Nasza Wspólnota

21.11.2021

Parafia pw. Świętej Rity w Lusówku

Dziś Niedziela Chrystusa Króla – kończy się czas
okresu zwykłego – za tydzień Adwent

Ks. Jan Glapiak urodził się 26 grudnia 1959 r. w Lesznie. Pochodzi z Górki
Duchownej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1984 r. W latach 1984-1989 był
wikariuszem, najpierw w parafii Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w
Wieleniu n. Notecią, a następnie w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w
Poznaniu. W latach 1989-1993 odbył studia specjalistyczne na Uniwersytecie w
Pampelunie. W 1993 r. obronił pracę doktorską w zakresie prawa kanonicznego.
W chwili powołania na biskupa pomocniczego ks. Jan Glapiak pełnił funkcję
przewodniczącego referatu prawnego, dyscypliny sakramentów i sakramentaliów
w kurii w Poznaniu oraz obrońcy węzła małżeńskiego w metropolitalnym sądzie
duchownym w Poznaniu. Był też delegatem arcybiskupa poznańskiego ds. ochrony
dzieci i młodzieży oraz diecezjalnym moderatorem stowarzyszenia Żywy
Różaniec.

Ogłoszenia Parafialne 21.11.2021
1. W poniedziałek – 22 listopada - Dzień Naszej Patronki – o godz. 18:00
Nabożeństwo a o 18:30 Msza Święta w Naszych intencjach i za Nas.
2. Zespół młodzieżowy będzie posługiwał po raz pierwszy w niedzielę 28.11 godz.
19:00 (w pierwszą niedzielę adwentu). Otoczmy ich modlitwą.
3. Od 22 do 30.11 nowenna do św. Andrzeja Boboli po Mszach Świętych w tygodniu
w intencji Ojczyzny
4. Spotkania:
➢ Próba scholi Iskierki w sobotę o 10:00 w oratorium.
➢ Próba zespołu młodzieżowego o 11:00 w sobotę.
➢ Konsultacje logopedyczne we wtorek od 17:30 – 18:30
➢ Spotkanie Szafarzy w środę o 20:00 modlitwa indywidualna, o 20:30 Modlitwa
brewiarzowa za żony i rodziny, a o 21:00 Agapa.
5. Ostatni tydzień listopada - zapraszam do ofiarowywania odpustów zupełnych za
zmarłych, częstej modlitwy za nich i ofiarowywania Eucharystii i komunii.
6. Dziękuję za złożone ofiary w Niedzielę Funduszu Budowy Kościoła. Oddajemy
miesięcznie ratę pożyczkową 4000 zł. Na dzień dzisiejszy nasze zadłużenie wynosi
706 000 zł. Dziękuję za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii. Dziękuję bardzo
za naszą wspólną troskę o materialny wymiar życia parafii, za ofiary składane w
kaplicy, przez zrzutka.pl, ofiaromat czy darowizny na konto parafialne: SBG 34
9048 0007 2001 0013 9003 0001.
7. Zapraszam do zbierania miedzi, cyny, mosiądzu (na dzwon parafialny).
Zapraszam do zbierania makulatury. Całkowity dochód ze zbiórki makulatury
przeznaczony jest na misje.
8. Za tydzień rozpoczyna się Adwent. Zapraszam do:
- Zastanowienia się, jak dobrze przeżyć czas radosnego oczekiwania na narodzenie
Pana Jezusa
- Zaplanowania dnia Spowiedzi Świętej
- przemyślenia odnośnie postanowień adwentowych
- Zapraszam do wspólnej zabawy, by dobrze przeżyć czas Adwentu. W Boskim
Adwencie czekają nie tylko słodkie niespodzianki, ale każdego dnia zadania do
zrealizowania stworzone specjalnie dla dzieci, oraz 8 kodów QR do filmików, które
pomogą dzieciom lepiej przeżyć Adwent. Niech będzie to czas radosnego
przygotowania na Boże Narodzenie. Cena 12 zł
- Za tydzień poświęcenie opłatków i świec adwentowych.
9. Dziś niedziela pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

Przyjmujemy intencje Mszy Świętych na rok 2022.

Intencje Mszy 22 – 28.11.2021
PONIEDZIAŁEK, 22.11.2021
18

30

Dzień Naszej Patronki - Święta Rita

Śp. Paulinę Koszutę – Gregorianka 19 od Wspólnoty Parafialnej
Za nas i w Naszych intencjach

WTOREK, 23.11.2021
800

Śp. Paulinę Koszutę – Gregorianka 20 od Tadeusza Błochowiak
Śp. Urszulę Zaremba (5 r.śm) Annę Janicką, Józef Chęclewski, Henryk Mikołajczak

ŚRODA, 24.11.2021
1830

Śp. Paulinę Koszutę – Gregorianka 21 od Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy z

