
 
 

MISJE 2018 
 

Nasza Archidiecezja Poznańska wspiera konkretne Misje: w Panamie  - Bocasdel Tona; Rwandzie - 

Kibeho; na Kubie - Hawana; na Madagaskarze – Befasy. W tych miejscowościach w roku 2017/2018 

zostały wybudowane dwie szkoły; powstały: chatka medyka (przychodnia) i ogród edukacyjny (warzywa i 

sad); trwa odbudowa kaplicy. Mieszkańcy naszej archidiecezji podjęli się rocznej adopcji dzieci z tych 

rejonów. Na konkretnych misjonarzy przekazaliśmy sumę 2000000 zł, pochodziły ze zbiórek z 415 parafii. 

Na misje wyjechało w roku 2018  aż 87 misjonarzy świeckich i wielu na wolontariat misyjny. 

 
Dzieła misyjne 2017/2018 naszej parafii – wybudowanie studni w Kamerunie w Parafii Notre Dame 

de l’Assomption de  Doukoula ; BP. 75 Garoua/ CAMEROUN, adopcja 19 dzieci przez dwa lata. 

Wsparliśmy misjonarza o. Nicolasa łączną sumą 23400 zł; dwie trzecie tej sumy pochodziło ze zbiórki 

makulatury i nakrętek.  
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tą inicjatywę wspierania misji. 

Będziemy dalej zbierać makulaturę na misje – ale teraz dla o. Marka Marciniaka SVD pochodzącego z 

Mosiny i dla o. Macieja Brauna CR pochodzącego z Grodziska Wielkopolskiego. Zachęcam, by 

zobaczyć w internecie ich pracę i posługę. Zmiana podyktowana jest faktem braku kontaktu z o 

Nicolasem Ngartolnan (Tel : +237 699 662 388; E-mail : ngartolnan@gmail.com)  
 

 
 

Drzewko misyjne  można zabrać z drzewka białą kartkę, która jest symbolem nadziei dla mieszkańców 

gdzie są misjonarze i gdzie są wyznawcy Chrystusa zabijani i prześladowani. Można ofiary wpłacać 

bezpośrednio na misje, które prowadzą o. Marek i o. Maciej lub na konto parafialne z dopiskiem misje.   

Dziękuję p. Katarzynie i p. Jerzemu za przygotowanie drzewka misyjnego. 
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Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale 

nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już 

pewni swego zbawienia wiecznego, przechodzą po 

śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną 

do wejścia do radości nieba. 
 

To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś 

całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół 

nazywa czyśćcem. […} 
 

Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za 

zmarłych, której mówi już Pismo święte:[…]  Kościół 

od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im 

pomoce, a w 

szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po 

oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji 

Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i 

dzieła pokutne za zmarłych: 
 

Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i 

ofiarujmy za nich nasze modlitwy 
Katechizm Kościoła Katolickiego 1030-1032 

 

W dniach 1 -8 listopada, za wejście na cmentarz i odmówienie jakiejkolwiek modlitwy w intencji 

zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. 
 

W dniu Wszystkich Świętych (1.11) i we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2.11) 

można uzyskać odpust zupełny za jednego zmarłego nawiedzając kościół, kaplicę naszą i 

odmawiając Ojcze Nasz, Wierzę w Boga i modlitwę w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.  

 

Powyższe odpusty zupełne można uzyskać pod zwykłymi warunkami: 

Stan łaski uświęcającej (po spowiedzi – brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet 

powszedniego); Przyjęcie komunii; Modlitwa w intencji Ojca Świętego i Kościoła. 

mailto:ngartolnan@gmail.com


Ogłoszenia Parafialne 21.10.2018 
1. NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – RÓŻA(niec) dla MAMY w niebie  

dla dzieci o 17
30

 w poniedziałki, środy, piątki  

dla dorosłych w poniedziałki (wyjątkowo nie będzie różańca ze względu na 22.10 Dzień 

Naszej Patronki), środy, czwartki, piątki o 18
00

, w sobotę o 16
00

, a w niedzielę o 9
30

.  

2. SPOTKANIA W TYM TYGODNIU 

Odwiedziny chorych będą piątek 26.10 od 800. Odwiedziny przed świętami będą 14.12. 

Zbiórka dla ministrantów w sobotę 27.10 godzina 930. 

Próba scholii dla Iskierek – sobota 27.10 godz. 1000.  

Spotkanie Klubu Seniora SenioRitek w środę o 1700 w oratorium. 

Kandydaci do bierzmowania prowadzą różaniec według wcześniejszych zapisów. Spotkanie 28.10 

w niedzielę po wieczornej Eucharystii. Tym spotkaniem zamkniemy wszelkie zapisy.  

Próba Chóru CANTICUM ORATIO dla dorosłych we wtorek godzina 1800. 

22.10 - dzień NASZEJ PATRONKI, o 1800 Nabożeństwo a o 1830 Msza Święta. 

W niedzielę 28.10 podczas Eucharystii o 1130 poświęcimy dzieciom I komunijnym książeczki do 

nabożeństwa. Po Eucharystii spotkanie dla dzieci. 

