Sprawozdanie z Rady Duszpasterskiej
Podjęte tematy mają nam pomóc w pogłębieniu relacji z Panem Bogiem, a także w umocnieniu w
wierze. Często doświadczamy tego, że życie wiary zamykamy tylko w świątyni albo też i w domu. A
przecież nasze przekonania i wartości powinny mieć przełożenie na nasza egzystencję, na naszą
codzienność. Poruszane tematy:

1. Kwestia dodatkowej Eucharystii o 1300 w niedzielę. Krótkiej bez kazania dla rodzin z
mniejszymi dziećmi, by odciążyć Eucharystię o 11 30 i 1000. Wielu uważa, że oratorium to dobra
rzecz, ale lepiej w kaplicy. Eucharystia ta miała by być wprowadzona pilotażowo w czasie
Wielkiego Postu.
2. Eucharystia o 1900 dedykowana młodzieży, z oprawą, w której młodzież wzięła by udział.
Nie tylko adresowana do przygotowujących się do Bierzmowania. Z odpowiednim klimatem
3. Przygotowanie do peregrynacji Matki Bożej w wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej,
Chcemy dokonać przez nawiedzenie przez Matkę Bożą naszych domów – będziemy mogli
zaprosić do swej rodziny Matkę Bożą, napisać do Niej list, a także poprzez Rekolekcje Maryjne
z oddaniem się Matce Bożej na podstawie „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Matki
Bożej” Ludwika Grignion de Montfort. . Odwiedziny Maryi miałyby się rozpocząć w tym roku
po Świętach Wielkanocnych, a 33 dniowe rekolekcje w swoich domach z jednorazowym
przyjściem w czwartek wieczorem do świątyni(możliwość także odsłuchania). Początek 7.03
godz. 2000.
4. Jak docierać do nowych parafian – media społecznościowe, ale także rozmowy
sąsiedzkie, zagarnianie sąsiedzkie, modlitwa za sąsiadów, nasze świadectwo życia, przy
peregrynacji można zaprosić do wspólnej modlitwy, zaprosić do jednej ze wspólnot.
5. Adoracja - ze względu na powroty dość późno z pracy, adoracja godzinę przed Eucharystią
i w czwartki do 2100. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy Świętej wieczornej
będzie po dwóch zwrotkach pieśni, by ci którzy nie mogą choć chwilę pozostać, mogli wyjść
bez skrępowania. Osoby, które przychodzą na Eucharystię podczas wystawienia i siadają w
drugiej części pod oknami, wchodzą drzwiami od strony szkoły.
6. I soboty miesiąca – na prośbę parafian będą prowadzone o 830 Różaniec, o 900 Komunia
Święta i po niej 15 minutowe rozmyślanie. Będzie także możliwość i w soboty wieczorem.
7. Podczas każdego wspomnienia ku czci Świętej Rity DNIA NASZEJ PATRONKI (22 dnia
każdego dnia miesiąca) będzie brał udział chór parafialny, a po Mszy krótki koncert.
8. Podczas Wielkiego Postu Gorzkie Żale o 1815, Droga Krzyżowa o 1745, Planujemy
Ekstremalną Drogę Krzyżową granicami naszej parafii 12.04 po wieczornej Eucharystii. A
także pewne Misterium Meki Pańskiej w Niedzielę Palmową z udziałem młodzieży i dzieci.
9. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Wiele dzieci ochrzczonych uczęszcza do
prywatnych przedszkoli, gdzie nie mają możliwości poznania Jezusa Chrystusa. Dlatego parafia
pragnie wyjść im naprzeciw i w tym dopomóc.
10. Spotkania dla młodych mam – bardzo dużo chrztów, a mało babć w okolicy.
Proponujemy spotkania dla mam z małymi dziećmi – raz w tygodniu, w godzinach
dopołudniowych. Pierwsze spotkanie w czwartek 21 lutego w oratorium godzina 10/11.
11. Młodzież pragnie otrzymać punkty na świadectwo za wolontariat. Jest taka możliwość
poprzez zarejestrowaną organizację – proponujemy Szkolne Koło Caritas. Z podjęciem
zobowiązania przynajmniej dwa razy w miesiącu.