Lusówka

CZWARTEK, 25.11.2021
1830

Śp. Paulinę Koszutę – Gregorianka 22 od koleżanek i kolegów Tomka z klasy 5
Kuźni Talentów z wychowawcom i rodzicami
Wspólnota Żywego Różańca – św. Marii i Luigiego Quattrochich Róża Rodziców

PIĄTEK, 26.11.2021
1830

Śp. Paulinę Koszutę – Gregorianka 23 od sąsiadów
Z okazji 2 urodzin Marysi

SOBOTA, 27.11.2021
Śp. Paulinę Koszutę – Gregorianka 24 od Marka Miczyńskiego
Z okazji 9 urodzin Franciszka
1630

Śp. Zygmunta Łuczaka (6 r.śm)
Śp. Wanda Czeszak od sąsiadki Aliny Piątkowskiej i Jadwigi Gaładyk z rodziną
W intencjach Maryi (9)

NIEDZIELA, 28.11.2021
800

Śp. Adela Elżbieta Leszek Marianna, Paweł Gaładyk Halina Henryk Łuczak

1000

Śp. Paulinę Koszutę – Gregorianka 25 od Chóru Canticum Oratio
Śp. Zdzisław Konieczny, Danuta i Bolesław Konieczni

1130

Śp. Maciej Mitulski od kolegów i koleżanek Jędrka z klasy III Kuźni Talentów i ich
rodziców

1900

Z okazji urodzin Karoliny

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. W tygodniu, gdy nie ma
intencji, odprawiane są te, które były wypisane jako podwójne. Bardzo proszę sprawdzić intencje i w razie
nieścisłości proszę o informację w zakrystii.

21 listopada ruszają 33-dniowe rekolekcje dla
małżeństw. To modlitewne narzędzie, które
pozwoli na pogłębienie więzi między żoną i mężem oraz ich relacji do Boga. Spotkania będą
prowadzone na Youtube (Oddanie33) oraz
platformie Facebook (Fundacja Tota Tua).
Inicjatywa wpisuje się w trwający Rok Rodziny oraz Rok Świętego Józefa.
Wsparcie małżeństw i rodzin jest dziś zadaniem priorytetowym. Każdy z nas urodził się w jakiejś konkretnej rodzinie i to właśnie to miejsce ma ogromny wpływ
na całe nasze życie – podkreślają organizatorzy rekolekcji na swojej stronie internetowej.
Inicjatywa „Rodzina 33” rusza w niedzielę 21 listopada i potrwa do 23 grudnia
br. Motywem przewodnim akcji są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św.
Jana: „Oby się tak zespolili w jedno, a by świat poznał, żeś Ty Mnie posłał…” (J
17, 23). Działacze Fundacji Tota Tua przygotowali materiały dla małżonków na
każdy dzień rekolekcji. Teksty i video będzie można znaleźć zarówno na Youtube ,
jak i na platformie społecznościowej Facebook. Zwieńczeniem modlitewnej akcji
będzie uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Rekolekcje współtworzą małżeństwa z różnym stażem, które będą się dzielić doświadczeniem swojej małżeńskiej relacji oraz radością miłości do Pana Boga.
---------------------------------------------------------------Dlaczego adoracja? To sposób, dzięki któremu stale odpowiadamy Temu, który
nie przestaje być Bogiem i kochać nas wieczną miłością. Adoracja jest odpowiedzią
zarówno na wołanie papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI: „Otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi!”, jak i na stale aktualne wezwanie papieża Franciszka, byśmy
jako Kościół otwierali się na bliźnich żyjących na peryferiach”.
Wyjątkowość adoracji polega na nieustannej adoracji Boga i nieprzerwanej dostępności kościoła. W kaplicy wieczystej adoracji wspólnota adorujących modli się o
każdej porze dnia i nocy, zanosi modlitwy uwielbienia, błagania i dziękczynienia,
błogosławi i okazuje radość, oddając Panu wielką cześć i chwałę.
Kaplica adoracji jest źródłem żywej wody, która zaspokaja pragnienie życia, światłem w nocy świata, otwartą bramą do nieba, którą zawsze można przekraczać. Z
niej wypływają łaski i błogosławieństwa prowadzące do wielkich nawróceń. Ojciec Święty Benedykt XVI wskazywał: „Musimy na nowo odkryć modlitwę i kontemplację!”, a Ojciec Święty Franciszek wtórował mu: „Modlitwa jest najlepszą
bronią, jaką mamy, największą siłą Kościoła!”.
W tym sensie adoracja eucharystyczna tworzy wspólnotę kontemplacyjną, w której
setki ludzi trwając na modlitwie, odkrywają piękno i bogactwo spotkania z Bogiem
i urzeczywistniają z Nim bliską relację. Cisza panująca w kaplicy adoracji umożliwia skupienie, które sprzyja spotkaniu i nasłuchiwaniu Bożego głosu, wyłączając
nas z pośpiechu i zgiełku naszego życia.

