10.09.2017

Rozpoczęliśmy
kolejny
rok
szkolny, a wraz z nim nowy rok
liturgiczny i duszpasterski. Słowa,
które polscy biskupi wybrali już w
zeszłym roku, aby były one dla nas
światłem
i wskazywały kierunek naszych
duszpasterskich starań w tym roku
do adwentu, brzmią:
„Idźcie i głoście”.
Przypominają one, że każdy
ochrzczony
jest
uczniemmisjonarzem. Pan Bóg, Kościół i Jego mała wspólnota, jaką jest nasza parafia,
potrzebuje Waszego entuzjazmu i zaangażowania. To ona jest żywą historią Kościoła,
który staje się realnie obecny w życiu ludzi, który akceptuje i ukonkretnia nakaz
misyjny Pana Jezusa. To w parafii mamy możliwość życia Słowem, celebrowania
wiary,
adoracji
Chrystusa
i
głoszenia
Go,
jako
Pana
i Zbawiciela, doświadczając i dając świadectwo miłości braterskiej.
Naszym odkrywaniem takiego Kościoła, który nie zamyka się za pancernymi
drzwiami, ale wychodzi aż na peryferie, są Misje Święte – Parafialne. W czasie ich
trwania możemy doświadczyć Kościoła, który staje się na ten czas szpitalem polowym,
w którym leczy się najgłębsze rany oraz gdzie godność człowieka i dziecka Bożego
przewyższa wszelki grzech, winę i nieuporządkowanie. Kościoła, w którym można
doświadczyć prawdziwej bliskości i ogrzania serca. Nowatorska forma naszych misji i
ich przebieg są szansą stania się świadectwem nawrócenia pastoralnego, które może
pobudzić zainteresowanie daleko poza granicami naszej parafii.
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Dziś w niedzielę koronacja obrazu Matki Bożej Literackiej – Bukowskiej o
godzinie 1200 na stadionie miejskim w Buku. Można też oglądać bezpośrednią
transmisję TV i w internecie.
Nabożeństwo Fatimskie w środę o 1930 Różaniec i o 2000 Eucharystia
Pierwsza Komunia Święta - Zapisy dzieci do I Komunii Świętej - przynosimy ze sobą
akt chrztu swojego dziecka i jeśli to możliwe przychodzimy całą rodziną
klasa A - 11.09 od godziny 1630 do 1815
klasa B- 13.09 od godziny 1630 do 1800
dzieci uczące się poza Lusówkiem 1815 do 1900
klasa C- 14.09 od 1630 do 18 00
klasa D - 15.09 od 1630 do 18 00
Kuźnia Talentów - 14 i 15.09 od 1900 lub 13.09 od 18 15 do 19 00
(istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę danego dnia)
dzieci do Wczesnej Komunii Świętej 18.09. od 1630 do 1815.
Spotkanie dla rodziców w niedzielę 17.09 po Mszy Świętej o 1130.
Zapraszam do instalowania aplikacji na swoje telefony: Parafia Rity.
Polecam czasopisma katolickie.
Spotkanie osób kochających śpiewać i chcących tworzyć chór w czwartek po
wieczornej Eucharystii.
Spotkanie dla Szafarzy Komunii Świętej w poniedziałek 18.09 g. 20 00.
Podziękowanie: zadbanie o teren wokół naszej Świątyni i wszystkim, którzy pełnią
różne posługi w sposób niezauważony.
Spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania klas II i III gimnazjum oraz z
klasy 7 SP w niedzielę 17.09 po Eucharystii o 1900.
Caritas: Rozpoczyna się kolejna edycja pomocy żywnościowej FEAD. W ramach
programu można otrzymać 50 kg trwałej żywności na osobę. Kryterium dochodowe to
1028zł netto (osoba w rodzinie) lub 1268zł netto (osoba samotna). Należy zwrócić się
do OPS po skierowanie i dostarczyć je najpóźniej do 24.09 do zakrystii.
Zapraszam także do duchowej adopcji dzieci na misjach – zaadoptowanie jednego
dziecka: wyżywienie całoroczne (obiady) i edukacja szkolna wynosi 160 zł. Zbierajmy
także i nakrętki. Podstawiony jest na dwa tygodnie kontener.
W ubiegłą niedzielę zebraliśmy 2226,39 zł. W Sierosławiu 350,13 zł, w Otowie 129,50
zł. Budowę kościoła można także wspomóc dokonując wpłaty na konto parafialne
(dziękujemy za wpłaty 3600 zł). Do każdej tak podarowanej złotówki zostanie dołożona
złotówka przez dobroczyńcę. Zapraszam, byśmy wzięli pod rozwagę tę sprawę. Dziś
Niedziela Funduszu Budowy Kościoła.
Kolęda na działkach w Sierosławiu i Otowie będzie w pierwszym tygodniu Nowego
Roku 2018. Bardzo proszę o zapisywanie się w zakrystii.

