Bośnia i Hercegowina (Medugorje) oraz Chorwacja
Termin: 27.05.2019 – 6.06.2019
Cena: 800zł + 250 euro
Cena zawiera:
Przejazd autokarem;
8 noclegów w Medugorje (pokoje 2 – 3 osobowe z klimatyzacją)
1 nocleg tranzytowy w Ludbregu lub w okolicy (Chorwacja) w drodze powrotnej.
Śniadania i obiadokolacje.
Bilety wstępów i opłaty za przewodników zwiedzanych miejsc;
opieka pilota;
ubezpieczenie KL i NNW.

07.10.2018

W planie:
W Medugorje uczestnictwo w wieczornych blokach modlitewnych;
Wejście na wzgórze Podbrdo (miejsce objawień);
Wejście na wzgórze Krizevac;
Spotkanie we wspólnocie Cenacolo.
Uczestnictwo w spotkaniu z Mirjaną (jedną z widzących) w czasie objawienia 2 czerwca;
Dodatkowe atrakcje, zaplanowane na miejscu, uzależnione od czasu i pogody.

Wyjazdy:
Riwiera Makarska;
Vepric – sanktuarium Maryjne na wzór Lourds;
Mostar - najpiękniejsze miasto Hercegowiny;
Sarajewo lub Dubrownik
Wodospady Kocusa;
Wodospady Kravica.
W drodze powrotnej nocleg w Ludbregu, gdzie znajduje się Sanktuarium Krwi Chrystusa – na
pamiątkę Cudu Eucharystycznego; W tym mieście, według podań i legend znajduje się także
centrum świata.
WALUTA: Na miejscu można płacić w następujących walutach: Euro/ Kuny chorwackie/Bośniacka
Marka Konwertybilna/ NAJLEPIEJ ZABRAĆ EURO.
W autokarze możliwość zakupu kawy i herbaty oraz zimnych napojów za złotówki.
Zapisy u ks. Adama

CHARAKTER I CELE RUCHU CHARYZMATYCZNEGO
Charakter i cele Odnowy w Duchu Świętym są omówione w Preambule do Statutów
Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (Statutes of the International
Catholic Charismatic Renewal Services
–
ICCRS) i dostępne na stronie
internetowej: http://www.iccrs.org ICCRS jest organizacją powołaną 1978 r. w celu zapewnia
łączności pomiędzy krajowymi strukturami Odnowy w Duchu Świętym na szczeblu
międzynarodowym i współpracy ze Stolicą Apostolską.

Podstawowe cele Ruchu Charyzmatycznej:
– Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu
Panu i Zbawicielowi.
– Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i
mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym w różnych
częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”. Rozumiane są
najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej
służbie dla Kościoła i świata.
– Popieranie przyjęcia i posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie
Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się
obficie wśród świeckich, zakonników i kleru. Ich poprawne zrozumienie i używanie
zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich
drodze ku świętości i w pełnieniu misji.
– Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji i
reewangelizacji chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych.
Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując
Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których
jest powołany każdy chrześcijanin.
– Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia
Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do
czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod
kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Wspólnota charyzmatyczna jest dla każdego
Chcesz by Twoje relacje z Chrystusem były lepsze?
– zapraszamy w poniedziałek o 1930 do kaplicy w Lusówku.

Ogłoszenia Parafialne 07.10.2018
1. W niedzielę obchodzimy Święto Najświętszej Matki Bożej Królowej Różańca

Wspólnota Różańcowa ma swoje święto patronalne, a po Eucharystii zapraszamy na
agapę do Oratorium, o 930 wspólny różaniec.
2. NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – RÓŻA(niec) dla MAMY w niebie

dla dzieci o 17 w poniedziałki, środy, piątki
dla dorosłych w poniedziałki, środy, czwartki, piątki o 18 00, w sobotę o 1600,
a w niedzielę o 930. Serdecznie zapraszamy.

