bywa Królowa Świata, Aniołowie i
Święci. Msza święta obiektywnie
ma zawsze tę samą wartość, bez
względu na to kto ją odprawia, w
jakiej intencji i czy są obecni inni
wierni. Jednak jak w każdej modlitwie zawsze można wyprosić więcej lub mniej, w zależności od
naszej świętości i gorliwości w
modlitwie. „Zamawianie” Mszy
świętych ma zawsze taki sam cel:
uprosić u Boga jakąś łaskę dla
siebie lub bliskich nam ludzi.
Msza sama w sobie nie staje się
przez to inna, ale mobilizuje nas i
całą rodzinę do obecności, do
szczególnej modlitwy, jest naszą
ofiarą i z pieniędzy, i z czasu, jest
dowodem miłości. Msze św. do
Dworu Niebieskiego, to po prostu
szturm do Nieba.

Msze gregoriańskie
W 604 roku papież Grzegorz
Wielki opisał przypadek mnicha
Justusa, w stosunku do którego
po jego śmierci wydał takie polecenie: „Postaraj się, aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści
składana była w jego intencji ofiara. Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej
Hostii w intencji odpuszczenia
jego win”. Po trzydziestu dniach
Justus ukazał się swemu bratu we
śnie z wiadomością, że dostał się
do nieba. Praktyka Mszy św. Gregoriańskich zaczęła rozprzestrzeniać się od VIII wieku i została

zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. 15 marca 1884 roku,
Kongregacja Odpustów orzekła,
że przekonanie o szczególnej
skuteczności Mszy św. Gregoriańskich w odniesieniu do dusz
czyśćcowych jest rozumne i
zgodne z wiarą. Według dokumentu Tricenario Gregoriano
Mszę św. Gregoriańską można
odprawić za jednego zmarłego w
ciągu 30 kolejnych dni.

Nabożeństwo różańcowe
Dla dzieci od poniedziałku do
piątku o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży od poniedziałku
do soboty o godz. 17.30; w niedzielę o godz. 18.30.

Intencja Róż Różańca
miesiąc wrzesień: Aby w świecie
pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona
praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się
do tworzenia wspólnego dobra.

Spotkanie z Biblią
Czy chcesz poznać Słowo Boże,
czy interesuje Cię Księga Pisma
Świętego? W każdy drugi czwartek miesiąca 12.X.2017 o godz.
19.00 w świetlicy parafialnej biblijne spotkania – otwarte dla
wszystkich. Pierwsza część spotkania 45 minut- jak zrozumieć
Słowo Boga. Druga część dla
tych, którzy mają pytania.

Biuletyn redagują ks. proboszcz Henryk Wojnar wraz z księżmi wikariuszami
Parafia. pw. Ducha Świętego, ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 SŁUBICE

tel. 95/758 34 79, e-mail: kancelaria@parafiaslubice.pl

www.parafiaslubice.pl

przed człowiekiem wyraźne, jasne
wymagania, zachęcając go do
wybierania dobra i porzucenia
grzechu. Pójście tą drogą oznacza
w konsekwencji nową, lepszą historię życia, spełniającą pragnienie ludzkiego serca…,

Nadzieja w życiu
św. Brata Alberta

BIULETYN
PARAFIALNY
7 (12) 2017 - 1 X 2017
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Z listu Konferencji Episkopatu Polski:

Idźmy naprzód z nadzieją!
Idźmy naprzód z nadzieją! Ten
drogowskaz na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan
Paweł II. Dzisiaj, słowa te nie
straciły niczego ze swej aktualności. Nadal są bardzo trafnym
przynagleniem.

