RADY PARAFIALNE – DUSZPASTERSKA I EKONOMICZNA
W zeszłym roku przed drugą falą pandemii zakończyły swoją działalność
rady parafialne, które zostały powołane w listopadzie 2015 roku. Pragnę powołać
nowe rady parafialne, ale na zasadzie modelu Diakonijnego .
Jeśli ktoś widzi osobę pobożną, kochającą wspólnotę Przyjaciół Jezusa Chrystusa, chcącą się zaangażować, to zapraszam do rekomendacji takiej osoby.
Proponuję diakonie w 7 obszarach
• Liturgia (Nadzwyczajni Szafarze, Lektorzy i ministranci)
• Muzyczna (Organista, Schola Iskierki, Chór Canticum Oracio)
• Modlitewna (osoby prowadzące Nabożeństwa, WŻR, …)
• Wspólnoty (Charyzmatyczna, Kościół Domowy, Młodzież …)
• Agape – wsparcie potrzebujących (FEAD, Caritas, wolontariat …)
• Informacja (informator, www, fb, gablota, PR – Public Relations)
• Ewangelizacja/katecheza (katecheci, katechiści, rekolekcje, zespół
ewangelizacyjny ….)
Razem możemy więcej. Zróbmy razem coś wielkiego. Szukajmy razem, jak
możemy poprzez wspólnotę ludzi spotkać się u Boga. Będąc razem możemy więcej.
Ta Rada już nie tylko radzi, ale także angażuje się.
Parafia to serce tego wszystkiego, co dotyczy naszego osobistego oraz wspólnotowego spotkania z Jezusem. Z parafii wychodzimy, aby ewangelizować i do parafii wracamy, aby się formować. Jesteśmy tu na ziemi tylko wędrowcami w drodze do
domu Ojca, a parafia jest miejscem, gdzie każdy może brać udział w pomocy bliźniemu, w zbliżeniu się do Boga.
Obserwując znaczenie i rolę, jaką w naszym codziennym życiu z Chrystusem
odgrywają wspólnoty parafialne, chcę zaprosić Was do posługi i zaangażowania się
w swojej parafii. Dlatego przedstawione wyżej zostały formy przestrzeni, gdzie i jak
możemy się zaangażować, by parafia stawała się domem i miejscem budowania jedności z Chrystusem.

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na naszą parafię na
budowę kościoła. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe wpisz numer KRS
Stowarzyszenia 0000403054 i koniecznie pamiętaj „Parafia św. Rity w
Lusówku 2237”.

Dziękuję za złożoną daninę diecezjalną na Formację
Kleryków, na Caritas i na funkcjonowanie Archidiecezji.

21.02.2021

Wielki Post to Szansa dla Ciebie i dla mnie,
by odbudować relację z Jezusem
Nasza Patronka Święta Rita często rozważała
Mękę Pana Jezusa. Czyniła to w kaplicy i w
zakonnym wirydarzu. Bardzo pragnęła ulżyć
w cierpieniu Jezusowi Chrystusowi, naszemu
Zbawicielowi.
Idąc za Jej przykładem zapraszam, byśmy
ulżyli w cierpieniu Jezusa choćby poprzez
unikanie złego. Nie wystarczy być dobrym,
trzeba być daleko od zła, by nie nasiąknąć
owym fetorem.
Zapraszam do częstych praktyk nabożeństw pasyjnych (Drogi Krzyżowej i
Gorzkich Żali). Zapraszam do wysłuchania cyklu wstawek DROGA CIERNI
na fb czy youtube. Z kaplicy można zabierać i w czasie indywidualnej
modlitwy wspomóc się książeczką CIERNIE PANA JEZUSA – WIELKI
POST ZE ŚWIĘTĄ RITĄ.
Zapraszam do konkretnych postanowień wielkopostnych (zapisać je na
kartce), by coś zmienić w swojej relacji z Bogiem (np. spowiedź, codzienna
modlitwa, Komunia Święta raz w tygodniu) względem siebie, by stać się
lepszym (z czegoś zrezygnować, czynić więcej dobra) i dostrzec innych koło
siebie, którzy potrzebują naszej uwagi, czasu i zaangażowania.
WIELKI POST TO KOLEJNA SZANSA – NIE ZMARNUJ OKAZJI

Intencje Mszy 22 – 28.02.2021
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PONIEDZIAŁEK, 22.02.2021
1800
18

30

Przyjaciele i Dobroczyńcy

NABOŻEŃSTWO DO ŚWIĘTEJ RITY
ZA PARAFIAN -Przez wstawiennictwo ŚWIĘTEJ RITY
Msza Święta Gregoriańska – śp. Janusz Ludwikowski

WTOREK, 23.02.2021
800

Pokrzywnica, Otowo i Działki ROD

Msza Święta Gregoriańska – śp. Janusz Ludwikowski

ŚRODA, 24.02.2021
1830

Centrum Lusówka i Sierosław

Msza Święta Gregoriańska – śp. Janusz Ludwikowski

Śp. Andrzej Rakowski od żony z ok miesięcznicy
CZWARTEK, 25.02.2021
Os. Rozalin i os. Bajkowe
1830

Msza Święta Gregoriańska – śp. Janusz Ludwikowski
Śp. Aldona Grochulska od chrześniaka Piotra z rodz.

