List Adwentowy 2023
Parafia Świętej Rity
Drogi Przyjacielu Jezusa Chrystusa
Drogi Parafianinie
Drogi Sąsiedzie
Za nami szczególne dni - dni pełne zadumy i refleksji nad kruchością
i przemijaniem naszego życia, potęgą pamięci, dzięki której ci, którzy odeszli,
ciągle żyją wśród nas. Dni, które przypominają nam, byśmy nie marnowali
czasu na bylejakość, ale cieszyli się każdym dniem, mieli czas dla drugiego
człowieka i uśmiechali się nawet mimo zimna.
Żyjemy w niezwykłym momencie - momencie, w którym zaufanie
bogactwom technologicznym miesza się z niepewnością jutra. Dlatego
spróbujmy w tym wyjątkowym, rozpoczynającym się już niebawem okresie
Adwentu, zatrzymać się choć na chwilę, znaleźć czas na wsłuchiwanie
się w słowa Jezusa zawarte w Biblii, na wpatrywanie się w Niego ukrytego
w Najświętszym Sakramencie. Pozwólmy sobie na to, by czas oczekiwania
na Miłość, czas który odsłoni przed nami nowy rok duszpasterski opatrzony
hasłem: „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”; który rozpocznie
Adwent w ostatnią niedzielą listopada, tj. 27.11.2022r, który zabierze nas w
drogę chrześcijańskiej wędrówki za Chrystusem, mimo szeregu
pojawiających się pytań, dotyczących dzisiejszego Kościoła, tego co się
w nim dzieje, czy fundamentalnej kwestii - czy naprawdę do właściwej relacji
ze Stwórcą Kościół nadal jest nam potrzebny jako Wspólnota, wśród której
możemy doskonalić swoją wiarę i dojrzewać duchowo – aby ten czas
Adwentu przemienił się w radosne czuwanie wypatrujące przyjścia Boga.
Tegoroczny program duszpasterski z pewnością przypominać będzie
nam odpowiedź na pytanie „Czym jest Kościół, a może Kim jest Kościół?”
Bo gdy mówimy „Kościół”, to odruchowo mamy na myśli biskupów
i duchowieństwo, zaś w perspektywie kreślonej przez Sobór - Kościół
tworzą wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w imię Trójcy Świętej. Nikt z nas
nie jest bowiem samotną wyspą, nawet jeśli tak się nam wydaje,
to potrzebujemy siebie nawzajem, by wzrastać i funkcjonować. „Wszyscy

razem tworzymy bowiem jedno Ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jest
członkiem tego Ciała”.
Jaki jest nasz Kościół?
Przede wszystkim, Kościół to nie splot rzeczy, czy interesów lecz MY
- TY i JA, będący świątynią Ducha Świętego, gdzie obecny jest Bóg –
świątynią, w której działa Bóg; świątynią, w której każdy z nas jest żywym
kamieniem przez dar chrztu; świątynią, w której swoje miejsce znajdzie
każdy - bezimienny bogacz i znany Bogu z imienia żebrak, Łazarz i uczony
w Piśmie. Kościół jest naszą „duchową apteczką” z całym mnóstwem
lekarstw. Kościół jest drogą, którą Bóg wyrusza na spotkanie z nami.
By oceniać rzetelnie Kościół (Wspólnotę), czy wydawać o Nim osąd,
trzeba znaleźć się w Jego środku; wejść do Niego a nie tylko stać z boku.
Tylko wtedy możemy zobaczyć i poznać Kościół. Nikt z nas nie ocenia
bowiem książki po okładce, potrawy przed jej spróbowaniem, a pięknego
widoku z doliny, tylko gdy wdrapie się na sam szczyt góry.
Czy znasz Kościół?
Niełatwe to pytanie, tym bardziej w świecie, który być może skłonny
jest do patrzenia na Kościół „od zewnątrz”; w świecie, który głęboko
odczuwa potrzebę duchowości, ale ma trudności „z wniknięciem”
w misterium Kościoła. Będąc w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku
w 2008 roku, w swych rozważaniach Ojciec Święty Benedykt XVI, trafnie
powiedział, że aby poznać piękno architektury kościoła, jego elementy to trzeba nam najpierw do niego wejść, ponieważ widziane z zewnątrz
niejednokrotnie wydają się nam smutne, ponure, a dopiero kiedy jesteśmy
wewnątrz, odsłaniają przed nami całe swoje
piękno i bogactwo,
jakby nabierały życia. Dlatego tak ważne jest, by nie oceniać Kościoła będąc
poza Nim. Nierzadko zdarza się bowiem, że ludzie stoją na wycieraczce,
stoją z daleka i osądzają. Nie chcą wejść do Kościoła, by móc zachwycić się
Jego pięknem, by móc samemu poznać prawdę o Kościele, a nie tylko
powtarzać to, co inni mówią i piszą, a co często bywa nieprawdziwe.
Tylko z wnętrza Kościoła można dostrzec, jaki On jest. Kto jest
w centrum, kto jest fundamentem. Jak piękną ma historię, liturgię, teologię
i jak bardzo działa w Nim Duch Święty.
Co to znaczy wejść do Kościoła?
To znaczy stać się Jego częścią, włączyć się w Jego duchowe życie poprzez różne formy modlitwy, uczestnictwo w sakramentach - zwłaszcza

