
Intencje Mszy   18 – 25.10.2020 

NIEDZIELA, 18.10.2020                             

800 

Śp. Władysławy (23 r.śm.) Barbary Eugeniusza, Zygmunta, Stefana Gałka 

Stanisław Bartkowiak, Krystyny Stanisława Stanisława Oracza, Teresa 

Marian ks. Kazimierza Dworak, Sylwester Rochowiak 

1000 

Śp. Stanisław Kleszcz (r.śm.) Jacek Jadwigę Stanisław Kleszcz Maria 

Franciszek Błaszczak Grzegorz Woźniak Czesław Łysiak 

W intencji Moniki, Artura, Wojciecha i Karola 

1130 
 Z okazji 5 r. ślubu Marii i Dawida i o szczęśliwe rozwiązanie i o zdrowie 

dla Weroniki 

1900 Śp. Lech Matuśkiewicz od Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy 

PONIEDZIAŁEK, 19.10.2020    

1830 W intencji urodzin Blanki (1 urodziny) 

WTOREK, 20.10.2020                      

800   

ŚRODA, 21.10.2020                  

1830 
Śp. Urszula Zaremba, Anna Janicka Henryk Mikołajczak 

Za dar życia Andrzeja w 54 urodziny i za wszystkie łaski otrzymane z 

prośbą o opiekę Matki Bożej i św. Krzysztofa 

CZWARTEK, 22.10.2020         DZIEŃ ŚWIĘTEJ RITY  

1830 W intencji nas i za nas 

PIĄTEK, 23.10.2020                      

1830  Śp. Urszula Maria Zenon Matczuk od córki Małgosi i syna Macieja z 

rodzinami 

SOBOTA, 24.10.2020                                  

1630 

Śp. Jan Irena Mieczysławę Bulczyńskich 

Śp. Anna Jan Grzegorz Kulczyńskich Helena Barbara Bolesławę Stanisław 

Ludwik Popiałkiewicz Adam Woźny              

Śp. Marek Szober (7 r.śm.) Władysławę Szober Bogdan Piotrowicz i zm. z 

rodz. Szobrów Nowaków 

NIEDZIELA, 25.10.2020                             

800 W intencji WŻR  w intencji Róży Jana Pawła II 

1000 
Śp. Józef Boberski (2 r.śm.) od żony z rodziną 

W intencji Justyny i Mateusza z okazji ślubu 

1130 Śp. Stanisław Osajda od wnuka Sebastiana z rodziną 

1900 Śp. Stefan Pelagia Nowak Władysław Stanisławę Leśniewiczów 
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PEREGRYNACJA 
ZOSTAJE ZAWIESZONA.  

 

Decyzja trudna, ale właściwa. 

Termin przybycia Matki Bożej do 

naszej parafii jest nam bliżej nie znany. 

 

Zgodnie z wytycznymi dla strefy czerwonej,  

w naszej kaplicy może przebywać 29 osób  

i 23 osoby w oratorium.  

Bardzo proszę o dezynfekcję rąk, zasłanianie nosa i ust, oraz 

zajmowania miejsc w bezpiecznej odległości od innych.  

 

Dlaczego należy się stosować do zaleceń Sanepidu? 

Dlaczego noszę maseczkę? 

Dlaczego udzielam komunii w maseczce? 

Dlaczego spowiadam w maseczce? 

Dlaczego trzymam dystans? 

A to dlatego: szanuję Ciebie, Człowieku, a mojego Boga nie chcę wystawiać 

na próbę. Nie teoria spiskowa, tylko miłość bliźniego.  

Dbajmy o zdrowie swoje i innych.  



Ogłoszenia Parafialne 18.10.2020 

1. DZIEŃ ŚWIĘTEJ RITY Zapraszam na spotkanie z naszą Patronką w czwartek o 

18:00 Nabożeństwo ku czci Świętej Rity a o 18:30 Eucharystia w naszych intencjach i 

za nas i za całą Parafię. Serdecznie zapraszam. Będziemy rozprowadzać róże. Ofiary w 

tym dniu składane są przeznaczone na ołtarz Naszej Patronki.  

2. Dziś rozpoczyna się TYDZIEŃ MISYJNY. W tym tygodniu zostanie podstawiony 

kontener na makulaturę. Wracamy do zbiórki makulatury i nakrętek na misję. A 

konkretnie na budowę studni, wyżywienie dzieci i ich edukację. Serdecznie zapraszam. 

Owoce naszego zaangażowania będziemy mogli oglądać na naszej stronie. 
 