10.02.2019

Podsumowanie odwiedzin duszpasterskich
Nasza parafia liczy około 3182 osoby, choć liczba mieszkańców na naszym terenie
jest dużo większa. Są to osoby, które przyjmują u nas sakramenty i uczestniczą w Eucharystii,
a także przyjmują w swoich domach błogosławieństwo Chrystusowe podczas odwiedzin
duszpasterskich zwanych kolędą. Do danej parafii należy się poprzez zamieszkanie
terytorialne. Jeśli ktoś mieszka na terenie parafii powyżej 3 miesięcy (nie będąc nawet
zameldowanym), już należy do danej parafii. Najlepiej, jeśli nowy parafianin przedstawi się
proboszczowi np. po Eucharystii (zawsze mamy taką możliwość po każdej liturgii). Wtedy
można dokonać zapisu danej osoby do parafii, a najpóźniej podczas kolędy.
W tym roku Boże błogosławieństwo Przyjęły nas 729 rodziny, a 326 domów było
zamkniętych, czyli o 5 % mniej parafian niż rok wcześniej. Myślę, że wpłynęły na to m.in.
brak przejrzystości wspólnoty Kościoła, o czym dowiadywaliśmy się w roku 2018, brak
wiary, czasem po przyjęciu sakramentu chrztu dla dziecka czy I komunii dziecka niektórzy
przestają uczestniczyć w życiu parafii, a czasem były to względy niezależne od nas
(np. praca, rodzinny wyjazd na ferie). Zawsze jest możliwość indywidualnego zaproszenia
kapłana na rozmowę, błogosławieństwo domu czy na spotkanie z pasterzem wspólnoty.
Podczas kolędy zauważyłem, że tematy duchowe podejmowane były z trudem i z
pewną obawą, a przecież spotkanie kolędowe w głównej mierze temu służyło. Wielu też na
pytanie – co byście zmienili, na co zwrócić większą uwagę, udzielało odpowiedzi
wskazujących, że tak naprawdę nie znają swojej parafii. Najtrudniejsze były spotkania z tymi
rodzinami, które słabo praktykują lub praktykują gdzie indziej.
Jako proboszcz jestem zobowiązany, jeśli ktoś prosi o sakrament, o wystawienie do
innej parafii lub u nas testimonium moralności - że dana osoba jest osobą wierzącą (wierzy,
że Bóg istnieje i że ma z Nim jakieś relacje), a także że jest osobą praktykującą (uczestniczy
w życiu wspólnoty Kościoła, jest dla niej ubogaceniem).
Odwiedziny duszpasterskie są dla nas szansą spotkania, zapoznania i wspólnej modlitwy w
waszych domach.
Dziękuję za piękne spotkania, za Waszą gościnność, za Waszą obecność
i zapraszam do współtworzenia tej Wspólnoty jaką jest nasza parafia.

