
NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY 

Jak możemy owocnie przeżyć ten czas?  

 

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji 

Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy 

Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia 

Nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. 

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, 

modlitwę osobistą i wspólnotową, 

2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na 

misjach, 

3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej 

dotyczącej misji ad gentes, 

4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i 

chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie. 
JAK ? 

Modlitwa za misjonarzy i misjonarzy świeckich – osobista i wspólnotowa 

Rozmowa w domu na temat misji Świętych AD GENTES  

Poszukanie informacji o kilku misjonarzach, którzy ofiarnie pracowali na misjach 

Wysłuchanie konferencji Ojca Świętego Franciszka na temat Misji: www. 

missio.org.pl/pontyfikat/555-pazdziernik-2019-nadzwyczajny-miesiac-misyjny 

Zastanowić się, jak rozumiesz słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Marka w 16 

rozdziale w wersetach od 15 do wersetu 18 (Mk 16,15-18) 

Dzieła miłości: 

Składanie opatrunków na misje do Etiopii w oratorium lub po Mszy Świętej w 

zakrystii.  

Składanie nieustanne makulatury na misje do kontenera ustawionego przy parafii, 

przy współpracy z firmą SK RECYKLING z Gorszewic/Kaźmierz. Całkowity 

dochód przeznaczony jest na wsparcie misjonarzy. 
 

 

Kiermasz ciuszków 18.10.2019 AD 

Przynosimy opisaną odzież dziecięcą od 14 do 17 października do oratorium.  

Sam kiermasz odbędzie się w piątek po wieczornej Eucharystii 
 

 

Tydzień ubogich  

Podzielmy się z bezdomnymi  

My mamy luksus, oni niekoniecznie. Przed nimi jesień i zima. 

Jeśli możesz podziel się kocem, termosem, śpiworem.  

Przynosimy w najbliższym tygodniu(14 – 18.10) do oratorium 

Nasza Wspólnota         13.10.2019 

Parafia pw. Świętej Rity w Lusówku 
 

 

 

 

 

Dlaczego warto modlić się za innych? 
 

Choć nie zawsze dostaje się to, o co się 

prosi, jednego Pan Bóg nie odmawia nikomu - 

Ducha Świętego, który pomaga człowiekowi 

wytrwać w wierze, podtrzymuje w 

najtrudniejszych momentach, pozwala 

zrozumieć, pociesza i wyjaśnia to, co niezrozumiałe. 

W modlitwie chodzi też o to, żeby pokazać Panu Bogu, że drugi 

człowiek nie jest nam obojętny, że zależy nam na jego dobru.  

Za niektóre osoby naprawdę nikt się nie modli nawet na ziemi, gdy możliwa 

jest jeszcze jakakolwiek zmiana na lepsze. Nie chodzi mi tu jednak o 

modlitwę "za wszystkich w potrzebie", lecz za jednego, konkretnego 

człowieka, który w oczach Boga jest jedyny, wyjątkowy i niezastąpiony. 

To nieprawda, że Pan Bóg zapomina o człowieku - to sam człowiek 

przez swoją słabość i chwiejność często oddala się od Niego. Gdy mówimy, 

że Pan Bóg się od nas odwrócił, bo nie wysłuchuje naszych próśb, czy 

mamy prawo myśleć, że Mu na nas nie zależy? To prawda, Pan Bóg 

czasami zdaje się być "głuchy" na modlitwy, ale to wcale nie oznacza, że 

nie troszczy się o człowieka, który się modli lub za którego modlą się inni. 

Święta Monika o nawrócenie swojego syna, dziś również świętego, 

Augustyna, modliła się i ani przez chwilę nie myślała, żeby przestać, ani nie 

sądziła, że Pan Bóg jej nie wysłucha. 
 

Jak zamówić Mszę Świętą? 
Przychodzimy do biura Parafialnego i mamy propozycję terminu. 

Eucharystia może być za kogoś zmarłego lub kilku zmarłych o życie wieczne. 
 

Eucharystia może być za osoby pielgrzymujące tu na ziemi (żyjące) w 

różnych intencjach:  

za chorych o zdrowie  

z okazji jubileuszu małżeństwa czy innych 

z okazji urodzin lub imienin 

w pewnej Bogu wiadomej intencji 

Intencja Mszy Świętej – jest zawsze wysłuchana, bo nie zależy od naszej 

wiary, lecz dzieje się to dzięki ofierze Zbawczej Jezusa. 

https://missio.org.pl/pontyfikat/555-pazdziernik-2019-nadzwyczajny-miesiac-misyjny
https://missio.org.pl/pontyfikat/555-pazdziernik-2019-nadzwyczajny-miesiac-misyjny


Ogłoszenia Parafialne  13.10.2019 

 
1. Za tydzień liczenie wiernych – Dominicantes i Comunicantes.  

2. NABOŻEŃSTWA   

 Nabożeństwo różańcowe: Dla wszystkich: Od poniedziałku do piątku o 18
00 

i 

czwartek dodatkowo o 21
00

; w sobotę o 16
00

,  w niedzielę dziesiątka różańca przed 

każdą Eucharystią.  

Dla dzieci: w środę i piątek o 17
30

 – dziesiątka różańca i katecheza.  

 Adoracja w środę, czwartek i piątek od 17
00

 do 23
00

.  

 Nabożeństwo ku czci Świętej Rity 22.10  we wtorek o godz. 18
00

 Nabożeństwo, a o 

18
30

 Eucharystia. Następne 22.11 (piątek 18
00

) i 22.12 ( niedziela 9
30

). 

