Katecheza dla uczących
się we Frankfurcie
Zostało do nas skierowane zapytanie o możliwość katechezy dla
uczących się we Frankfurcie. Jest
taka możliwość, ale chcemy zbadać jaki jest stan zapotrzebowania.
Prosimy zainteresowanych o kontakt w zakrystii lub w czasie dyżuru
kancelarii lub na adres e-mail:
henrywoj@interia.pl do 16 IX.

Odnowa w Duchu Świętym
Od dwudziestu lat działa w parafii grupa odnowy w Duchu Świętym. Zapraszamy w każdy wtorek
po Mszy św. wieczornej na spotkania modlitewne w naszym kościele, a w każdy czwartek
po Mszy wieczornej w budynku
duszpasterskim spotkania pastoralne. Zapraszamy – przyjdź pozwól się prowadzić Duchowi Świętemu. Uwaga, każdy wtorek ale
poza 13tym dniem miesiącawówczas jest czuwanie fatimskieod maja do października.

Tydzień Wychowania
Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
i Rady Szkół Katolickich. Strona
Tygodnia Wychowania działa
przez cały rok, prezentując materiały przydatne w misji nauczycieli,
wychowawców, rodziców, katechetów i tych wszystkich, którym
prawdziwy i pełny rozwój dzieci
i młodzieży leży na sercu. Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski

o dobro młodzieży i dzieci, jako
forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc
w szukaniu prawdy, która powinna
być fundamentem wychowania.

BIULETYN
PARAFIALNY
1 (1) 2016 - 11 IX 2016
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach

Pielgrzymka Mężczyzn
W sobotę, 17 września pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium w Międzyrzeczu. Tematem
pielgrzymki będzie wprowadzenie
w zarządzanie finansami połączone z sesją pytań i odpowiedzi.
Warto pielgrzymować by uzdrowić
Męskie zmagania z finansami.
Myślą przewodnią są słowa z listu
do Rzymian : nie bierzcie wzoru
z tego świata, lecz przemieniajcie
się przez odnawianie umysłu…Rz.12,2.
Początek
pielgrzymki godz. 9.30 w miejscowości Święty Wojciech, w okolicy
Międzyrzecza.

Z uśmiechem
Gdy zapytano Matkę Teresę
z Kalkuty, czym dla niej jest świętość, odpowiedziała: „Świętość jest
to pełnienie woli Bożej z uśmiechem”. Nosiła w sobie pragnienie
Boga obecnego w chorym, niedołężnym i ubogim. Współczuła
im jak nikt inny. „Prawdziwa miłość
musi boleć” – pisała zawsze
uśmiechnięta , dzisiaj już św. Matka Teresa z Kalkuty.

Strona parafialna
www.parafiaslubice.pl - zapraszamy do spoglądania na naszą
nową stronę, też z uśmiechem

Uroczyste dziękczynienie
Przez 28 lat naszą parafią pod
wezwaniem
Ducha
Świętego
przewodził proboszcz ks. kan Józef Zadworny. Wybudowany kościół, budynek duszpasterski, istniejące grupy – to widzialne dzieła
dokonane na przestrzeni czasu,
a opisane w książce kronice wydanej trzy lata temu z racji 25lecia
istnienia wspólnoty parafialnej.
Na prośbę proboszcza ks. Józefa, motywowaną stanem zdrowia,
ks. biskup Tadeusz Lityński wyraził zgodę na przejście w stan
emerytowanego proboszcza parafii Ducha Świętego w Słubicach.
Dokonało się to, 1 sierpnia 2016.
Jako Parafianie pragniemy wyrazić wobec już emerytowanego
proboszcza ks. Józefa, wdzięczność za twórcze lata przewodzenia naszej wspólnocie parafialnej.
Uroczysta Msza św. dziękczynna, 18 września na sumie o godz.
10.30. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców
Słubic. Przez tyle lat ks. Józef
dziękował nam za pomoc, wsparcie, życzliwość, za wszelkie dobro
i okazywane serce. 18 września,
to właśnie my podziękujmy

ks. Józefowi naszemu pierwszemu proboszczowi, za obecność
wśród nas i jego ofiarne kapłaństwo.
Zapraszają ks. Henryk proboszcz parafii wraz z wikariuszami
ks. Sławomirem, ks. Rafałem,
ks. Jerzym i ks. Marcinem.

Sakrament Spowiedzi
Zagoniony świat doprowadził
do tego, że my ciągle się spieszymy, mówiąc nie mamy czasu.
A przecież Bóg każdemu z nas
daje 24 godziny. Czy to biedny czy
bogaty, czy to zdrowy czy chory,
dziecko czy dorosły – każdy z nas
ma tyle samo czasu. Ale czy mając
ten dar czasu chcemy poświęcić
coś dla Boga? Boga, który przez
sakrament spowiedzi pokazuje
drogę miłosierdzia – jako drogę
ratunku dla świata. Drodzy Parafianie i Czytelnicy Biuletynu, chcemy wprowadzać w naszej parafii
sugestie Papieża Franciszka, dlatego zachęcamy do korzystania ze
spowiedzi pół godziny przed
Mszą św.
Chcemy Sakramentowi Spowiedzi przywrócić należną wymowę,

tak aby po spowiedzi w pełni
uczestniczyć we Mszy św. Aby
uczestnicząc we Mszy św., również uczestniczyć w niej w pełni,
dosłownie w całej pełni. Przecież
rozumiemy taki fakt, że jak uczeń
jest na lekcji języka polskiego
to w tym samym czasie nie będzie
na lekcji matematyki… Nie można
być w dwóch miejscach jednocześnie.
Niech czas na Mszę św. będzie
w całości przeznaczony na Ten
Sakrament, który uczy nas ofiarności i prawdziwej miłości.
Zdajemy sobie też sprawę
z komplikacji jakie niesie życie
i z sytuacji braku możliwości rozgrzeszenia, dlatego też zachęcamy do indywidualnych rozmów
z kapłanami na temat Komunii
Duchowej.

