
 Ogłoszenia:    

1. Dziś gościmy w naszej parafii ks. Remigiusza Kobusińskiego, który 
przed kościołem zbiera ofiary na budowę Kościoła w Bolechowie. 

2. Bóg zapłać za ubiegłotygodniową składkę remontową.  
Zebraliśmy 8018 zł w Czarnkowie oraz 893 zł w Romanowie. 

3. Spotkania duszpasterskie: 

 Oaza Dzieci Bożych w poniedziałek o 1600; 
 Ministrantów i ich rodziców zapraszamy w poniedziałek 

na wieczorną Mszę, a po niej na spotkanie na salce;   

 Krąg Biblijny we wtorek o 2000 - zachęcamy wszystkich 
do wspólnego rozważania Słowa Bożego;  

 PM w środę o 1830; 

 Katecheza przed chrztem w piątek o 1915; 
4. W środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem 

posypania głów popiołem o godz. 700, 1000, 1700 i 1830 oraz 

w Romanowie o godz. 1700.   
W tym dniu obowiązuje POST ŚCISŁY (posiłki bezmięsne 
i maksymalnie jeden posiłek do syta i dwa lekkie). Przed kościołem 

zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną. 
5. W Wielkim Poście: przez cały okres obowiązuje zakaz udziału 

w zabawach tanecznych 

- Nabożeństwa pasyjne: 
a. Gorzkie Żale poprzedzone Koronką w niedziele o g. 1700 
b. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1000 i 1745. 

6. Za tydzień rozpoczniemy parafialne rekolekcje, które poprowadzi 
ks. Rafał Krakowiak, proboszcz z Ludom i moderator Pomocników 
Matki Kościoła. Nauki rekolekcyjne podczas każdej Mszy św. 

niedzielnej i od poniedziałku do środy o g. 700, 1000, 1800 
w Czarnkowie oraz o 1700 w Romanowie.    

7. Zapraszamy na cykl katechez dla młodzieży i dorosłych 
prowadzonych przez Wspólnotę Neokatechumenalną w niedziele o 
1845 i czwartki o 1900 do kościoła. 

8. Parafia w Lubaszu organizuje wyjazd na Młodzieżową noc czuwania 
do Skrzatusza. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy i szczegóły 
wyjazdu u ks. Marcina. 

9. Ks. Filip z osiedla wraz z ks. Marcinem organizują pielgrzymkę 
do Rzymu i okolic w terminie 15.02. – 21.02.2021r. Koszt wyjazd 
2690zł i 100 Euro. Zapisy do 15.03.2020. Szczegóły w gablocie oraz 

u ks. Marcina i ks. Filipa.  
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy  

Śp. Henryka Wylegałę z ul. Kwiatowej 

 Dobry Jezu… 
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„Wielka Tajemnica Wiary” 

23 lutego 2020r 

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA  

Rozważamy dzisiaj kolejny fragment Jezusowego Kazania na Górze, 

w którym Pan wskazuje drogę do prawdziwie szczęśliwego życia.  Jesteśmy 

w środku mowy Pana Jezusa poświęconej relacji Prawa Mojżeszowego do 

Prawa, które przynosi On sam. Chrystus nie znosi Prawa Starego Przymierza, ale 

je wypełnia – wypełnia dogłębną miłością, płynącą z mocy Ducha Świętego.  

Odrzuconą starą zasadę „oko za oko i ząb za ząb” wypełnia zasadą „zło, dobrem 

zwyciężaj”.  

Dzisiejsza Ewangelia to mądre słowo dla tych, którzy uważają, że 

w chrześcijaństwie chodzi przede wszystkim o to, by być dobrym człowiekiem. 

Wzywa nas do miłości i modlitwy za tych, których lubimy i za tych z którymi 

szczególnie nam trudno. Zachęca – „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 

się za tych, którzy was prześladują”. Piękna to idea, jednak bardzo trudna do 

urzeczywistnienia. Dzisiejszy świat jest drapieżny. Może ktoś nas skrzywdził 

i w swej bezradności i zwyczajnej ludzkiej słabości pragniemy odwetu? Być 

może to wszytko brzmi w naszym sercu i być może nie potrafimy zrozumieć 

i przyjąć słów, które dziś kieruje do nas Jezus. 