w Eucharystii; być we wspólnocie, dzielić się z innymi swoimi darami
i talentami, budować relacje z Bogiem i ludźmi - niezależnie od wieku,
czy wykształcenia. Jeśli się tego „skosztuje” – parafrazując słowa fragmentu
z Pisma Świętego: „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan” - wtedy będzie
można wydać rzetelny sąd o Kościele.
Dziś niezależnie od tego, czy utożsamiasz się z parafią, czy być może
jesteś innego wyznania lub deklarujesz się jako osoba niewierząca,
kieruję ten list do Ciebie, Drogi Parafianinie, Sąsiedzie, ponieważ chciałbym
się z Tobą spotkać i porozmawiać o problemach i wyzwaniach Kościoła.
Z osobami wierzącymi i praktykującymi – by wspólnie zastanowić
się, co jeszcze możemy zrobić, by stać się bardziej autentycznymi
i wiarygodnymi, ale również i z ochrzczonymi, którzy poczuli się może
odrzuceni, zranieni i nie są związani z Kościołem, by przeprosić, ale też,
by zapewnić o swojej pomocy i pamięci modlitewnej.
Możesz ten list zignorować, albo podjąć dialog.
Ponieważ nie jesteśmy małą społecznością, chciałbym
Wam zaproponować, spotkania według pewnego porządku:
- w czasie Adwentu w grudniu na zaproszenie – odwiedzę rodziny
nowo przybyłe, które chciałyby poświęcić dom i porozmawiać – w czwartki,
soboty i niedziele albo w innym terminie (po wcześniejszym uzgodnieniu).
- na zaproszenie rodzin, które będą tego pragnęły (propozycja
skierowana do wszystkich parafian) – złożę wizytę w okresie: od 27 grudnia
2022r. do 05 stycznia 2023r., a później jeszcze od 23 stycznia do 29 stycznia
2023r. (ze wskazaniem na zaproszeniu, które jest na końcu tego listu
godz. 10:00 - 13:00; 13:00 - 16:00 i 16:00 - 20:00)
- z błogosławieństwem ewangelicznym, pukając od drzwi do drzwi
by umocnić w wierze: od 06 stycznia do 22 stycznia 2023r. – osiedle Morskie
(plan odwiedzin będzie podany na stronie www parafialnej 11.12.2022)
- na wspólne kolędowanie w kaplicy zapraszam też wszystkich tych,
których w tym roku nie uda mi się odwiedzić, bym również i z Wami
mógł się podzielić planami prac, podejmowanych w parafii w Nowym
2023 Roku, które rozpocznie wspólna Eucharystia, a po niej słodki
poczęstunek i coś ciepłego w oratorium.

I tak zapraszam:
- Mieszkańców os. Bajkowego – 23 stycznia 2023r. godz. 18:30
- Mieszkańców Rozalina – 24 stycznia 2023r. godz. 18:30
- Mieszkańców Lusówka centrum (poza osiedlem Morskim, Bajkowym
i Rozalinem) 25 stycznia 2023r. godz. 18:30
- Mieszkańców Sierosławia – 26 stycznia 2023r. godz. 18:30
-Mieszkańców Pokrzywnicy i Działek 27 stycznia 2023r. godz. 18:30
Jestem przekonany, że będzie to piękny i owocny czas spotkań,
rozmów i wymiany doświadczeń oraz wspólne umacnianie się na wędrówce
do Nieba.
Jednocześnie, chciałbym podkreślić, iż przy tej okazji, nie będę
zbierał żadnych ofiar kolędowych.

Dziękuję Wam za doświadczenie wspólnoty
Ks. Proboszcz Adam Przewoźny
www.parafialusowko.pl
proboszcz.lusowko@gmail.com
607981781

ZAPROSZENIE na Wizytę Duszpasterską zwaną Kolędą
Zapraszamy kapłana do odwiedzin naszego domu, wspólnej
modlitwy i błogosławieństwa domu oraz całej rodziny na
Nowy Rok 2023.
Nazwisko rodziny: …………....………..…………………………………………
Adres: ……………………………….………………………………………………….
Numer Tel. Kom: ………………….……………………………………………….
Czytelny podpis zapraszającego: ……………………………………………
Proponowane godziny: w tygodniu 10:00 – 13:00 / 13:00 – 16:00 / 16:00 – 20:00
Sobota 10:00 – 20:00 Niedziela 14:00 – 20:00 Proszę wybrać wszystkie możliwe.

Zaproszenie proszę do 17 grudnia wrzucić do skrzynki na oknie
lub przekazać osobiście!!!

