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Co 5 minut ginie na
świecie jeden chrześcijanin, rocznie daje to
liczbę 105 tys. nowych
męczenników.
Te fakty przypomina organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie, organizująca co roku Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym
(PKWP). Tym razem mocniej naświetla sytuację
chrześcijan w Sudanie
Południowym.
W ciągu ostatnich dwóch
lat najmocniej pogorszyła
się sytuacja wierzących
w Chrystusa na terenie
Azji
południowej
i
wschodniej,
zwłaszcza
w Indonezji, Chinach, Indiach i na Sri Lance.
“Ataki na kościoły na Sri
Lance i Filipinach pokazują, że istnieje teraz
„bluźnierczy tercet”, któremu muszą stawić czoła chrześcijanie w Azji Południowej i Wschodniej: ekstremizm islamski, populistyczny nacjonalizm i reżim autorytarny” – czytamy
w Raporcie.
Źle jest również w krajach zdominowanych przez reżimy komunistyczne,
zwłaszcza w Chinach i Korei Północnej. W Chinach sytuacja się pogorszyła

wraz z wejściem w życie w lutym 2018 r. ustawy zakazującej „nieautoryzowanych” nauk religijnych. “Jeśli jesteś chrześcijaninem, twoja Biblia może być zarekwirowana przez chiński rząd, twój kościół może zostać zamknięty lub zburzony, a twój duszpasterz uwięziony” – piszą autorzy Raportu. Natomiast
w Korei Północnej wszyscy otwarcie przyznający się do wiary w Chrystusa
niejako z urzędu mogą trafić do obozów pracy. PKWP szacuje, że uwięzionych
jest tam obecnie ok. 70 tys. chrześcijan.
W kilku miejscach świata, ciągle kojarzonych z prześladowaniem chrześcijan
sytuacja uległa poprawie. Stało się tak m.in. w Syrii i Iraku, choć PKWP zwraca
uwagę, że skutki ludobójstwa, które miało tam miejsce w ubiegłej dekadzie,
czyli ciągła migracja, utrata poczucia bezpieczeństwa, skrajne ubóstwo i zbyt
wolna odbudowa – oznaczają, że niektóre społeczności chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie mogą już się nie odrodzić. W niektórych regionach zegar odliczający czas do zniknięcia chrześcijaństwa tyka coraz głośniej.
Pomoc prześladowanym chrześcijanom można realizować m.in. na internetowej
stronie pkwp.org/wspomoz-nas oraz robiąc zakupy na stronie pkwp.org/sklep,
gdzie są oferowane m.in. produkty z drzewa oliwnego wykonane przez chrześcijan z Ziemi Świętej.