Słowo Boże o nadziei
Nadzieja nie wynika z ufności w
nasze siły i zdolności, nie jest
oparta na szczęśliwym zbiegu
okoliczności czy łaskawości losu,
nie jest także dobrym nastrojem
czy tanim pocieszeniem. Nadzieja
rozpalająca serce człowieka wierzącego płynie z Boga, z Jego
mocy i miłości, która nas otacza.
Czytanie proroka Ezechiela ukazuje, że Bóg niezmiennie stawia

Święty Brat Albert, to człowiek,
który potrafił dojrzewać w nadziei i
miłości. Nie poddawał się, gdy
przychodziły trudności, których
doznał wiele. Był przy tym niezwykle konsekwentny w swych
wyborach życiowych. Pozwolił, by
kształtowała go miłość…, głęboko
przyjęta chrześcijańska nadzieja
nie jest indywidualistyczna, prowadzi do innych, zwłaszcza do
potrzebujących. Nie cofa się przed
cierpieniem, jest zdolna do wyrzeczeń, promieniuje na innych i ich
inspiruje. Młody Adam Chmielowski, ożywiony miłością do Ojczyzny, podjął walkę zbrojną z zaborcami. Pełna poświęcenia postawa
szybko naznaczyła go dozgonnym
znamieniem – w wieku 18 lat,
walcząc w Powstaniu Styczniowym, stracił nogę.
Odkrywając w sobie talent malarski kształcił się artystycznie w
Warszawie i Monachium. Jednak
później zaczął bardziej cenić życie
pośród i dla ludzi, których wydaje
się, że nikt inny nie cenił. Powiedział o nim kardynał Karol Wojtyła:
„rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana
przed majestatem człowieka i to
najbiedniejszego, najbardziej upo-

śledzonego, przed majestatem
ostatniego nędzarza”. Brat Albert
zamieszkał w krakowskiej miejskiej ogrzewalni razem z bezdomnymi i tułaczami, z alkoholikami i przeżywającymi przeróżne
dramaty życiowe. Zostawił dla
nich wszystko. Zrozumiał, że tylko
w taki sposób będzie w stanie dać
tym ludziom prawdziwą nadzieję;
nadzieję pochodzącą od Boga.
Ofiarował nie tylko coś od siebie,
ale przede wszystkim dał samego
siebie. Takim stylem życia potrafił
zainspirować innych, zyskując
sobie miano „najpiękniejszego
człowieka
swego
pokolenia”.
Wspólnotowy wymiar jego nadziei
ujawnił się w założeniu Braci Albertynów i Sióstr Albertynek. Zobacz Jego dzieło nadal promieniuje…
Czy chcesz aby i Twoje dzieła
promieniowały, gdy już odejdziesz
z tego świata? Taką sposobność
byś był, nawet gdy ciebie nie będzie daje m.in. Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która dzięki
ofiarności Polaków funduje stypendia dla młodzieży. To dzieło
jest nie tylko żywym pomnikiem
św. Jana Pawła II ale potwierdzeniem wrażliwości naszych serc. .

Różaniec… bez granic
Z jednej strony słychać narzekania, w Kościele nic się nie dzieje,
Kościół taki zamknięty, a teraz
gdy fundacja Solo Dios Basta
zaproponowała modlitwę różańcową w zaskakującej formie, nie
wiemy co powiedzieć, jak się zachować. Dlatego odsyłamy do

strony www.rozaniecdogranic.pl;
Słuchając spotów promocyjnych
tej inicjatywy można zaskoczyć
się świadectwem wiary znanych
osób, czytając o specjalnych strefach – modlitwy rybacy w Zatoce
Gdańskiej, kajakarze na rzece
Bug, turyści górscy na szczycie
Rysów oni również dotrą do tych
miejsc aby wspólnie z nami modlić się na różańcu. Drogi Czytelniku – jak Ty dołączysz się do tej
inicjatywy?
Sobota 7.X.2017 godz.10.30 –
spotykamy się w kościołach;
g.11.00 Msza Św. g.12.00 Adoracja; od około g.12.45 czas na własny posiłek, przemarsz w kierunku
stref modlitwy wzdłuż granicy;
g.14.00 Modlitwa Różańcowa –
cztery części Różańca; od g.15.30
powrót do domów

Dzień Papieski
8.X.2017 w całej Polsce zbieramy
fundusze na stypendia dla utalentowanej młodzieży, której na
przeszkodzie w rozwoju ich talentów stają trudne warunki ekonomiczne panujące w ich rodzinach.
Bóg zapłać.

