Solidarność z Kościołem
Prześladowanym
Czy rozumiem na czym polega
dzień solidarności z Kościołem
Prześladowanym ? Czy zdaję
sobie sprawę, że na świecie,
są takie kraje, że za ochrzczenie
dziecka można stracić życie?
W drugą niedzielę listopada
solidaryzujemy się z ochrzczonymi braćmi i siostrami, którzy tracą
dobytek, tracą własne życie –
bo wierzą w Jezusa. To jest ich
cena za wiarę !!!
W Ewangelii czytamy słowa,
które niestety w obecnych czasach są rzeczywistością "Podniosą na was ręce i będą was prześladować, a wydawać was będą
nawet rodzice i bracia, krewni
i przyjaciele i niektórych z was
o śmierć przyprawią. I z powodu
mojego imienia będziecie nienawiści u wszystkich„ Łk 21,16-17
Czy wiesz, że 105 tys. chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa?... co 5 minut ginie 1 chrześcijanin;…200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych….,350 milionów chrześcijan
poddawanych jest różnym formom
dyskryminacji….,
zobacz
na www.pkwp.org
Co Ty czytając, te fakty możesz
zrobić by przerwać antychrześcijański terror,? Antychrześcijański
terror trwa nadal.

Modlitwy za zmarłych
Modlitwę
wypominkową
za
zmarłych
rozpoczniemy
w czwartek 2 listopada, codziennie pół godziny przed Mszą św.
wieczorną. Grafik podziału ulic na
poszczególne dni tygodnia będzie
wywieszony od 1 listopada
w gablocie ogłoszeń i na parafialnej stronie internetowej. Pamiętajmy, że: „Jesteśmy wędrowcami, którzy nie mogą zapomnieć
o swoim prawdziwym i ostatecznym przeznaczeniu: o niebie”.
(św. Jan Paweł II)

Intencja Róż Różańca
miesiąc listopad: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo
ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu,
pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami
innych religii. Spotkanie Róż Żywego Różańca w pierwsza niedzielę listopada kwadrans przed
Mszą św. o g.10.30.

Spotkanie z Biblią
Czy chcesz poznać Słowo Boże, czy interesuje Cię Księga Pisma Świętego? W każdy drugi
czwartek miesiąca, 9 listopada o
godz. 19.00 w świetlicy parafialnej
biblijne spotkania – otwarte dla
wszystkich chętnych. Temat: Biblia,
a
życie
wieczne.

Biuletyn redagują ks. proboszcz Henryk Wojnar wraz z księżmi wikariuszami
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Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Poświęcenie kościoła
Jezus doskonale potrafi zadawać pytania. Nie ocenia niczyjej
wiary, nie wmawia nikomu poglądów. On po prostu pyta. Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego? To pytanie bardzo ogólne.
Służy ono podprowadzeniu pod
kolejne: A wy za kogo Mnie uważacie?
Przedziwne
jest
to,
że wszyscy inni widzieli w Jezusie
kogoś z przeszłości, kogo już nie
ma. Szymon Piotr Apostoł, wyznaje, że Jezus jest Bogiem, i to Bogiem żywym. To wyznanie wypływa z doświadczenia. To nie
są tylko słowa. Dzięki spotkaniu
Jezusa jako Boga żyjącego, Piotr
godzi się, by na nim Chrystus
zbudował Kościół.

Kościół jest piękny także dzisiaj.
Ma w sobie ogromne bogactwo,
jakim jest obecność żyjącego Boga. Często niestety o tym zapominamy, skupiając się jedynie
na przykazaniach i obowiązkach
wobec Boga i Kościoła. Dopiero,
kiedy wrócimy do istoty chrześcijaństwa czyli osobistej relacji
z żywym Bogiem, Kościół stanie
się dla nas nie tylko instytucją, ale
miejscem, które będzie nam dawać radość i moc.

Czy wierzę w życie wieczne?.
W wyznaniu wiary mówimy: wierzę w życie wieczne; ale czy tak
naprawdę wierzę, że w domu Ojca
mego jest mieszkań wiele? Że jest
tam mieszkanie dla mnie? Że jest
tam mieszkanie dla tych, którzy
już umarli. Że tam, w domu Ojca
się kiedyś spotkamy? Mamy przecież nieśmiertelną duszę!
Odpowiedź na te pytania - tylko
w części, można znaleźć obserwując to co się dzieje w dniach
poprzedzających
Uroczystość
Wszystkich Świętych. Idziemy
na groby bliskich, niekiedy pokonujemy wiele kilometrów aby tam
dotrzeć, niekiedy zatrzymujemy
się przy drodze aby zapalić znicz
przy krzyżu, w miejscu tragicznej
śmierci bliskiej osoby. Krzyż mówi
tak dużo, przeplatają się w nim ból
i nadzieja.
A gdzieś tam w głębi umysłu
i serca kołaczą się słowa z mediów o usunięciu tego znaku zwycięstwa nad śmiercią z przestrzeni
publicznej. Ktoś w ten sposób
chce Tobie i mnie odebrać nadzie-

ję dając pustkę i nienawiść. Może
jednak warto w tych dniach zobaczyć jakie zwycięstwo odnieśli ci,
którzy poszli drogą mądrości
krzyża. Te dni listopadowej oktawy są hołdem wobec drogi mądrości krzyża.

