Nasza Wspólnota

20.11.2022

Parafia pw. Świętej Rity w Lusówku
OSTATNIA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA
Kończy się rok duszpasterski i
liturgiczny, a z początkiem nowego
pojawiają się nowe wyzwania.
Wcześniejszy
czas
pandemii,
obecny
kryzys
gospodarczy,
poczucie braku stabilizacji, a
ostatnio wybuch rakiety po polskiej
stronie granicy, zmieniają nasze myślenie o przyszłości, nie tylko tej
najbliższej, ale i tej może do niedawna odległej. Wielu z nas zadaje sobie
pytanie - co będzie ze mną po śmierci? Ta i inne wątpliwości pojawiające
się w naszych sercach, mówią o może do tej pory tłumionej tęsknocie za
duchowością, za relacją z Bogiem, a odpowiedzi na nie czekają na odkrycie
we Wspólnocie Kościoła. W tej właśnie Wspólnocie chcemy, by każdy
usłyszał o Miłości Boga, byśmy mogli wspólnie zastanowić się, jak można
zbudować i pogłębiać relację z Bogiem. Pretekstem do takiej rozmowy niech
staną się odwiedziny duszpasterskie, których nie było przez dwa ostatnie
lata. Jednocześnie chciałbym Was prosić o spacery ewangelizacyjne – by
roznieść List Adwentowy do wszystkich parafian i mieszkańców, a może i
przy okazji porozmawiać ze sobą o naszej Wspólnocie Parafialnej. Więcej
na ten temat w ogłoszeniach.

Spotkanie ze Słowem – 20.11.2022
2 2 Sm 5,1-3 – Czy moje działanie wynika z przymierza z Jezusem?
Kol 1, 12 – 20 – Czy dziękuję, że mam przygotowane miejsce w Niebie? Czy
dziękuję, że jestem odkupiony i uzdolniony do bycia z Chrystusem w
Niebie?
Łk 23, 35 – 43 – Chcę od Boga Miłosierdzia czy Sprawiedliwości? Czy chcę być
z Nim w Jego królestwie?

Spotkanie ze Słowem – 27.11.2022
Iz 2, 1-5 Czy znam drogi Pańskie?
Rz 13, 11-14 Czy odrzucam uczynki ciemności?
Mt 24, 37 - 44 Czy jestem gotowy na przyjście nieoczekiwanego przez świat?

Ogłoszenia Duszpasterskie 20.11.2022
1. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, a z nim Adwent.
Podczas Eucharystii w sobotę o 16:30 i niedzielę 11:30 poświęcimy opłatki
wigilijne i świece adwentowe. Będzie można się w nie zaopatrzyć przy
zakrystii.
2. Zapraszam do tzw. spacerów ewangelizacyjnych, by z jednej strony roznieść
Listy Adwentowe do parafian, a z drugiej może i porozmawiać o naszej
Wspólnocie i zaprosić sąsiadów na wspólne Eucharystie. Listy do parafian
można zabierać z zakrystii i roznieść na swojej ulicy czy osiedlu.
3. Dzień Świętej Rity we wtorek o 18:30, o 18:00 nabożeństwo w naszych
intencjach i za nas. Przed Eucharystią będą rozprowadzane róże i
modlitewniki, oraz obrazki ze Świętą Ritą.
4. Adoracja w poniedziałek, czwartek, piątek o godz. 17:30 – 18:30 i w środę
17:30 -18:30 i 19:10 – 23:00. Zapraszam
5. Spotkania:
• Spotkanie dla Dzieci do Wczesnej Komunii Świętej w środę o 17:30
• Spotkanie dla dzieci pokomunijnych w środę o 17:30
• Spotkanie rodziców dzieci wczesnej komunii w środę o 17:30
• Zbiórka ministrancka formacyjna w sobotę o 10:00
• Próba Iskierek w sobotę o 10:00
• Próba zespołu młodzieżowego w sobotę o 11:00
• Spotkanie Szafarzy w środę o 20:00 modlitwa i o 21:00 spotkanie na plebanii.
Bardzo proszę o przeczytanie instrukcji: Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty
parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła.
• Spotkanie Duszpasterstwa Młodzieży – TEMAT MUZYKA, jakie są gatunki
muzyczne i co ze sobą niosą,
6. 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. Zachęcam do przygotowania Tytek Świętej Rity (z długoterminowymi
produktami żywnościowymi i produktami chemicznymi gospodarstwa
domowego) i przynoszenia ich do 11.12 do zakrystii lub oratorium.
8. Można podarować kwiaty na niedzielę lub złożyć ofiarę na wystrój kaplicy do
skrzynki na kwiaty przy gazetach.
9. Zapraszam po kalendarze adwentowe z zadaniami misyjnymi i religijnymi (a
dodatkowo z czekoladkami). Koszt 1 kalendarza dla parafii to 14 zł, a
wszystko ponad to przeznaczymy na duszpasterstwo. (ostatnie 12 sztuk)
10. Przyjmujemy intencje na rok 2023
Życzę dobrej niedzieli, wszystkim solenizantom i jubilatom tego, co
piękne i Boże, Parafianom, Przyjaciołom i Gościom
pięknego tygodnia i wszelkiej pomyślności.