Pola Nadziei
Domowe Hospicjum św. Wincentego 13.X.2017. rozpoczyna kolejną edycję Pola Nadziei. Tego
dnia o godz. 12.00 również przed
naszą świątynią zostaną zasadzone cebulki żonkili, które wiosną, przypomną nam jak potężna
jest siła nadziei. Przy tej okazji raz
jeszcze dziękujemy ofiarodawcom
na rzecz Słubickiego Domowego
Hospicjum, bowiem dzięki ofiar-

ności serc, nasi dwaj sparaliżowani parafianie cieszą się nowymi
specjalistycznymi wózkami inwalidzkimi, które im również dają
nadzieję ułatwiając codzienne
życie.

Czy można być obojętnym na te
słowa, czy można o nich zapomnieć; choćbyśmy my zapominali,
choćbyśmy ich nie realizowali Ona
i tak nad nami czuwa bo jest
Wierną Służebnicą Pańską.

Ze skarbca Ziemi Słubickiej

Czuwanie Fatimskie

Czy list może być w skarbcu?
Tak, bo ktoś kto kocha i ma odwagę potrafi napisać i prawdę i
wyrazić troskę o człowieka. Dlatego w przed 20. rocznica koronacji
figury Matki Bożej sięgnijmy do
Listu Otwartego Przewodniczącego Rady Miejskiej Aleksandra
Kozłowskiego i Burmistrza Ryszarda Bodziackiego: "W obecnych czasach gdzie jesteśmy
świadkami głoszenia fałszywych
haseł, przystrajania się zła w szaty dobra, niszczenia świata przyrody oraz ucieczki w zamknięty
świat alkoholu, narkomanii i apatii,
rozdrażniony człowiek porzuca
rodzinę, pracę, ojczyznę, przestaje być panem siebie… Nasila się
chęć uprawiania zabójstwa nazwanego aborcją i eutanazją, obserwujemy kryzys prawdy w stosunkach międzyludzkich, brak
odpowiedzialności za słowo, niszczenie autorytetów, instrumentalne traktowanie człowieka… z tymi
troskami i niepokojami my Słubiczanie stajemy dziś przed Tobą,
Pani Fatimska… Zawierzając,
dzisiaj nasze Miasto Matce Boskiej Fatimskiej, świadomi jesteśmy, że pozostając z nami w znaku koronowanej uroczyście figury
będzie roztaczała Swoją Macierzyńską opiekę nad nami".

Czuwanie Fatimskie zapraszamy,
piątek 13 X; o godz. 16.00 Rozważania Miłosierdzia; g.16.30 I cz.
Różańca; g.17.15 II cz. Różańca;
g.18.00 Msza św.; g.19.15 III cz.
Różańca; g. 20.00 IV cz. Różańca; procesja wokół naszej świątyni; g. 21.10 Msza św. dziękczynna
za ocalenie Słubic od fal powodzi i
za uczestników czuwania;

Msze do Dworu Niebieskiego
Msze święte do Dworu Niebieskiego, to szczególny wyraz miłości i troski – podobnie jak w
Mszach św. Gregoriańskich, ale
wobec osób żyjących, będących w
szczególnej potrzebie.
Przez 30 dni kapłan będzie za
kogoś odprawiał Mszę świętą,
przez 30 dni bliscy będę pamiętać
o szczególnej modlitwie, zgodnie
z Chrystusową zasadą „Gdzie
dwaj lub trzej z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, tam ja
jestem pośród nich” (Mt 18,19).
Szczególny wymiar tej Mszy świętej płynie z jej jednoczącego wokół
sprawy lub osoby wspólnotowego
charakteru. Można powiedzieć, że
intencja będzie przedstawiana
Bogu „natrętnie”, jak w Ewangelii
o przyjacielu, który choćby z tego
powodu otworzy drzwi (Łk 11,5-8).
Dwór Niebieski, to oczywiście
Niebo, gdzie wraz z Bogiem prze-

