
  Nasza Wspólnota                  27.11.2022 

 Parafia pw. Świętej Rity w Lusówku                                    
 

 
Oczywiste i nieoczywiste sposoby na przeżycie Adwentu 

Pierwsze skojarzenie dzieci z Adwentem to z pewnością Roraty – z serduszkami 

i lampionami, a może powrót z tych Rorat z Matką Bożą.  Zapraszam jednak 

poza Roratami do czegoś więcej. Może do obejrzenia Księgi Ksiąg (ekranizacja 

Biblii), albo do codziennej lektury „Wszyscy na Ciebie czekamy” autorstwa 

Marka Kity z planszą i naklejkami lub „Drzewa Jesssego”  - przewodnika po 

wartościach Biblii. Może do zrobienia wspólnego rodzinnego kalendarza 

adwentowego. Możliwości jest wiele, każdy znajdzie coś dla siebie. 
 

Adwent to czas otwarcia się na 

przyszłość Bożą, czas przygotowania 

na Boże Narodzenie, gdy On, Pan, 

który jest absolutną nowością, 

przybył, aby zamieszkać wśród 

upadłej ludzkości i odnowić ją od 

wewnątrz. (Benedykt XVI, 7.12.2008) 
 

My dorośli możemy podjąć postanowienie „niejedzenia słodyczy” czy 

ograniczenia socialmediów, ale możemy też wykazać się większą 

kreatywnością. Warto mieć postanowienie – jedno na cały Adwent lub inne na 

każdy dzień, ale takie, byśmy w tym czasie mogli wzrastać i przemieniać 

swoje serce.  

Tyle razy był Adwent, tyle razy oczekiwaliśmy Jego przyjścia, a potem 

świętowaliśmy Boże Narodzenie. Czy jednak wszystkie poprzednie Adwenty 

coś we mnie zmieniły? Czy dzięki nim zacząłem budować życie z Bogiem? A 

może ten Adwent przeżyję tak, by Jezus stał się mym Przyjacielem? Może 

faktycznie będę na Niego czekać? I może tym razem Jezus znajdzie w mym 

sercu miejsce, gdy przyjdzie? 

Takiego owocnego czasu Oczekiwania życzę Wam i sobie. 
 

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? 



DZIEŃ SPOWIEDZI PARAFIALNEJ -  15.12.2022 

15:30 – 16:30; 17:00 – 18:00 19:15 – 20:30 

Spowiedź w niedzielę 7:40 – 7:55;  

9:40 – 9:55; 18:30 – 18:55 

W tygodniu przed wieczorną Eucharystią  

18:00 – 18:25 

W sobotę od 16:00 – 16:25 

I piątek miesiąca 17:00 – 18:25 
 

RORATY DLA DZIECI 

Poniedziałek 7:00 Piątek 7:00 ze słodkim pączkiem   a w Środę 18:30 
 

RORATY DLA DOROSŁYCH WE WTOREK I CZWARTEK O 6:00 
 

Świece WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM 

Duża świeca 20 zł, a mała 10 zł. 

OPŁATKI Z OBRZĘDEM PRZY STOLE WIGILIJNYM  

dostępne przy zakrystii po Mszy Świętej (wejście od strony tarasu).  
 

DNI SKUPIENIA DLA DZIECI SZKOLNYCH 
Według terminów ustalonych z dyrekcją szkoły w dniach od 12 – 16.12 
 

ODWIEDZINY CHORYCH Z SAKRAMENTAMI  

22.12.2022 od godziny 8:00 
 

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!!!  

Zapisy na kolędę online 

https://zapisynakolede.pl/zapisy/WlGDX5uZueRYkVvMVrVg1669366999 



Ogłoszenia Duszpasterskie 27.11.2022 

 
1. Rozpoczynamy Adwent. Roraty dla dzieci: Poniedziałek 7:00 Piątek. 7:00 ze 

słodkim pączkiem, a w Środę 18:30. Roraty dla dorosłych: Wtorek i czwartek 

o 6:00. Opłatki wigilijne i świece przy zakrystii (wejście od strony tarasu).  

2. Dziękuję wszystkim, którzy podczas tzw. spacerów ewangelizacyjnych 

roznieśli Listy Adwentowe do parafian. Rozpoczynamy Nowy Rok 

Liturgiczny o Kościele Chrystusowym – spróbujemy odpowiedzieć na pytanie 

czy do zbawienia Kościół jest nam potrzebny? Na spotkanie kolędowe można 

zaprosić kapłana także poprzez zgłoszenie internetowe  - szukaj fb i www. 

