ZAPISY DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Drodzy Rodzice,
Chcielibyście, aby Wasze Dziecko mogło już w pełni uczestniczyć we Mszy świętej, aby mogło
przyjąć Pana Jezusa do swego serca. W takim razie zapraszam Was na zapisy we wrześniu (w
terminie uzgodnionym z księdzem proboszczem). Potrzebny będzie akt chrztu Dziecka, które ma
przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, a jeśli mieszkacie poza parafią pw. Świętej Rity w
Lusówku, również zgoda proboszcza miejsca.
Do świadomego przyjęcia pierwszych sakramentów Wasze Dziecko przygotowuje się głównie w
Waszej rodzinie, a wszyscy wokół - wspólnota parafialna, katecheci w szkole, mają Wam w tym
jedynie dopomóc. Zapraszam Was i Wasze Dziecko do uczestniczenia co niedzielę we Mszy świętej,
która jest „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”. Dlatego wprowadzenie Waszego Dziecka w
tę tajemnicę wiary jest w jakiś sposób dziełem Waszego życia. Aby Dziecko mogło przeżyć Mszę
świętą jako ofiarę miłości Pana Jezusa do nas oraz odkryć misterium (tajemnicę) poszczególnych
znaków i gestów, a tym samym „poczuć” ducha liturgii, musi mieć okazję w niej uczestniczyć jak
najczęściej – co niedzielę. Może potwierdzić swoją obecność na niej np. naklejkami, które otrzyma
po zakończonej mszy, a które są związane z tematyką Liturgii Słowa (czytań). Dzieci chętnie zbierają
takie pamiątki, które pomagają zapamiętać Dobrą Nowinę.
Nasze życie, nasza wiara i nasze deklaracje powinny być spójne. Dlatego jeśli pragniecie, aby
Wasze Dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, także jego starsze rodzeństwo powinno
uczestniczyć w życiu i edukacji religijnej. To znaczy powinno uczestniczyć w katechezie szkolnej, a
jeśli do tej pory tak nie było, powinno ją uzupełnić i kontynuować. Jeśli chcecie, by Wasze Dziecko
poszło do Komunii w innej parafii, a jednocześnie rodzina nie jest znana we wspólnocie parafialnej z
liturgii niedzielnej, czy też starsze dzieci nie uczestniczą w katechezie szkolnej, całe przygotowanie
odbywa się w parafii zamieszkania, a dopiero sam sakrament Komunii we wskazanej przez was
parafii.
Kiedy Wasze Dziecko ma przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, powinno przede wszystkim
wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy Chlebem Eucharystycznym a zwykłym.
Mam nadzieję, że przez uczestniczenie w coniedzielnej Eucharystii oraz w spotkaniach niedzielnych
dla przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, Wasze Dziecko uzyska zdolność by wpełni
uczestniczyć w Sakramencie Eucharystii. Jako proboszcz, będę cieszył się ze współpracy z Wami
jako Rodzicami, bo razem osiągniemy cel zawarty w słowach Pana Jezusa – „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie”.
Postarajcie się, aby Wasze Dziecko modliło się codzienną poranną i wieczorną modlitwą.
Nauczcie Je podstawowych modlitw, módlcie się z Nim i pozwólcie mówić swoimi słowami do Boga
jako Ojca o najważniejszych dla Was sprawach.
Wasze Dziecko, jako uczeń klasy 3, uczestniczący w katechezie szkolnej, powinno umieć i
rozumieć podstawowe modlitwy, znać Mały katechizm (jeśli ma problemy z nauką na pamięć,
postarajcie się nauczyć Je tak, by umiało mówić te modlitwy razem z innymi na głos). Powinno znać i
opowiedzieć historię Jezusa i Maryi, np. na podstawie opowieści biblijnych (np. Biblia dla dzieci) i
korzystać z książeczki do nabożeństwa.
W Sakramentach Eucharystii i Pojednania Dziecko otrzymuje największe umocnienie łaską,
ochronę przed grzechem, ale przede wszystkim mobilizację do dobra. Małe dzieci, często bardziej niż
dorośli, są zdolne do duchowego trudu i wzrostu, jeżeli jest on motywowany wiarą i miłością do Pana
Jezusa.
Zróbmy wszystko, aby Wasze Dziecko mogło dobrze przygotować się na przyjęcie Pana Jezusa
do swojego serca.

02.06.2019

Nabożeństwa czerwcowe
Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego,
popularnie zwane „czerwcowym” składa się z
adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz
śpiewu lub recytacji Litanii do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Czerwiec jest miesiącem
szczególnego kultu Serca Bożego.
Prawdopodobnie dlatego czerwiec, że
najważniejsze objawienie św. Małgorzacie
Marii Alacogue miało miejsce właśnie w
czerwcu. Wtedy też przypada Uroczystość
Serca Jezusowego.
Litanię do Serca Pana Jezusa ułożyła francuska wizytka s. Joanna Magdalena
Joly. Litania składa się z 33 wezwań dla upamiętnienia każdego roku
ziemskiego życia Chrystusa. Ich treść wyraża zbawczy plan miłości Boga do
człowieka. Nabożeństwo czerwcowe jest pobożną praktyką, przez którą wyrażamy
nasze dziękczynienie za wielką miłość, którą Pan Jezus nas obdarza,
oraz wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy, jakich doznaje z naszej
strony, gdy odrzucamy Jego miłość.
W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia
Jezusowego Serca na krzyżu, a tymi, którzy wtedy uczcili to Serce, byli
apostołowie.
Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było sprawowane 1 czerwca 1857
r. w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Należy też pamiętać, że Papież Leon XIII
poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 r. a sto
lat później, nasz Rodak Ojciec Święty Jan Paweł II ponowił ten akt podczas
nabożeństwa czerwcowego odprawionego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.

