstkę (k.r.śm.) i zm. z rodz.  
1800 

Za† Halinę i Henryka Brykarczyk – od syna Krzysztofa z r. 

 

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 


