Nasza Wspólnota

18.09.2022

Parafia pw. Świętej Rity w Lusówku

RADA DUSZPASTERSKA DIAKONIJNA.
Polska zajmuje wśród przebadanych 180 krajów pierwsze miejsce jako najbardziej laicyzujące. Te przemiany społeczno-kulturowe jakie zaszły i nadal zachodzą na terenie Polski w Kościele Katolickim nazywane są jako trend do promowania w tej przestrzeni negatywnego stosunku do życia oraz deprecjonowania
wartości rodzinnych – budowaniem „cywilizacji śmierci”. Alternatywą dla wspomnianej cywilizacji śmierci, o której mówił i pisał św. Jan Paweł II, jest wzmacnianie rodziny oraz budowanie wśród parafian relacji międzyludzkich zakorzenionych w Chrystusie, wyrazem których ma być tworzenie „cywilizacji miłości” poprzez „kultywowanie wartości rodzinnych i przekonanie o świętości życia ludzkiego” Budowa cywilizacji życia jest możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu całego Ludu Bożego, w tym ludzi świeckich zorganizowanych w różnych
formach życia parafialnego i wspólnotowego. Te przemiany uzmysławiają, że
ksiądz proboszcz nie jest wstanie im sprostać samodzielnie – w wielu przypadkach nie jest on przygotowany do odpowiedzi na problemy duszpasterskie XXI
wieku. Życie Kościoła XXI wieku pokazuje, że nawracanie i ewangelizowanie ludzi nie jest zadaniem jedynie księży. Dziś to świeccy są ludźmi pierwszego kontaktu – budowniczymi cywilizacji miłości, ponieważ ich rozmówcy zobaczywszy,
że bycie chrześcijaninem ma sens, mogą poczuć potrzebę nawiązania relacji z Jezusem i udania się do kapłana, przykładowo do sakramentu pojednania. Zaistniała
potrzeba pełnego zaangażowania wiernych w życie Kościoła, a tym samym w życie parafii, sprawia, iż świecki staje się partnerem i niezbędnym wsparciem dla
księdza proboszcza w przestrzeni duszpasterskiej, ponieważ ksiądz proboszcz
nie wszędzie dotrze osobiście i nie zrobi wszystkiego sam.
Proponowany diakonijny model Parafialnej Rady Duszpasterskiej w praktyczny sposób pokazuje jak w zdrowy sposób budować tę relację miedzy
księdzem proboszczem a parafianami tak, aby coraz skuteczniej budować życie
parafialne w różnych jego przestrzeniach.
Proszę o modlitwę w intencji utworzenia nowej Rady, gdyż poprzedniej już w zeszłym roku wygasła kadencja.

Ogłoszenia Duszpasterskie 18.09.2022
1. Dzień Świętej Rity 22.09.2022 AD w czwartek. O godzinie 18:00
Nabożeństwo ku czci Świętej Rity a o 18:30 Eucharystia za nas i w naszych
intencjach. Przed Eucharystią i nabożeństwem będą rozprowadzane róże,
modlitewniki i miód Świętej Rity.
2. Dziś swoje imieniny obchodzi ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Życzymy
Mu wielu łask Bożych, Bożego Błogosławieństwa, zdrowia i doświadczenia
Zmartwychwstałego.
3. Wraz z Seniorami udaję się do Sarbinowa. Wszystkie sprawy duszpasterskie
proszę kierować do ks. Krzysztofa – 600838864, aby wezwać księdza do
chorego – proszę zwrócić się do ks. Ignacego do Lusowa. Biuro Parafialne w
środę 21.09 i 26.09 będzie nieczynne.
4. Sakramenty i Kancelaria Parafialna
• SPOWIEDŹ ŚWIĘTA codziennie przed Eucharystiami
Poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 18:00 – 18:25;
Wtorek 7:45 – 7:55; Sobota od 16:00 – 16:25;
Niedziela 7:40 – 7:55; 9:30 – 9:55; 18:30 – 18:55
• Adoracja Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek; Środa, Czwartek; Piątek 17:30 – 18:30 i w środę 19:00 – 23:00.