Intencje Mszy 06 – 14.10.2018
SOBOTA, 06.10.2018
1630

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO 12.10 godzina 1830.
Spotkanie charyzmatyczne w poniedziałek w kaplicy o 1930. ( II i IV poniedz. miesiąca)
Zbiórka dla ministrantów w sobotę 13.10 godzina 930.
Próba scholii dla Iskierek – sobota 13.10 godz. 1000. Zapraszamy do wspólnego śpiewu.
Kandydaci do bierzmowani prowadzą różaniec według wcześniejszych zapisów.
Spotkanie w małych grupach w poniedziałek 15.10 i czwartek 18.10. Kto się nie
zapisał zapraszam po Mszy w niedzielę do zakrystii, także po odbiór harmonogramu.
Spotkanie dla mężczyzn Wspólnota Św. Józefa i Róża Różańcowa męska w III
czwartek miesiąca 18.10.
Spotkanie KLUBU SENIORA w środę o 1630 w oratorium.
Próba Chóru CANTICUM ORATIO dla dorosłych we wtorek godzina 1800

W intencji Wspólnoty Żywego Różańca z okazji patronalnego Święta Matki Bożej
Różańcowej

1000

Śp. Stefana (1 r.śm.) i Urszuli (ur. i im.) Andrzejczak od syna Antoniego z rodziną
Śp. Teresa Rura (im), Jana Śmierzchalskiego 17 r.śm.

1130

W intencji rocznicy ślubu Ewy i Roberta i o Boże błogosławieństwo dla Mateusza i
Pauliny z Jędrzejem
W Intencji Oliwii z okazji 7 urodzin i o zdrowie dla dziadka Tadeusza

1900

Śp. Teresa Najsarek (im.)

PONIEDZIAŁEK, 08.10.2018
1830

Śp. Teresa Rura od rodzin Kind i Foltyn

WTOREK, 09.10.2018
800
ŚRODA, 10.10.2018
1830

Śp. Kazimiera, Franciszek (im) Kulczyńskich, Zofia Bernard Ludwiczak, Bogumiła
Rogal, Regina Stanisław Edward Henryka Andrzejewskich

CZWARTEK, 11.10.2018
1830

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

PIĄTEK, 12.10.2018

5. Polecam czasopisma katolickie – Gość niedzielny z płytą SPRAWA CHRYSTUSA. –

1830

prawdziwa historia dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera, który postanawia zmierzyć
się z największą tajemnicą chrześcijaństwa. Polecamy także Przewodnik katolicki.

7. Zapisy na pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę 24.11. Cel wyjazdu to zaproszenie

Dzień Dziecka Utraconego

Za dzieci utracone

SOBOTA, 13.10.2018

Matki Bożej Fatimskiej

Chrzest o 1400

Śp. Edward Dorobek od córki Barbary z mężem

6. Podziękowania

Za ofiarowane dary na kiermasz ciuszków i wszystkim, tym którzy przy tej akcji
pomagali. ( Panią: Aleksandrze G, Aleksandrze J, Aleksandrze W, Annie P, Beacie W.;
Ewie B., Patrycji K, Zdzisławie P,) Szczególne podziękowania dla Parafialnego Zespołu
Caritas.

MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

800

30

3. SPOTKANIA W TYM TYGODNIU

Śp. Mirosław Budziak (ur.) i Edwarda Dorobka

NIEDZIELA, 07.10.2018

1630

Śp. Teresa Rura od rodzin Cichackich
Z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Artura z okazji
imienin, syna Wojciecha z okazji 12 urodzin i Karolka 7 urodzin.

NIEDZIELA, 14.10.2018
800

Dzień Papieski

Śp. Teresa Rura od Danki i Marka Kosickich z rodziną
Śp. Adam Kucharczyk od teściów Haliny i Tadeusza Szober

Matki Bożej, by odwiedziła naszą parafię w wizerunku z Jasnej Góry. Wyjazd
jednodniowy z proboszczem. Koszt około 70 zł za przejazd.

1000

Śp. Jan, Waldemar Jandy, Piotr Muchowski, zmarłych z rodziny Jandych, Napierałów,
Bajonów

8. Zapisy na pielgrzymko-wycieczkę do Bośni i Hercegowiny i Chorwacji na 11 dni. W

1130

Śp. Zdzisław Tycner od cioci Kazi z rodziną

1900

Śp. Ryszard Maćkowiak od siostry z Rodziną

terminie od 27.05 do 6.06.2019. koszt 800 zł i 250 euro.

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