3. Adoracja w poniedziałek, piątek o godz. 17:30 – 18:30 i w środę 17:30 -18:30 

i 19:10 – 22:00. Serdecznie zapraszam 

4. TRIDUUM DUCHOWE 

• I czwartek (01.12) – Msza Święta o 06:00 z sakramentem umocnienia duchowego  i 

cielesnego (Sakramentem Namaszczenia Chorych).  

• I piątek (02.12) – spowiedź I piątek miesiąca 17:00 – 18:25. Komunia Święta w I 

Piątek o 17:30, 17:55 i o 18:25. Istotą I Piątków jest Komunia Święta.  

Adoracja od 15:00 do 17:00. Odwiedziny chorych 22.12, a teraz tych zgłoszonych do 

spowiedzi świętej. Początek od 8:00. Bardzo proszę, by zgłaszać chorych w zakrystii 

lub przez szafarzy. 

• I sobota (03.12) – Nabożeństwo I sobót miesiąca – 800 Eucharystia, a później różaniec, 

rozmyślanie; 1545 różaniec, rozważanie 15 minutowe przed Mszy Świętej.  

• I środa (07.12) – przynosimy napisane na kartkach imiona osób chorych, będziemy 

polecać ich w Eucharystii i w czasie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

5. Spotkania:  

• Spotkanie dla Dzieci do Wczesnej Komunii Świętej w środę o 17:30 

• Spotkanie wspólnoty charyzmatycznej Cor Dei w środę o 20:00 

• Zbiórka ministrancka, scholi Iskierki i Zespołu młodzieżowego w sobotę 

• Przygotowanie do chrztu w poniedziałek dla wszystkich chcących chrzcić w 

grudniu i styczniu. 

• Zbiórka dla Ministrantów starszych w piątek o 19:15 

• Adwentowy Wieczór skupienia dla harcerzy w piątek o 19:15 

• Spotkanie przy kawie lub herbacie w poniedziałek o 8:30 na probostwie 

• .  

• Warsztat św. Józefa przy parafii zapraszam chętnych dla wszystkich chętnych by 

stworzyć wspólnie miejsce do rękodzieła. Proszę ubrać się ciepło. Przygotujemy 

także miejsce pod przyszłe żywe Betlejem 

6. Tytki Świętej Rity - charytatywne (z długoterminowymi produktami 

żywnościowymi i produktami chemicznymi gospodarstwa domowego) 

przynosimy do 11.12 do zakrystii lub oratorium.  

7. 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 28.11 – 04.12.2022 

 

PONIEDZIAŁEK, 28.11.2022    

7:00 Z okazji imienin Zdzisławy od przyjaciółek  

18:30 Dziękczynienie Panu Bogu przez wstawiennictwo Świętej Rity za 

otrzymane łaski 

WTOREK, 29.11.2022           

6:00  

ŚRODA, 30.11.2022            

18:30 Śp. Ryszard Kaczmarek ( 8 r.śm.) 

CZWARTEK, 01.12.2022      

6:00 z okazji imienin Natalii  

PIĄTEK, 02.12.2022            

7:00 Śp. Paulina Koszuta (im.) od męża z dziećmi 

18:30 Śp. Marcin Szober od szwagierki Marioli z córką Magdaleną  

SOBOTA, 03.12.2022       

8:00  

16:30 Z ok 25 r. ślubu Luizy i Tomasza 

 Śp. Marcin Szober od Kuzyna Grzegorza z  rodz. 

 Śp. Piotr Wojciechowski od Ewy Kowalec, Anety Sujak, Hanny Lisek, 

Maja Niwińska Hanna Wiśniowska, Kamila Antoszewska, Kasia 

Jabłońska Mirosława Kubiak, Alicja Szafin, Wanda Bartkowiak,  

 Śp. Zygmunt Łuczak (7 r.śm.)  

NIEDZIELA, 04.12.2022      II Niedziela  Adwentu 

8:00 Śp. Barbara Gałka (z ok. ur. i im.) od rodziny 

 O błogosławieństwo Boże dla Barbary z okazji 94 urodzin 

10:00 Śp. Stanisławę Czesław. Władysław Hałas zm. z rodz. Hałasów Benedykta 

Brygier i zm. z rodz. Brygierów i Lemańskich 

11:30 Śp. Marcin Szober od Marty Wachowiak z rodz.  

19:00 Śp. Piotr Wojciechowski od przyjaciół Rodziny 

 

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  

 