  Jedyną chrześcijańską drogą jest miłość i pokorne, pełne nadziei 

spojrzenie na krzyż Jezusa. To Chrystus, niewinny Baranek, cierpiąc wziął na 

siebie całą niesprawiedliwość świata. I tylko On, jako Jedyny sprawiedliwy 

i miłosierny Sędzia, może dokonać właściwej odpłaty wszystkim ludziom, gdy 

przyjdzie powtórnie. Dzisiaj, siły do walki ze złem daje nam Duch Święty. Może 

w naszym sercu jest bunt, że Jezus tak wiele od nas wymaga. Może wydaje  nam 

się, że to wręcz niemożliwe, by żyć tak, jak chce tego Ewangelia. Pamiętajmy 

jednak, że Jezus, umierając na krzyżu wstawia się za swoimi prześladowcami 

wołając –  „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” – jest to twarde 

prawo, ale prawo… Módlmy się więc o uzdrowienie naszych najtrudniejszych 

życiowych relacji, prosząc: „Ojcze, uzdrów moje serce!”… 

 



Poniedziałek 24 lutego  

700  Za† Tomasza Wargina (40 r.śm.) – od synów i córek 

1830 Za† Czesława, Agnieszkę i zm. z rodz. 

-  Za† Jana Antkowiaka – od Haliny Krenc z mężem 

Wtorek 25 lutego 

700  

1000 A.M.P.D.Ś.M 

1830 Za† Tadeusza Polituszczy – od sąsiadów z ul. Sikorskiego 35  

 Za† Andrzeja Psyka (3 r.śm.) – od pr. os. Słoneczne i Dębe 

 Za† Barbarę Kubiś – od sąsiadów z ul. Kościuszki 

 Za† Macieja Klewenhagen – od sąsiadów 

 Za† Romana Malicha i Celinę Huber (r.śm.) 

 Za† Heliodorę Banachowicz – od wnuka Janka z rodz. 

 Za† Marzenę Czynszak – od Wioli i Mariusza Lemańskich 

 Za† Juliana Kijka (8 r.śm.) 

 Za† Stanisława Kutę (4 r.śm.) – od córek 

 Za† Krystynę Szczublewską (1 r.śm.) i zm. z rodz. 

 Za† Mariana Kwaschnika (13 r.śm.) 

 Za† Annę Lis (1 r.śm.) 

 Za† Danutę Włodarek – od szwagierki z rodz. 

 Za† Teresę Furier – od syna Błażeja z rodz. 

 Za† Ewę Jędraszczak Janas – od Tosi z rodz. 

 Za† dziadków – od Beaty 

 Za† Franciszka Nowaka – od córki Teresy z r. i rodz. z Krosna 

 Za† Jana Antkowiaka – od rodz. Kubisiów 

 Za† Annę Lis (1 r.śm.) – od Aliny z rodz. 

 Za† Henryka Wylegałę – od Krystyny, Iwony i Ireneusza z r. 

 Za† Czesława Kisłę – od Jadzi 

 Za† Grażynę Polcin, Aleksandrę, Leokadię, Feliksa i Franciszka Polcin 

 Za† Konrada Kordyłę i zm. z rodz. 

 Za† Władysława Machlewskiego – od siostry Teresy z rodz. 

 Za† Macieja, Józefa, Czesława i zm. rodziców 

 Za† Antoniego (33 r.śm.) i Jadwigę Piatków 

 Za† Romana Szymczaka (im.) i zm. z rodz. Szymczaków, 

Szczepaniaków, Wójcików i Karolaków 

 Za† Władysława Machlewskieego – od r. z ul. Wronieckiej 

 Za† Stefana Ziesdorfa i zm. z rodz. 

 Za† Włodzimierza Cichowicza (5 r.śm)  

Środa 26 lutego - ŚRODA POPIELCOWA 

 700  

1000 Za† Zbigniewa Łukasika (k.r.śm.)  i zm. z rodz. 

1700 Za† Szymona Bielejewskiego – od rodz. z Romanowa Dolnego 

R1700  

1830 W int. W int. Ojczyzny 

 W int. Ojca Św. i wszystkich kapłanów 

 W int. kleryków 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 wspierają remonty świątyń 

 W int. Barbary o odnalezienie drogi do Boga 

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

 W int. Marii i Macieja (25 r.śl.)  

 W int. Danuty i rodziny  

Czwartek 27 lutego 

700  Za† Tomasza Mądrowskiego (7 r.śm.) – od rodziców 

R1700  Za† Teresę Rzysko – od sąsiadów 

1830 Za† Zofię (12 r.śm.) i Wiesława Grembowskich 

Piątek 28 lutego  

700   

1830 Za† Mieczysława Sowińskiego (1 r.śm.) 

- Za† Przemysława Nowaka – od rodziców 

Sobota  29 lutego  

700 Za† Władysława Kokota – od córki z mężem i dziećmi 

1830 Za† Barbarę Michalak (10 r.śm.) i zm. z rodz. 

Niedziela  1 marca –  I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

730 Za† Władysława Staneckiego (14 r.śm.) i zm. z rodz. 

R 900 Za† Sebastiana Fręśko – od mamy 

930 Za† Kazimierza Czekałę (im.) 

1100  Za† Krystynę Borejko (1 r.śm.), Wiktora Borejko i zm. z rodz. 

1230  ZA PARAFIAN 

1800 Za† Andrzeja Psyka (3 r.śm.) i zm. z rodz. – od rodziny 

 

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 


