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I po kolędzie…
Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie podczas kolędy, za otwarte
drzwi i serca. Za miłe spotkania, ciekawe rozmowy, kawy, obiady i kolacje... Za wszystkie razem spędzone chwile w domach naszych Parafian.
Kolęda jest taką doroczną okazją spotkania z Wami, Drodzy Parafianie, by
z jednej strony modlić się o błogosławieństwo dla domu i rodziny, z drugiej –
szansą wsłuchania się w to, czym wierni żyją, co jest dla nich ważne, co ich
niepokoi, smuci, co rodzi pytania.
Cieszę się, że mimo ferii zimowych, przyjęło nas prawie 80% parafian. To
piękny znak życzliwości, że tak wiele domów, a tak naprawdę tak wiele rodzin,

czeka na kapłana. Media lubią dziś powtarzać, że ludzie unikają bądź nie chcą
kolędy. Pewnie tacy znajdą się także w naszej parafii, my jednak tego nie odczuliśmy. Co więcej, wielu pisało, dzwoniło, szukało kontaktu, by przełożyć
dzień lub godzinę, aby mogli przyjąć księdza. Ostatnia taka umówiona kolęda
była jeszcze wczoraj, w sobotę, 9 lutego. Bardzo za tę otwartość dziękujemy.
Niech te kolędowe spotkania przekładają się teraz na spotkania w parafii –
na Mszy św., w przyjmowaniu sakramentów oraz zaangażowaniu w grupy
duszpasterskie i różnorakie inicjatywy, które są w tym roku przed nami.
Z pokolędowych statystyk wynika, że w wioskach należących do naszej parafii
miesza obecnie przynajmniej 4030 katolików. Kolejne domy są też zasiedlane,
najwięcej w Sadach. Zachęcamy nowych mieszkańców, by przez naszą stronę
internetową www.lusowo.pl, zakładka „Nowi parafianie”, zgłosili fakt swojego
dołączenia do naszej wspólnoty parafialnej.
Serdeczne podziękowanie również za złożone ofiary, które wspomogą
fundusz remontowy – przed nami ostatnia część prac związanych z wymianą
dachu na kościele: remont dachu wieży i Kaplicy Patronów. Z myślą o tych
pracach w miniony piątek złożyliśmy wnioski o dofinansowanie prac remontowych przy zabytku przez Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski.
W odpowiednim czasie będziemy mogli też zapewne liczyć na wsparcie tych
prac przez Gminę Tarnowo Podgórne.
Serdecznie dziękujmy za cały kolędowy czas! Bóg zapłać!
ks. prob. Dariusz
z ks. Ignacym i ks. Danielem

BADANIA KARDIOLOGICZNE
W Przychodni Lekarzy Rodzinnych Toped S.C. – Poradnia Dorosłych
w Lusówku (ul. Grabowa 28) 21 lutego odbędzie się badanie kardiologiczne związane z profilaktyką udarowo-zwałową.
Każdy badany będzie mógł skorzystać z konsultacji i otrzyma opis wyniku.
Koszt badania 59 zł. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Szczegóły na plakacie w gablocie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś zbiórka do puszek na Radio Emaus.
2. W sprawach biurowych proszę się kontaktować w najbliższym czasie
z ks. Danielem (tel. 61 814 65 67 w. 2 lub kom. 695 976 783)
3. Spotkania w tym tygodniu:
• Msza św. i spotkanie Duszpasterstwa Młodych „Dobry Kierunek”
dziś o g.18:00.
• CafeMama – środa g. 10:00 – warsztaty rękodzieła.
• Młodzieżowa Grupa Franciszkańska – piątek, g. 19:30.
• Ognisko Misyjne – sobota, g. 10:00.
4. Za tydzień składka na fundusz remontowy dachu naszego kościoła.
W minionym tygodniu złożyliśmy też wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego o dotację z funduszy na ochronę zabytków na dokończenie remontu dachu. W tym roku planujemy jeszcze prace
na wieży kościoła oraz Kaplicy Patronów.
5. Od 1 do 4 lipca organizujemy pielgrzymkę autokarową na południe Polski:
Kraków – Ludźmierz – Zakopane – Wadowice. Zapisy, karty informacyjne
i zgłoszeniowe w zakrystii. Koszt 850 zł, wpłata przy zapisach 200 zł.
6. W „Przewodniku Katolickim” m.in. o tym, co dzieje się z dziećmi, które
zmarły przed chrztem.

W miniony czwartek gościł
w naszej parafii Szymon
Hołownia.
Zwłaszcza wieczorne spotkanie
zgromadziło bardzo wiele osób,
które chciały wsłuchać się
w jego refleksję o modlitwie
i przeżywaniu wiary.
Na parafialnej stronie internetowej www.lusowo.pl znajdziecie kilka zdjęć ze spotkania oraz
zaproszenie do wsparcia
akcji charytatywnych prowadzonych przez fundację
„Dobra Fabryka”.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
PONIEDZIAŁEK 11.02.2019 r.
18:00 –
WTOREK 12.02. 2019 r.
18:00 –
ŚRODA 13.02.2019 r.
20:00 – śp. Bogdany Ludwiczak
(2 r. śm.)
- Z podz. za odebrane łaski i prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Jacka oraz ich rodziny

MW: O zdrowie dla Agnieszki
12:00 – śp. Stefana Kruszony –
od Heleny Kruszona i rodz.
Goździków i Pigłów
18:00 – śp. por. Łukasza Kurowskiego, Genowefy i Jana Chełstowskich, Edwarda Mowela
Intencje są odprawiane wg kolejności. Druga
i kolejne intencje, jeśli nie ma dwóch kapłanów
przy ołtarzu, będą odprawione w najbliższym
czasie w dni powszednie.

CZWARTEK 14.02.2019 r.
18:00 – śp. Ireneusza Fabiana –
od rodz. Grysków z Palędzia
PIĄTEK 15.02.2019 r.
18:00 –
SOBOTA 16.02.2019 r.
8:30 –
17:00 – śp. Mateusza, Krystyny
i Jana Kanikowskich
- śp. Władysława Szwarca – od żony
- śp. Stanisławy i Edwarda Mikołajczaków i zm. z rodz. – od córki
z rodziną
- Z podz. za odebrane łaski i prośbą
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa z ok. 80 urodzin
NIEDZIELA 17.02.2019 r.
7:30 – W intencji Bogu wiadomej
9:00 – śp. Łucji i Eugeniusza Olearskich (r. śm.)
- śp. Damiana Nykla – od córki
Uli z rodz.
- śp. Jadwigi i Jana (25 r. śm.) Plucińskich
10:30 – śp. Henryka Kosickiego
(1 r. śm.) – od rodz.

W poniedziałek, 11 lutego, Kościół
wspomina Najświętszą Maryję Pannę
z Lourdes i modli się szczególnie
za chorych w związku
ze Światowym Dniem Chorego.
Polecajmy Bogu w modlitwie
różańcowej także chorych
i cierpiących z naszej parafii.