PIĄTEK, 26.02.2021
17

45

DROGA KRZYŻOWA RODZINNA Z DZIEĆMI

18

30

Msza Święta Gregoriańska 30 – śp. Janusz Ludwikowski

Osiedle Morskie

Śp. Henryk Stachurski od rodz. Bręczewskich
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I DROGA KRZYŻOWA
SOBOTA, 27.02.2021
19

00

1630

Śp. Janusz (23 r.śm.) Marianny Feliksa Lemańskich Katarzyny Józefa Kokot
Irenę Leona Marka Daniela Nowak Haliny Matuszewskiej Annę Zycką
Elżbietę Boniecka Marian Stanisława Łukasiewicz Franciszka Jan
Franciszek Seges Benedykt Brygier Grzegorz Świnarski
Śp. Roman Agaciński od Wacława Kosickiego z rodz.

NIEDZIELA, 28.02.2021
800
9

40

1000
11

30

O Boże Błog. Potrzebne łaski oraz zdrowie dla moich przyjaciół z Rodzinami
GORZKIE ŻALE
Śp. Stanisław Szober od syna Arka z rodziną
Śp. Jan Kopaniasz

1230

OBRZĘD KOMUNII ŚWIĘTEJ

1900

Śp. Józef Padysz (1 r.śm.)

1. Trwamy w czasie Wielkiego Postu. Zapraszam na nabożeństwa Pasyjne
Droga Krzyżowa przychodzimy z naszymi domowymi krzyżami
17:45 Rodzinna z udziałem dzieci
19:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
19:10 Droga Krzyżowa dla Młodzieży i dla starszych
19.03 godz. 2000 – Ekstremalna Droga Krzyżowa wokół jeziora
Gorzkie Żale w niedzielę 9:40
Kazania pasyjne w sobotę o 16:30 i w niedzielę o 8:00 i 10:00
2. Na naszym fb i youtube będą się ukazywały zaproszenia do codziennych zadań
w ramach Drogi Cierni.
3. W poniedziałek 22 dzień Miesiąca – dzień NASZEJ PATRONKI. Zapraszam na
nabożeństwo o 18:00 i o 18:30 Eucharystia za Nas i w naszych intencjach. Przed
nabożeństwem i przed Eucharystią rozprowadzamy róże dla Świętej Rity. Ofiary
zebrane w czasie Eucharystii i za róże przeznaczamy na ołtarz naszej patronki w
Kościele.
4. Adoracja w poniedziałki, środy i czwartki (po wieczornej Eucharystii) od 19:00
do 21:00. Zakończone Komunią i Apelem Jasnogórskim.
5. Po każdej Eucharystii od poniedziałku do czwartku modlitwa różańcowa. Można
uzyskać w ten sposób odpust zupełny za siebie lub za kogoś zmarłego. Powierzać
będziemy nasze intencje i prosić o owoce spotkania z Maryją podczas Jej przyjścia do naszej parafii.
6. Przyjmujemy Intencje Mszy Świętej (na kartkach do zakrystii lub mailem).
7. Spotkania
Modlitwa mężczyzn za żony, dzieci i rodziny – czwartek o 20:30
Spotkanie szafarzy w czwartek o 21:00
Spotkanie rodziców odpowiedzialnych za I komunię w środę 03.03 o 19:15
Dzieci I komunijnych 3A w poniedziałek o 18:30;
3B w piątek Droga Krzyżowa o 17:45
3C w czwartek o 17:15
Dzieci z pozostałych szkół poniedziałek 17:15
Kandydaci do Bierzmowania
Klasa 8 prowadzenie i uczestniczenie w Drodze Krzyżowej o 19:10
Klasa 7 uczestniczenie w Eucharystii w piątek i spotkanie po Mszy Świętej
8. Biuro Parafialne czynne w poniedziałki i środy po wieczornej Eucharystii.
9. Podczas niedzieli funduszu Budowy Kościoła zebraliśmy 2300.20 zł. . Przy
wejściu wyłożone są koperty na daninę diecezjalną. Dziękuję bardzo za troskę o
materialny wymiar życia parafii, za ofiary składane w kaplicy, przez zrzutka.pl i
na konto parafialne. Dziękuję za naszą wspólną troskę i za darowizny na konto:
SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001.
Przypominamy o tym, że w naszej kaplicy może przebywać 25 osób. Proszę o zasłanianie
ust i nosa i o dezynfekcję rąk przy wejściu. Proszę o zachowywanie dystansu społecznego.