Ogłoszenia Duszpasterskie 10.02.2019
1. Bardzo proszę o modlitwę w intencji naszej parafii i w intencji wszystkich inicjatyw
parafialnych.
2. Zachęcam i zapraszam do wspólnej Modlitwy Eucharystycznej za swoich bliskich
zmarłych, za swoje dzieci i małżonków, czy rodziców z okazji różnych jubileuszy i
imienin. Są wolne intencje. Podczas Liturgii niedzielnej, gdy są dwie lub więcej
intencji, są odprawiane jeszcze raz Eucharystie, tyle ile jest indywidualnych intencji.
3. Spotkania
Próba Iskierek w sobotę o 1000 w oratorium.
Spotkanie ministrantów w sobotę o 930 w oratorium.
Próba chóru Canticum Oratio wtorek godzina 1730.
Wspólnota charyzmatyczna w poniedziałek 11.02 o 19 30 w kaplicy.
Spotkanie osób starszych i chorych na Eucharystii 11.02 o godzinie 1830. Po Mszy
Świętej słodki upominek.
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w 3 poniedziałek i 3 czwartek (18 i 21.02)
miesiąca i w ostatnią niedzielę lutego (24.02) po wieczornej Eucharystii.
Spotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych, które nie mają w przedszkolu
prowadzonej katechezy, w niedzielę 17.02 po Eucharystii dziecięcej.
Spotkanie Klubu Seniora w środę o 1700.
Szycie w środę od 1815 w oratorium.
Spotkanie Equipes Notre-Dame w poniedziałek 18.02.
Wieczór Bożej Łaski w pierwszą niedzielę miesiąca marca.
Zakochanych, małżonków i tych którzy szukają swojej przyszłej połowy –
współmałżonków - zapraszam w czwartek na Eucharystię o 1830 w tej intencji.
4. Zapraszamy na wybory sołtysa i rady sołeckiej 12.02 w sali wiejskiej o 1800 w Lusówku
i 13.02 w hotelu Przylesie w Sierosławiu o 1800.
5. Jest możliwość zaopatrzenia się w Pismo Święte jako pamiątkę dla dzieci I
komunijnych. Możliwość do 10 lutego. Zapraszam do zakrystii.
6. Polecam prasę katolicką.
7. Przypominamy o pielgrzymko-wycieczce do Bośni i Hercegowiny w terminie 27 maja
do 6 czerwca. Spotkanie organizacyjne w sobotę 23 lutego, po wieczornej Eucharystii,
w oratorium. Koszt 750 zł i 250 euro za 11 dni.
8. Dziś Niedziela Funduszu Budowy Kościoła. Zapraszam by wspierać parafię przez
wpłaty na konto:
SBG 34 9048
0007 2001 0013
9003 0001.
Przypominamy o
możliwości
przekazania 1%
podatku na naszą
parafię na budowę kościoła. Dziś podczas ogłoszeń sprawozdanie finansowe parafii.
Życzę dobrej niedzieli, wszystkim solenizantom i jubilatom tego, co piękne i Boże,
Parafianom, przyjaciołom i gościom pięknego tygodnia i wszelkiej pomyślności.

Intencje Mszy 09 – 17.02.2019
SOBOTA, 09.02.2019
Śp. Grzegorza (16 r.śm.) Jana, Anny Kulczyńskich

1630

Śp. Stanisław (30 r.śm.) Jadwiga, Marian, Stanisław, Bronisław Konrad Kleszcz Czesława Władysław
Kwiatkowscy, Jan Klóska, Aniela Ireneusz Mączyńscy, Czesława Franciszek Łuczak
Śp. Kazimierza Andrzejewskiego od żony z synem Pawłem
Msza Dziękczynna za Ignacego za uzdrowienie i za śp. Marka Sołtysik (3 r.śm.)

NIEDZIELA, 10.02.2019
800
1000
1130
19

00

Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 14 – za Marka
Śp. Marka Mikołajczaka (10 r.śm.) od rodziny
Śp. Leokadia Kroll (7 r.śm.) i zm. z rodziny
Śp. Mariannę (30 r.śm.) Ignacy Nowak i zm. z rodziny
Śp. Henryk Mikołajczak od Elżbiety i Daniela z rodziną

PONIEDZIAŁEK, 11.02.2019
Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 15 – za Marka

18

30

Śp. Henryk Mikołajczak od sąsiadów

WTOREK, 12.02.2019
800

Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 16 – za Marka

ŚRODA, 13.02.2019
Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 17 – za Marka

1830

Śp. Zdzisława Koniecznego od rodziny Wójtowiczów

CZWARTEK, 14.02.2019
Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 18 – za Marka

18

30

Za zakochanych i za małżonków i o dobrych mężów i żony

PIĄTEK, 15.02.2019
Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 19 – za Marka

1830

Śp. Kazimierza Andrzejewskiego od Marii i Zygmunta Kulczyńskich

SOBOTA, 16.02.2019
1630

Śp. Andrzej Wenzel od brata Marka
Śp. Hieronima Błaszczak (2 r.śm.) zm z rodz. Szwarców i Błaszczaków
Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 20 – za Marka

NIEDZIELA, 17.02.2019
800

Do Dworu Niebieskiego Msza Święta 14 – za Marka

1000

Śp. Zdzisława Koniecznego od rodz. Bulczyńskich z mamą

1130

Z okazji 30 urodzin Piotra

19

00

wolna
Intencje są odprawiane są. 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.