5. Spotkania:
•
•
•
•
•
•

Iskierki – próba w sobotę o godz. 10:00 w oratorium
Spotkania Duszpasterstwa Młodych w tym tygodniu wyjątkowo nie będzie
Próba zespołu młodzieżowego w sobotę o godz. 11:00
Zbiórka ministrancka sportowa – piłka nożna godz. 10:00 na orliku w Lusówku
Chór Parafialny Canticum Oratio – poniedziałki 19:30 w kaplicy
Grupa charyzmatyczna COR DEI zaprasza na spotkanie w środę na 20:00, tym
razem bez Lectio Divina
• Przygotowanie do chrztu w poniedziałek 26.09 o godz. 19:30
• Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca w niedzielę 25.09 po Eucharystii o 8:00
6. Dziękuję za złożone ofiary w Niedziela Funduszu Budowy Kościoła.
Dziękuję bardzo za naszą wspólną troskę o materialny wymiar życia parafii,
za ofiary składane w kaplicy, ofiaromat czy darowizny na konto parafialne:
SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001.
7. Za tydzień zbiórka na Caritas i Szkoły katolickie.
8. Zwracam się z uprzejmą prośbą o kwiaty ogrodowe przed ołtarz. Jeśli ktoś
chciałby podarować kwiaty do kaplicy na niedzielę, to bardzo proszę o informację
w środę, Można składać ofiarę na wystrój kaplicy do skrzynki na kwiaty przy
gazetach.
9. Za tydzień w kaplicy działkowej w Sierosławiu i w Otowie ostatnie Eucharystie
w sezonie 2022. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólne modlitwy i za ten
wspólny czas. Bardzo serdecznie dziękuję szczególnie zaangażowanym.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w Lusówku w 2022/2023 AD
WRZESIEŃ
Dzieci uczestniczą w Mszach Świętych o 11:30
PAŹDZIERNIK
02 X, niedziela, g. 1130 – poświęcenie różańców
11 X, niedziela, g. 1130 – spotkanie dla dzieci
Poniedziałek i czwartek godzina 1730 Różaniec dla dzieci
Klasa 3 A; B i Kuźnia Talentów w poniedziałek 10.10 g. 17:00
Klasa 3 C; D i Dzieci uczące się w innych szkołach 12.10 g. 17:00
25 X, niedziela, g. 1130 – po Eucharystii spotkanie dla rodziców
LISTOPAD
13 XI, niedziela, g.1130 – poświęcenie modlitewników i spotkanie dla dzieci:
Klasa 3 A; B i Kuźnia Talentów w poniedziałek 14.11 g. 17:00
Klasa 3 C; D i Dzieci uczące się w innych szkołach 16.11 g. 17:00
27 XI, niedziela, g. 1130 – po Eucharystii spotkanie dla rodziców
GRUDZIEŃ
11 XII, niedziela, g. 1130 – poświęcenie medalików i spotkanie dla dzieci
Roraty dla dzieci – poniedziałek (700), środa (1830), piątek (700) po porannej Mszy zaprowadzenie dzieci do szkoły
Spotkanie dla dzieci w niedzielę po Mszy 11.12
STYCZEŃ
8 I, niedziela, g. 1130 – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i poświęcenie świec
LUTY
22. II Środa Popielcowa
piątek; Droga Krzyżowa g. 1745
MARZEC
6 III Poniedziałek g. 19:30 jak przygotować dziecko do I spowiedzi – spotkanie dla rodziców
12 III niedziela . g.1130 - spotkanie dla dzieci
piątek; Droga Krzyżowa g. 1745
PIERWSZA SPOWIEDŹ DZIECI – 20- 25.03.2023
Dzień Skupienia w ramach Rekolekcji 27-30.03.2023
KWIECIEŃ
06.IV udział w Liturgii Wielkiego Czwartku dzieci i rodziców
O próbach przed I Komunią Świętą będę informował na bieżąco
MAJ
15-19 V – spowiedź dzieci konkretne terminy dla klas podane przy I spowiedzi
20.V – g. ( termin godzin podany w grudniu) PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
22 -26 V – Biały Tydzień
27 V wspólny rodzinny wyjazd do Buku do Sanktuarium Matki Bożej Literackiej
Dzieci w czasie Mszy Świętej uczą się pieśni na Komunię Świętą.

Intencje Mszy 19 – 25.09.2022
PONIEDZIAŁEK, 19.09.2022 św. January Bp M
Śp. Elżbieta, Franciszek Bania i zmarłych ich dzieci Jadwiga, Karol,
18:30
Edward, Ludwika
Gregorianka - śp. Henryk Konieczny

WTOREK, 20.09.2022
św. Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy
8:00 O uzdrowienie dla Teresy
Gregorianka - śp. Henryk Konieczny

ŚRODA, 21.09.2022
św. Mateusza AP
18:30 Za Duszę Czyśćcową
Gregorianka - śp. Henryk Konieczny

CZWARTEK, 22.09.2022
DZIEŃ ŚWIĘTEJ RITY
18:30 Za nas i w naszych intencjach
Gregorianka - śp. Henryk Konieczny

PIĄTEK, 23.09.2022
św. O. Pio z Pietrelciny
30
18
Z ok. 16 r. ślubu Katarzyny i Bartosza i Boże Błog. dla całej Rodziny
Gregorianka - śp. Henryk Konieczny
SOBOTA, 24.09.2022
16:30

OSTATNIA EUCHARYSTIA NA DZIAŁKACH

Śp. Stanisław Muchowski (12 r.śm) i Józef Oses
Śp. Andrzej (12 r.śm) i zm. z rodz. Lima i Bąkowskich

1800

ROD SIEROSŁAW – Gregorianka - śp. Henryk Konieczny

NIEDZIELA, 25.09.2022
8:00

XXVI Niedziela Zwykła

Śp. Leszek Gaładyk (41 r.śm.) Ela, Adella Marianna Paweł Galadyk Halina
Henryk Łuczak
W intencji Wspólnoty Żywego Różańca – Róży o. PIO

10:00

Śp. Teresa Rura (ur.)

Gregorianka - śp. Henryk Konieczny
Z okazji 15 r. ślubu Justyny i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski i
z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla rodziny
Z okazji 20 r. ślubu Agnieszki i Konrada z podziękowaniem za otrzymane
łaski i z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla rodziny
Śp. Eugeniusza Grzegorzewskiego od rodz. Wachowiaków,
19:00
Bartkowiaków, Pietrzaków z Przeźmierowa
11:30