Przygotowanie do bierzmowania
kl. VII
• Do 10 listopada przystąpienie do spowiedzi św.
• spotkania w soboty (jeśli komuś nie pasuje, może przyjść z drugą grupą):
o kl. 7A i inne szkoły – 23 listopada, g. 17:00 Msza święta,
a o g. 18:00 spotkanie.
o kl. 7B i 7C – 30 listopada, g. 17:00 Msza św. i g. 18:00 spotkanie.
kl. VIII
• Do 12 listopada czas na indywidualną rozmową z ks. proboszczem
• Do 10 listopada przystąpienie do spowiedzi św.
• Spotkania w poniedziałki (jeśli komuś nie pasuje, może przyjść z drugą
grupą):
o kl. 8A, 18 listopada, g. 19:15
o kl. 8B, 25 listopada, g. 19:00
• 6-8 grudnia – wspólny wyjazd do Konarzewa na dni integracyjno-formacyjne.
Wyjazd z Lusowa o g. 19:00 w piątek, powrót w niedzielę ok. g. 15:00.
Proszę w zakrystii odbierać karty zgłoszeniowe.
Koszt 80 zł (jeśli ktoś nie może, pokryje go parafia).
Informacje: www.lusowo.pl/sakramenty/bierzmowanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ofiarami do puszek możemy wesprzeć Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu. Pamiętajmy też o modlitwie w intencji powołań.
2. 11 listopada, w Święto Niepodległości, Msza św., podczas której będziemy się modlili w intencji Ojczyzny będzie o g. 10:30. Na wieczorną
Mszę św. o g. 18:00, a potem na spotkanie zapraszamy młodzież szkół
średnich i studentów. Ofiary zbierane 11 listopada będą przeznaczone na
potrzeby Stolicy Apostolskiej.
3. Biuro parafialne zamiast poniedziałku będzie czynne we wtorek
w g. 16:00-17:00.
4. Spotkania:
• Katecheza dla dzieci przedszkolnych – wtorek, g. 16:30.
• Katecheza dla rodziców i chrzestnych – wtorek, g. 19:30. Przypominamy, że powinny w niej uczestniczyć także osoby, które w najbliższym czasie będą chrzestnymi w innych parafiach.
• CafeMama – środa, g. 10:00.
• Młodzieżowa Grupa Franciszkańska – piątek, g. 19:30.
5. Nasz kościół jest otwarty na modlitwę od 7 rano do wieczornej Mszy św.
Ponieważ rano i popołudniu jest ciemno, zostało zamontowane dodatkowe oświetlenie, które działa w tych właśnie godzinach.
6. Rozpoczęliśmy prace związane z porządkowaniem terenu od strony ul.
Ogrodowej: są wytyczane ścieżki, została położona instalacja nawadniająca i elektryczna. Docelowo będzie to teren parkowy, spacerowy, który
nazwiemy „Ogrodem Błogosławieństw”. Będzie się tam można zatrzymać
przy tablicach z Ośmioma Błogosławieństwami, które papież Franciszek
nazwa „dowodem tożsamości chrześcijanina”.
7. W zakrystii są do odebrania modlitewniki dla uczestniczących w Różańcu
Rodziców za Dzieci oraz w męskiej róży Żywego Różańca.
8. Uczestnicy pielgrzymki do Ziemi Świętej mogą w zakrystii odbierać zmówioną książkę pt. „Jezus”.
9. W „Przewodniku Katolickim” m.in. o chrześcijańskim rozumieniu patriotyzmu. Jest też „Mały Przewodnik” dla dzieci.
Siostry Urszulanki z Poznania zwracają się z prośbą,
podobnie jak dwa lata temu, o pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych dla uczestników Wigilii na
terenie Targów Poznańskich. Do naszej parafii zwracają się z prośbą o 300 słoików kremu czekoladowego.
Zbiórka potrwa do 8 grudnia. Dary możemy składać w
Kaplicy Patronów.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
PONIEDZIAŁEK 11.11.2019 r.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
10:30 – śp. śp. Stanisława Mosiężnego (11 gregoriańska)
- śp. zm. z rodz. Majorczyków i Reiterów
18:00 – śp. Stanisławy i Antoniego
Forysiów
WTOREK 12.11. 2019 r.
18:00 – śp. Stanisława Mosiężnego
(12 gregoriańska)
ŚRODA 13.11.2019 r.
8:00 – śp. Stanisława Mosiężnego
(13 gregoriańska)
20:00 – śp. Stanisława i Józefy i zm. z
rodz. Okupniaków i Grzegorzewiczów
- śp. Barbary (10 r. śm.) i Alojzego (45
r. śm.) Fredrychów
CZWARTEK 14.11.2019 r.
18:00 –
- śp. Stanisława Mosiężnego (14 gregoriańska)
PIĄTEK 15.11.2019 r.
18:00 – śp. Stanisława Mosiężnego
(15 gregoriańska)
SOBOTA 16.11.2019 r.
8:30 – śp. Stanisława Mosiężnego
(16 gregoriańska)
17:00 – śp. Mateusza, Krystyny i Jana
Kanikowskich
- śp. Katarzyny i Franciszka Górnych
i zm. z rodz. Górnych i Kawałów
- śp. Zbigniewa Wysoczańskiego – od
córki Eweliny z mężem

- śp. Franciszki i Jana Wróblewskich,
Heleny, Henryka i Zenona Szymczaków, Tomasza i Stanisława Głodzików
- O zdrowie i bł. Boże dla Romana
oraz za nowo ochrzczonego Dawida
NIEDZIELA 17.11.2019 r.
7:30 – śp. Andrzeja i Zdzisława Sobkowiaków
9:00 – śp. Ryszarda Kubiaka (1 r.
śm.) i zm. z rodz. Bertrandtów
10:30 – śp. Zofii Raźniak – od córki
Krystyny z rodz.
- śp. Zdzisława Górniaczyka (30 r.
śm.) – od żony, dzieci, wnuków
i prawnuków
12:00 – śp. Janiny i Stefana Mrozików
18:00 – śp. Stanisława Mosiężnego
(17 gregoriańska)
- śp. Magdaleny Jankowskiej – od
rodz. Kruszonów
Intencje są odprawiane wg kolejności. Druga
i kolejne intencje, jeśli nie ma dwóch kapłanów
przy ołtarzu, będą odprawione w najbliższym
czasie w dni powszednie lub w Domu Księży
Emerytów.

MSZA ŚW. I SPOTKANIE
MŁODZIEŻY SZKÓŁ
ŚREDNICH I STUDENTÓW
PONIEDZIAŁEK
11 LISTOPADA
g. 18:00