Intencje Mszy 09 - 17.09.2017
SOBOTA, 09.09.2017
1630

Śp. Lech Lima od chrześniaczki Kariny z rodziną

1800

Kaplica ROD Sierosław

1900

Kaplica ROD Otowo

NIEDZIELA,10.09.2017
30

I Niedziela Funduszu Budowy Kościoła

8

Śp. Marianny Tym od przyjaciółki Zdzisi z rodziną

1000

Śp. Stefana Perza (5 r. śm. i im.)
Śp. Helenę i Jana Kulczyńskich i Stefana Wencla

1130

Śp. Lech Lima od Agnieszki i Bartka z dziećmi
Śp. Stanisława Korbas (2 r.śm.) od wnuka Rafała z rodziną

00

19

Śp. Maria Stuldych od brata Józefa z żoną

PONIEDZIAŁEK, 11.09.2017
1830

O zdrowie dla Moniki i nowonarodzonego Franciszka

WTOREK, 12.09.2017
700

W intencji Bogu wiadome j

ŚRODA, 13.09.2017
2000

Dzień Fatimski

Za Parafian, dobroczyńców, za zaangażowanych w Życie Naszej Wspólnoty,
za Misje Święte w Naszej Parafii

CZWARTEK, 14.09.2017
1830

Śp. Tadeusza Walkowiaka od Chóru z naszej Parafii

PIĄTEK, 15.09.2017
1830

75 urodziny Wandy
SOBOTA, 16.09.2017
1530
1630

Ślub Kamili i Mateusza
95 urodziny Zofii i 9 urodziny Wojtka
Z okazji 1 urodzin Franciszka

00

18

Kaplica ROD Sierosław

1900

Kaplica ROD Otowo

NIEDZIELA,17.09.2017
830

Śp. Janusz Siwczak (1 r. śm.) od żony z rodziny

1000

Śp. Kazimiery, Franciszka Kulczyńskich, Zofii Bernarda Ludwiczak, Bogumiła Rogal, Maria i
Karol Smolanowicz
Sp. Franciszka Jandy (13 r.śm.) i zm. z rodz. Woźnych, Jandych i Kulczyńskich od rodziny

30

11

Śp. Tadeusza Walkowiaka od rodziny Przewoźnych

1900

Śp. Tomasza Eugeniusza Kaczmarek od żony z dziećmi
Intencje są odprawiane wg kolejności. Druga i następne intencje, jeśli nie ma dwóch kapłanów
przy ołtarzu, będą odprawiane w najbliższym czasie w dni powszednie, jeśli jest wolna intencja.

Życzę dobrej niedzieli, wszystkim solenizantom i jubilatom tego, co piękne i Boże,
Parafianom i gościom pięknego tygodnia i wszelkiej pomyślności.

Informacje dla rodziców dzieci I komunijnych
Instrukcja biskupa na temat przygotowania do I Komunii Świętej jak i
harmonogram przygotowania - do pobrania na naszej stronie
Informacje dla rodziców kandydatów do bierzmowania
Instrukcja biskupa na temat przygotowania do bierzmowania jak i harmonogram
przygotowania - do pobrania na naszej stronie
Pierwsze spotkanie dla klas II gimnazjum w poniedziałek 25.09 godzina 1720
Pierwsze spotkanie klas III gimnazjum we wtorek 26.09 godzina 18 00
Pierwsze spotkanie klas 7 SP we wtorek 19.09 godzina 1715
Informacje dla rodziców dzieci biorących udział w Akademii Umiejętności
Informacje na aplikacji w zakładce Akademia Umiejętności
Informacje dla rodziców chrzestnych i dla rodziców pragnących ochrzcić
dziecko
Spotkanie przygotowujące do sakramentu Chrztu w I poniedziałek miesiąca godzina
1930.
Spotkania stałe dla dzieci
Spotkania ministrantów do klasy 6
II i IV sobota miesiąca godzina 930
16.09 zbiórka dala ministrantów połączona ze sportem o 930
Spotkania dla ministrantów od klasy7 II piątek mies. po wieczornej Mszy
Spotkania dla scholii dziecięcej
III sobota miesiąca godzina 1000
Modelarstwo
II i IV sobota miesiąca godzina 1015
Robotyka
III sobota miesiąca o 1015
Harcerstwo
co sobotę w zastępach
Duszpasterstwo młodzieży i dzieci
Szkolne Koło Caritas dla dzieci od 6 klasy - spotkanie w poniedziałek 18.09
godzina 1910. Poza oczywistymi atutami wychowawczymi, każde dziecko, które
będzie brało udział w spotkaniach i w akcjach charytatywnych, może otrzymać wpis
na świadectwo kończące klasę 8 o wolontariacie (3 punkty dodatkowe do szkół
licealnych i technikum).
Eucharystyczny Ruch Młodych dla dzieci od klasy 4. Spotkania pogłębiające
relacje z Jezusem i poznawanie Służby Ministranckiej. Pierwsze spotkanie we wtorek
19.09 godzina 1630.

Katolicki savoir - vivre

• Przychodzimy na liturgię 10 minut wcześniej
• Ubiór odświętny – kolana i ramiona zakryte
• Podczas obecności Najświętszego Sakramentu na ołtarzu czy to w czasie Komunii Świętej
czy Adoracji klęczymy
• Na słowa Jezus w hymnie ”Chwała na wysokości Bogu” skłaniamy głowę
• W wyznaniu Wiary na słowa ”i z Ducha Świętego” wykonujemy skłon głową
• Przyklęknięcie jest na prawe kolano, a klęczymy na dwa, jeśli komuś zdrowie na to nie
pozwala, to postawa stojąca z głębokim skłonem.
• Do Komunii Świętej podchodząc przyklękamy na prawe kolano (jeśli zdrowie nie pozwala
to skłon) i złożone dłonie podczas przyjmowania Pana Jezusa. A jeśli Komunia jest na
klęcząco to klękamy i mamy dłonie złożone.
• Nie rozmawiamy w kaplicy – możemy kogoś poprosić i wyjść na zewnątrz
• Papierosy palimy dopiero na parkingu i pozostałości wrzucamy do odpowiedniego
pojemnika
• Jeśli dzieci bawiąc się przestawią jakieś przedmioty, prosiłbym rodziców, by zadbali o
pozostawienie miejsca takim, jakim je zastali.