3. SPOTKANIA  

 Spotkanie dzieci przygotowujących się do wczesnej komunii w poniedziałek 17
30

. 

 Spotkanie kandydatów do bierzmowania w niedzielę 20.10 po wieczornej Eucharystii. 

 Spotkanie Wspólnoty charyzmatycznej w poniedziałek o 19
30

 najpierw modlitewnie 

w kaplicy, a później przejście do salki u góry. 

 Próba Chóru CANTICUM ORATIO dla dorosłych  

 Zbiórka ministrantów w sobotę o 9
30

 

 Próba Scholi Iskierki w sobotę o 10
00

 

4. Kiermasz ciuszków w piątek 18.10 po wieczornej Eucharystii. Przynosimy od pon. 

14.10 do czw. 17.10  tylko dziecięce ubranka i to opisane. W tym czasie także pomoc 

dla bezdomnych na czas zimy (koce, śpiwory, termosy) 

5. Trwa nadzwyczajny miesiąc misyjny – zapraszam do modlitwy za misje, wspieranie 

makulaturą do kontenera, opatrunkiem czy zbiórką na ten cel w niedzielę misyjną 20.10 

6. Biuro Parafialne czynne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki po Mszy Świętej.  

7. Do 13.10 zapisy na półkolonie i obozy wakacyjne 2020 roku. Ferie Zimowe (03-

07.02); wakacje  03 – 07.08.2020; Obóz żeglarski  09 – 14.08; 

8. Bardzo proszę składać wymienianki – prośbę o modlitwę za zmarłych do skrzynki 

przy Stacji Dziesiątej Drogi krzyżowej, zaznaczając podczas której Eucharystii zmarli 

mają być polecani Panu Bogu. Można też tam napisać prośby i podziękowania przez 

wstawiennictwo ŚWIĘTEJ RITY. 

9. Są wolne intencje na miesiąc październik, listopad i grudzień. Przyjmujemy też 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ  na przyszły rok. (Informacja na 1 stronie) 

10. Dziękujemy jeszcze raz rodzina za zasponsorowanie obrazu i ramy JEZU UFAM 

TOBIE. Został on zawieszony naprzeciw konfesjonału. 

11. Dziś niedziela Funduszu Budowy Kościoła. Za tydzień Niedziela Misyjna, zbiórka 

przy wyjściu z Kaplicy. 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.  Dziękuję także wszystkim za przekazany 1% na budowę naszej 

świątyni. Serdecznie wszystkim darczyńcom dziękujemy. 

 

Życzę dobrej niedzieli, wszystkim solenizantom i jubilatom tego, co piękne i Boże, 

Parafianom, przyjaciołom i gościom pięknego tygodnia i wszelkiej pomyślności. 

 

Intencje Mszy 14  – 20.10.2019 

 

PONIEDZIAŁEK, 14.10.2019                             

1800  Nabożeństwo różańcowe 

1830 DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO 

WTOREK, 15.10.2019                                         św. Teresy od Jezusa 

800 O powrót do zdrowia dla chorego Mieczysława 

1800 Nabożeństwo różańcowe i Nabożeństwo Komunii Świętej 

ŚRODA, 16.10.2019                                             św. Jadwigi Śląskiej  

1730 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 

1800 Nabożeństwo różańcowe  Adoracja od 1700 do 2300 

1830 
Śp. Jadwigę (im) Władysława Kubiaków, Stanisławę, Stanisława Walczak, Henryka 

Grabickiego, Bronisława Chlebowskiego, Stefana Świderskiego 

CZWARTEK, 17.10.2019                                      św. Ignacego Antiocheńskiego 

1800 i 2100 Nabożeństwo różańcowe ( na zakończenie Komunia Święta)   Adoracja od 1700 do 2300 

1830  

PIĄTEK, 18.10.2019                            św. Łukasza Ewangelisty  

1730 Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci 

1800 Nabożeństwo różańcowe  Adoracja od 1700 do 2300 

1830 O zdrowie i błog. Boże dla Artura, Moniki, Karola i Wojciecha (z okazji ur. i im.) 

SOBOTA, 19.10.2019                                           

1600 Nabożeństwo różańcowe 

1630 
Śp. Jana Irenę Mieczysława Bulczyńskich 

Sp. Marka Szober (6 r.śm) Władysława Szober (ur) i zm z rodz. Szober i Nowaków 

NIEDZIELA, 20.10.2019                                     

745 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny  

800 

Z okazji 12 r. ślubu Agnieszki i Macieja  

Śp. Władysława (22 r.śm.) Barbara Stefan Eugeniusza Zygmunta Gałka Stanisława 

Bartkowiaka Krystynę Stanisława, Stanisława Oracz, Teresę Mariana Kubiaka Sylwestra 

Rochowiaka ks. Kazimierza Dworaka 

1000 

Śp. Stanisława Kleszcza ( r.śm.) Marię Franciszka Błaszczaków, Jadwigę Stanisława Jacek 

Kleszcz, Grzegorza Woźniaka Czesława Łysiaka 

Śp. Bogumiłę Mariana Perzów, Mirosławę Ryszarda Pastusiaków, Hieronima Ławniczaka 

Iwonę Klimkowska 

1130 
O Boże błogosławieńtwo. dla Ireny z okazji  urodzin i imienin Prababci Ireny  i Babci Ireny 

od Emila i z okazji chrztu dla Emila  

1900 Śp. Jana Irenę Mieczysława Bulczyńskich 

 