3. Zapowiedzi spotkania:  

W dniu 5 listopada modlić się będziemy za wszystkich zmarłych w czasie prawie 5 lat   

     istnienia naszej parafii. Powierzać ich będziemy Bożemu Miłosierdziu. 

   Msze Święte z racji 1 listopada – w Lusówku 31.10 o 1830 i 01.11 o 800 i o 1000.  

   Rekolekcje KANA dla małżeństw i związków niesakramentalnych 18/19 listopada 2019  

             w Lusówku. Więcej informacji za tydzień. 

4. NASZA PATRONKA – zapraszam na Uroczyste nabożeństwo i Eucharystię ku czci 

ŚWIĘTEJ RITY. O 18
00

 Nabożeństwo, a o 18
30

 Eucharystia. Można Napisać intencję przez 

Jej wstawiennictwo i złożyć do skrzynki przy 10 stacji. Nie zapomnijmy o róży dla Niej.  

W czasie Mszy Świętej będziemy przedstawiać Panu Bogu intencje poprzez wypowiedzenie 

imienia osoby, dla której prosimy o wstawiennictwo tej Świętej.  

5. Są wolne intencje na Eucharystie w tygodniu i w niedzielę. 

6. Polecam czasopisma katolickie.  

7. Rozpoczyna się TYDZIEŃ MISYJNY, który trwać będzie do przyszłej niedzieli. Zapraszam 

do modlitwy za misje i do wspierania tych, którzy głoszą na krańcach świata Ewangelię. W 

przyszłą niedzielę o 17
00

 spotkanie przy kawie na probostwie z osobą świecką, która była na 

wolontariacie misyjnym w roku 2017 w Ziemi Świętej w sierocińcu na Górze Oliwnej. 

Drzewko misyjne  - by pomóc dzieciom i prześladowanym. 

8. Przygotowanie do HOLY WIN. Dziś w niedzielę dzieci będą losować świętych, za których 

mogłyby się przebrać. Kto chciałby wesprzeć cukierkami  Marsz Świętych - serdecznie 

zapraszam. 

9. Dziś liczenie wiernych – DOMINICANTES I COMUNICANTES 

10. Osoby zapisane na pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę 24.11 bardzo proszę wpłacać u 

Nadzelatorki lub w biurze po Eucharystiach w tygodniu.  

11. Trwają zapisy na pielgrzymko-wycieczkę do Bośni i Hercegowiny i Chorwacji.   

12. Dziś zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne. Konto Parafialne : SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 

0001.  

Intencje Mszy   20 – 28.10.2018 

 

NIEDZIELA, 21.10.2018 Odpust w Lusowie 

8
00

 

Śp. Władysławy (21.śm.) Basi, Stefana, Eugeniusza, Zygmunta Gałków, Stanisława 

Bartkowiaka, Krystyna, Stanisława, Stanisława Oraczów, Teresy Mariana Kubiaków, 

Ks. Kazimierza Dworaka 

Śp. Szczepana Andrzejczak, Monika, Urszula, Jan Andrzejczak i z rodz. Jankowskich, 

Jaworskich  

10
00

 

Śp. Stanisława Kleszcz(13 r.śm.) Marię, Franciszka Błaszczaków, Stanisława, 

Jadwigę Jacka Kleszczów, Grzegorza Woźniaka Czesława Łysiaka 

Śp. Jadwiga (im.) Władysław Kubiak Stanisław Walczak Henryk Grabicki Bronisław 

Chlebowski Stefan Świderski 

11
30

 
O potrzebne łaski dla Wojtusia  

Z okazji 60 urodzin Teofila od żony, dzieci i wnuków 

19
00

 Śp. Teresa Rura od rodzin Perzów i Podolskich 

PONIEDZIAŁEK, 22.10.2018 DZIEŃ NASZEJ PATRONKI 

18
30

  W intencji Wspólnoty Żywego Różańca – II róży p.w. św. Jana Pawła II 

WTOREK, 23.10.2018  

8
00

  

ŚRODA, 24.10.2018   

18
30

 Śp. Teresa Rura od Klubu Seniora 

CZWARTEK, 25.10.2018   

18
30

 O zdrowie dla Bogumiły 

PIĄTEK, 26.10.2018  

18
30

 Śp. Marka Czerniejewicz od Janusza, Alicji, Waldka i Danki 

SOBOTA, 27.10.2018  

15
00

 Ślub Wioletty i Tomasza  

16
30

 
Śp. Franciszka (10 r.śm.) Kazimierza( 25 r.śm.) zmarłych z rodziny Bąkowskich, 

Limów Witkowiaków i Strzykała 

NIEDZIELA, 28.10.2018  

8
00

 Śp. Anna Graczyk od córki i zięcia i zm. z rodz. Koniecznych 

10
00

 
Z okazji 8 urodzin Maksymiliana  

Z okazji urodzin Łukasza i śp. Barbarę Aleksandrowicz 

11
30

 
Śp. Teresa Rura od rodz. Musiałów 

Tadeusz Rura od dzieci (im.) 

19
00

 Łucja Nowicka (2 r.śm.) Antoni Nowicki i zm. z rodz. Nowickich i Surmów 

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  