Intencje Mszy 21 – 27.11.2022
PONIEDZIAŁEK, 21.11.2022
18:30 Z okazji urodzin Marty
WTOREK, 22.11.2022
Dzień Naszej Patronki
8:00 Śp. Marcin Szober od rodz. Klorek
18:30 Za nas i w naszych intencjach – Za Parafian, Przyjaciół i Dobroczyńców
ŚRODA, 23.11.2022
18:30 O Błogosławieństwo Boże dla organistki i dyrygentki Zuzanny i chóru
Canticum Oratio
CZWARTEK, 24.11.2022
18:30 Z ok 6 ur. Antka
PIĄTEK, 25.11.2022
18:30 Śp. Marcin Szober od rodz. Perz i Podolskich
SOBOTA, 26.11.2022
16:30 Z okazji 86 urodzin Wiesław Korzekwa o błog. Boże na dalsze lata od
dzieci z rodzinami
Śp. Praksedę Michała Kaczmarek Kazimierzę Franciszek Kulczyńskich
Zofia Bernarda Ludwiczak Bogumiła Rogal Jan Wesołowski Kazimierz
Andrzejewski
Śp. Marcin Szober od rodz. Klorek
Śp. Stanisław Białas od Kasi i Michała
NIEDZIELA, 27.11.2022 I Niedziela Adwentu
8:00 Śp. Adela (im) Ela Leszek Marianna Paweł Gaładyk Halina Henryk
Łuczak
10:00 Śp. Maria Edward Gribko
Śp. Zdzisław Danuta Bolesław Konieczni
11:30 Z okazji 3 ur. Marysi
Z okazji ur. Karoliny
Z okazji 7 urodzin Adrianny
Śp. Jakub Mensfeld 2 r.śm. i z okazji 6 ur. Antoniego
19:00 Śp. Marcin Szober o d rodz. Sobocińskich
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

Propozycje Adwentowe
RORATY
Dla dzieci w poniedziałek i piątek o 7:00 i w środę o 18:30
Po porannych roratach zaprowadzenie dzieci do szkoły i
przedszkola. Po porannych roratach herbata dla dzieci, a w piątek
także pączek. Dla dorosłych roraty we wtorek i czwartek o 6:00.
Bardzo proszę by dzieci przygotowały lampiony
MSZA ŚWIĘTA
Msze święte w tygodniu Adwentowym
Poniedziałek 7:00 i 18:30; wtorek 6:00; środa 18:30; czwartek
6:00; piątek 7:00 i 18:30; w sobotę i w niedzielę bez zmian
Pasterka w sobotę 24.12 o godzinie 21:00 i 24:00, w Święto
Bożego Narodzenia 25.12 według porządku niedzielnego (8:00;
10:00; 11:30; 19:00)
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
W poniedziałek, środę i piątek od 18:00
W sobotę 16:00; niedzielę od 7:40-7:55; 9:40 – 9:55 i 18:30 – 18:55
Spowiedź Adwentowa z zaproszonymi kapłanami 15.12 czwartek
10:00 – 11:00; 15:00 – 16:00; 16:30 – 17:30 i 19:15 – 20:30
ŚWIECE ADWENTOWE I OPŁATKI WIGILIJNE POŚWIĘCONE
W opłatki i świece będzie można zaopatrzyć się przy zakrystii.

DNI SKUPIENIA DLA DZIECI SZKOLNYCH
Według terminów ustalonych z dyrekcja szkoły w dniach od 12 – 16.12
ODWIEDZINY CHORYCH Z SAKRAMENTAMI
22.12.2022 od godziny 8:00

TYTKA CHARYTATYWNA ŚWIĘTEJ RITY
Zapraszam do włączenia się w akcję Tytka
charytatywna Świętej Rity, by pomóc na Święta
tym, którzy są w potrzebie. Zapraszam by
przynosić artykuły spożywcze o długim terminie
przydatności (cukier, konserwy, ryż, makaron,
kawę, herbatę itp.) oraz chemię gospodarczą.
Proszę o przynoszenie do 11 grudnia, byśmy na
czas dostarczyli je rodzinom znajdującym się w
potrzebie.