Uwaga Rodzice
Komunijnych

Dzieci

Spotkanie Rodziców Dzieci
przygotowujących się do pierwszej Spowiedzi i Komunii w niedzielę, 25 września na Mszy św.
o godz. 12.00. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne. Dzieci przygotowujące się do sakramentów
otrzymają od Katechetów deklaracje do wypełnienia przez Rodziców, bądź opiekunów. Jest
to potrzebne dla ułatwienia spraw
organizacyjnych. Prosimy o dostarczenie tych deklaracji osobiście do biura parafialnego w tym
tygodniu lub ostatecznie po niedzieli 18 września w następujące
dni: Rodzice Dzieci klas trzecich

ze Szkoły nr 1 we wtorek lub
w czwartek w godz. 19.00 - 19.45,
Rodzice Dzieci klas trzecich
ze Szkoły nr 2 i Szkoły Muzycznej
w środę lub w czwartek w godz.
19.00- 19.45.

Leki 75+.
Na prośbę dyrekcji Lubuskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ
informujemy, że 1 września 2016r
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło
projekt bezpłatnych leków dla
osób, które ukończyły 75 lat.
Szczegółowe informacje są dostępne na plakacie w gablocie
parafialnej oraz na ulotkach.

Absolwenci Odzieżówki
25 września na Mszy św. o godz.
13.30 modlimy się w intencjach
Absolwentów Technikum Odzieżowego w Słubicach. Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają
wszystkich Absolwentów.

Poszukiwany
i nie tylko…

Kronikarz

Drodzy Parafianie, dziękujemy
za sugestie i podpowiedzi odnośnie funkcjonowania naszej parafii
i jej potrzeb. Aby móc dalej funkcjonować i rozwijać się również
dla dobra przyszłych pokoleń
poszukujemy osoby chętnej do
prowadzenia kroniki parafialnej.
Założyciel wspólnoty ekumenicznej w Taize, brat Roger, często przybywającym na spotkania
stawiał pytania. Widzisz marazm
życia?, widzisz zło wokół siebie?

A co Ty możesz zrobić dobrego
tu i teraz?
Drodzy Czytelnicy Parafialnego
Biuletynu każdy z nas ma jakieś
możliwości i talenty, jako duszpasterze parafii prosimy połączmy
siły w tworzeniu dobra, które pozostanie po nas. Jak to zrobić?
Poprzez rozmowy, z nami duszpasterzami, poprzez składanie
propozycji własnego zaangażowania. A za już złożone propozycje dziękujemy.

Kaplica Fatimska
Wśród
spraw
poruszanych
przez Parafian, pojawił się temat
odrestaurowania Kaplicy Matki
Bożej Fatimskiej. Jest też konieczność zdiagnozowania przyczyn zawilgocenia ścian. Tym
bardziej, że w 2017 roku wypada
setna rocznica objawień fatimskich, przesłania tak bardzo ważnego dla całego świata. Z Fatimą
związana jest postać św. Jana
Pawła II-go, którego wizerunek
znajduje się w naszym kościele.
Ten wizerunek to fotografia z pobytu Jana Pawła II w Gorzowie.
Chcemy również aby został namalowany obraz, wg wzoru fotografii. Obraz uwieczni to historyczne wydarzenie z 1997r.,
w którym uczestniczyło bardzo
wielu
Słubiczan.
Dziękujemy
za już składane ofiary na ten cel.

Bernardetta
Cud w Lourdes
Cegiełką wspierającą odrestaurowanie kaplicy, może być opo-

wieść o maryjnych objawieniach,
które zmieniły życie tysięcy ludzi.
Bernardetta to film, który warto
obejrzeć i odkryć moc modlitwy
różańcowej. Film z cenie 30 zł
do nabycia w zakrystii lub przy
kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.

Biuro Parafialne
Kancelaria, czyli biuro parafialne
czynne w poniedziałki i piątki
po Mszy św. wieczornej tj. od
godz. 18.45, oraz w środę w godz.
16.00- 17.00. Jeśli komuś z Parafian wskazane terminy nie pasują,
zawsze jest możliwość umówienia
spotkania w kancelarii w dogodnym terminie.

Grupa Ministrantów
Drodzy Rodzice, poprzez Was
zachęcamy dzieci i młodzież
do odkrywania swoich zdolności
i tworzenia dobrego wizerunku
parafii w Grupie Ministrantów.
Zgłoszenia, kandydatów do tej
grupy po każdej Mszy św. w niedzielę i w tygodniu, a zbiórki ogólne w soboty o godz. 14.00. Ministrantów i Lektorów, którzy zagubili się przez ostanie miesiące
zapraszamy ponownie do służenia
przy ołtarzu.

Załoga Boga,
Zapraszamy Dzieci z podstawówki
i Młodzież z pierwszych klas gimnazjum do udziału w grupie Załoga Boga. Grupa ma swoje spotkania w każdą sobotę o godz.
11.00 w budynku duszpasterskim.