Ogłoszenia Parafialne 02.06.2019
1.Dziękuję wszystkim zaangażowanym i uczestniczącym w uroczystościach imieninowych

naszej Patronki Świętej Rity. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w
nabożeństwach majowych przy krzyżach i przy figurze fatimskiej.
2.NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Poniedziałek i piątek o 1800 przed wieczorną Eucharystią w kaplicy
3.Eucharystie w tym tygodniu
We wtorek nie ma Eucharystii, w pozostałe dni według stałego harmonogramu.
Poniedziałek, środa, czwartek i piątek o 1830.
4.Triduum duchowe



I czwartek – Msza Święta 1830 i adoracja do 2030. Brewiarz o godzinie 2000.
I piątek – spowiedź: przed Eucharystiami; Adoracja od 1300 do 1400 i od 1730 do 1825 ;
Objazd chorych od 800.

5.Spotkania:


Przygotowanie do chrztu 10.06 godzina 1930 w oratorium

Katecheza dla dzieci przedszkolnych w poniedziałek 10.06 godzina 17 00.

Spotkanie charyzmatyczne 10.06 godzina 1930
00
6.Wieczór Bożej łaski w Wigilię zesłania Ducha Świętego 8.06 w sobotę. O 21
dodatkowo Msza Święta a później czuwanie
7.Msze Święte na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla Szkoły
Podstawowej w Lusówku w niedzielę 16.06 o godzinie 1130 dla klas 1 -5, a dla klas 6-8
o godzinie 1900. A dla Szkoły Prywatnej Kuźni Talentów 09.06 godzina 19 00.
00
8. Święcenia biskupie przyjmie ks. Szymon Stułkowski 09.06 o godz. 15 w Katedrze
Poznańskiej.
9.Są wolne intencje od 10.06 w tygodniu i niedzielę
10. Możliwość zapisania dzieci na półkolonie wyjazdowe z Lusówka w terminie od29.07 do
2.08, w godzinach od 730 do 1530. Program na fb.
11. Spotkanie osób wyjeżdzających na obóz żeglarski w terminie od 04.08 do 09.08 do
Dymaczewa Nowego odbędzie się 09.06 około godziny 1230.
12. Termin Pierwszej Komunii Świętej 2020 AD – 16 maj; 2021 AD – 15.05;
Termin Komunii Wczesnej w 2020 AD po ustaleniu z rodzicami.
13. Przypominamy, że na MISJE składamy do kontenera tylko makulaturę. Zbieramy także
nakrętki plastikowe.
14. Kancelaria Parafialna do 06.06 będzie nieczynna. Wszelkie sprawy związane z
posługą u chorych proszę zgłaszać smsem u ks. proboszcza Adama 607981781. Msze
Święte w tygodniu będzie odprawiał ks. Ignacy.
15. Za tydzień Niedziela Funduszu Budowy Kościoła. Dziękuję za darowizny na naszą
Parafię na konto: SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001. Dziękuję za złożone ofiary
na potrzeby naszej parafii. Serdeczne Bóg zapłać.
Życzę dobrej niedzieli, wszystkim solenizantom i jubilatom tego, co piękne i Boże,
Parafianom, przyjaciołom i gościom pięknego tygodnia i wszelkiej pomyślności.

Intencje Mszy 01 – 09.06.2019
SOBOTA, 01.06.2019
1630

Śp. Władysławę i Marka Szober i zm. z rodziny Szobrów i Nowaków
Śp. Tadeusza (25 r.śm.) Marii Zdzisława Jankowskiego Izabeli i Henryka Woźniaków

18

00

ROD SIEROSŁAW

19

00

ROD OTOWO

NIEDZIELA, 02.06.2019
8

00

1000
1130
1900

Niedziela Wniebowstąpienia

O świętość i potrzebne łaski dla o. Rafała Krystyanca z okazji 5 rocznicy święceń kapłańskich

Śp. Czesława Woźniaka (ur.) od żony z rodziną
Śp. Zdzisława Koniecznego od Hanny i Zenona Lasotów z rodziną
Z okazji 1 urodzin Lenki
Za Jadwigę Stanisława Franciszka Rozalię Joannę od matki chrzestnej z okazji dnia dziecka

PONIEDZIAŁEK, 03.06.2019
1830

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Św. Rity o uzdrowienie z Nałogu
Stanisława

WTOREK, 04.06.2019
Medjugorie – W pewnej intencji parafialnej z 02.06
ŚRODA, 05.06.2019
1830

Za dusze Czyścowe
CZWARTEK, 06.06.2019
1830

Za Adriannę w podziękowaniu za jej postawę wiary i posługę katechetyczną w Kuźni
Talentów

PIĄTEK, 07.06.2019
1830

W intencji Pauliny z okazji urodzin
SOBOTA, 08.06.2019
1630
18

00

1900
21

Śp. Janina Woźniak od brata Wiesława z rodziną
Śp. Czesławę ( 5 r.śm.) Władysława Kwiatkowskich
ROD SIEROSŁAW
ROD OTOWO
Msza Święta zesłania Ducha Świętego

00

NIEDZIELA, 09.06.2019
800

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Śp. Leszka Gaładyka, Elżbietę Adelę Mariannę Pawła Gaładyków, Halinę Henryka
Łuczaków
Śp. Monikę (3 r.śm.) Urszulę ( 6 r. śm.) Jana Szczepana Andrzejczak

1000

Śp. Jan Jandy ( 5 r.śm.) Waldemara Jandy, Piotra Muchowskiego zm. z rodziny Jandych,
Napierałów i Bajonów

1130

Śp. Krystyna Marianna Henryk i Tomasz

1900

W podziękowaniu za rok szkolny i katechetyczny Kuźni Talentów
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.