 
 

3. Nabożeństwa różańcowe 

Poniedziałek – 18:00; Wtorek – 8:30; Środa – 18:00; Czwartek – 18:00; Piątek – 18:00; 

Sobota – 16:00; Niedziela - 9:30 

   Dla dzieci w piątek o 17:30 dziesiątka różańca i krótka katecheza - będzie prowadzona 

online. Bardzo proszę o uczestniczenie dzieci, czy to w kaplicy, czy to przez transmisję. 

Zapraszam, byśmy w domach wspólnie odmawiali różaniec, choćby jedną dziesiątkę.  

4. SPOTKANIA  

• Adoracja w czasie nabożeństw różańcowych w tygodniu przed Eucharystią  

a w środę od 19:00 - 22:00 a w pozostałe dni od poniedziałku do piątku od 19:00 

do 21:00. O 22:50 Komunia , dziesiątka różańca i  Apel Jasnogórski  

• Spotkania wszystkich grup duszpasterskich zawieszamy  

                                       spotkania zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń sanitarnych 

• Spotkanie kandydatów do bierzmowania w poniedziałek konferencja transmisja na 

youtobe o 19:30   

5. Rozprowadzenie emblematów – będzie przed przyjściem do nas Maryi, po 

wznowieniu nawiedzenia. 

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

7. Dziś zbiórka na misje. Dziękuję za wspieranie parafii i za złożone ofiary, w poprzednią 
niedzielę zebraliśmy 2825 zł,  Dziękuję za naszą wspólną troskę i za darowizny na 

konto: SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001.  
 

Dziękuję panom za pomoc przy demontażu dekoracji, koszeniu trawy i dokończenie 

krzyża na Rozalinie: Romanowi, Jackowi, Adrianowi, Markowi, Piotrowi, Maciejowi, 

Sławkowi i Mikołajowi. Dziękuje paniom za posprzątanie kaplicy: Beacie, Hannie i Halinie 

       DZIEŃ UBOGICH 
 

15 listopada 2020r. obchodzimy IV Światowy Dzień 

Ubogich. Jego hasłem jest cytat “Wyciągnij rękę do 

ubogiego”. Papież Franciszek w swoim orędziu na 

ŚDU mówi, że „Ubóstwo ma różne twarze, które 

domagają się uwagi pod jednym, szczególnym 

względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana 

Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w swoich 

najmniejszych braciach”. Nie powinniśmy o tym zapominać również teraz, w obliczu 

epidemii koronawirusa.  
  

Tegoroczna edycja Tygodnia Ubogich w związku z epidemią koronawirusa ogranicza  nasze 

możliwości. Jednak mimo wszystko chcemy wesprzeć osoby bezdomne przed najtrudniejszym 

dla nich okresem w ciągu roku - zimą. Udzielimy im wsparcia zarówno materialnego jak i 

duchowego. Osoby bezdomne otrzymają pojemniki wielokrotnego użytku na zupę, koce, 

termosy, skarpetki. 

 

Zorganizujemy dla nich wszystkich możliwość spowiedzi, udział w mszy świętej oraz 

uroczysty obiad w formie dania na wynos. Każdy kto będzie chciał otrzyma także wsparcie 

medyczne. Wszystkie te inicjatywy odbędą się w każdej z 4 naszych Jadłodajni dla 

potrzebujących. Niech wszyscy ubodzy z naszego regionu poczują się objęci troską, 

wsparciem i nadzieją. 15 listopada dla sióstr zakonnych posługujących w naszych 

Jadłodajniach oraz wolontariuszy i wszystkich chętnych zostanie odprawiona Msza Św. w 

intencji ludzi ubogich o godz. 12:00 w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. 

  

Na organizację pomocy związanej ze Światowym Dniem Ubogich potrzebujemy 20.000zł. 

Środki przeznaczymy na zakup żywności oraz asortymentu tj. koce, termosy, pojemniki na 

zupę oraz skarpetki. Wszystkim tym obdarujemy osoby ubogie z naszego regionu. 
 

Jeśli ktoś chciałby, to do zakrystii możemy przynosić koce, termosy, pojemniki na zupę, 

skarpetki, odzież męską (nie dziecięcą).  Zbiórka będzie trwała do końca października.  

 

PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ. WYCIĄGNIJ REKĘ DO POTRZEBUJĄCEGO 
 

Nie będzie tez mszy świętej na cmentarzu w Lusowie o 14:00. Zapraszamy na msze 

w tym dniu według porządku niedzielnego . 
 
 

 

Pojawią się niedługo dodatkowe informację dotyczące przygotowania  

do I Komunii Świętej. Stan pandemii może spowodować zmiany w terminie 

Komunii Świętej. W listopadzie będzie wręczenie książeczek do nabożeństwa –  

z którymi będziemy pracować intelektualnie. Przygotowanie w dotychczasowej 

formie zostaje zawieszone. Proszę by dzieci uczestniczyły w transmisji o 11:30. 