Msza święta na Cmentarzu
Komunalnym w Słubicach
Msza św. za wszystkich zmarłych spoczywających na Cmentarzu Komunalnym w Słubicach,
1 listopada o godz. 12.00. Drugi
Kapłan koncelebrujący będzie
odprawiał Msze św. za wszystkich
Czcicieli
Serca
Jezusowego
i z tych którzy przeżywają nabożeństwo dziewięciu pierwszych
piątków miesiąca. Po Mszy św.
procesja i modlitwa różańcowa
za naszych zmarłych.

Godziny Mszy św.
1 listopada Msze św. w kościele
pw. Ducha Świętego w g. 7.30;
9.00; 10.30 i o g. 19.00, na filiach
oś. Grzybowe g. 9.00; Drzecin
g. 9.00 i Lisów g. 10.00, po Mszy
św. procesja na cmentarz wraz
z modlitwą różańcową.
2 listopada Msze św. o g. 7.00;
8.00; 9.00, 18.00 i 19.00, w kaplicy w szpitalu o g. 15.00, na filiach
oś. Grzybowe g. 16.00, Drzecin
g.17.00, Lisów g. 18.00.

Listopadowa oktawa
1 listopada Kościół przeżywa
Uroczystość, w której oddajemy
hołd wszystkim anonimowym
męczennikom, błogosławionym,
o których świętości wie tylko sam
Bóg. Modlimy się za ich wstawiennictwem, za naszych zmar-

łych, odwiedzając cmentarze,
może w ten sposób chcemy bardziej umocnić wiarę w prawdę
o życiu wiecznym i zmartwychwstanie.
Choć dzień pamięci o naszych
zmarłych wypada w
Zaduszki
– 2 listopada, to jednak już wcześniej, bardziej, lub mniej świadomie – wyrażamy naszą wiarę
w życie wieczne, pragnąc aby
i nasi zmarli, którzy żyją przez dar
nieśmiertelnej duszy mogli się
cieszyć szczęśliwym finałem, czyli
radością życia wiecznego.
W dniach od 1 do 8 listopada
możemy zyskać ratunek dla dusz
nieśmiertelnych
nawiedzając
cmentarz, przyjmując Komunię
św. modląc się w intencjach które
w tych dniach są przedmiotem
modlitwy papieża Franciszka.
Odpust zupełny można zyskać dla
jednej duszy w czyśćcu cierpiącej
jeden raz na dzień.

Co
chcemy
przez Synod?

osiągnąć

Kościół jako wspólnota zbawienia realizuje swoje powołanie
za pośrednictwem parafii, o ile
ta trwa we wspólnocie z biskupem
diecezjalnym i papieżem…
Skoro parafia jest i ma się coraz
bardziej stawać przestrzenią spotkania z Chrystusem i Jego Kościołem, to – podobnie jak świątynia parafialna – parafia musi być
domem. Czy tak jest? Czy w mojej parafii mam doświadczenie
wspólnoty Kościoła? Od pytania
„Kim jest dla mnie Chrystus?”
trzeba przejść do pytania „Czym

jest dla mnie Kościół?” oraz „Kim
ja jestem w Kościele?” oraz „Kim
ja jestem w parafii?”. W odniesieniu do własnej wspólnoty parafialnej można przyjąć dwie odmienne
postawy: konsumpcji albo partycypacji. W pierwszym parafia staje się instytucją usługową, a wierny jej klientem. Dojrzała obecność
w parafii to przejście od postawy
klienta do domownika, który –
adekwatnie do swojej roli – jest
współodpowiedzialny za dom.
Synod, a przede wszystkim parafialne zespoły synodalne, to właśnie szkoła współodpowiedzialności za dom, którym jest parafia
oraz świątynia parafialna. Tak
mówi o tym też Kodeks Prawa
Kanonicznego, według którego
proboszcz zarządza parafią przy
współpracy „niosących pomoc
wiernych świeckich” (kan. 519).

Spotkanie Synodalne
Spotkanie Grupy Synodalne
12.XI.2017. o godz. 17.00, w budynku duszpasterskim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współodpowiedzialnością za
Kościół i Parafię, pragnących odkrywać głębię Kościoła.

Święto Niepodległości
11.11.17. w dzień św. Marcina
Narodowe Święto Niepodległości
o godz. 10.30 Msza św. dziękczynna w intencji Ojczyzny, uroczystości
złożenia
kwiatów
wdzięczności przy tablicy w hołdzie Polakom poległym i zamęczonym za wolna i niepodległą
Polskę.

Biegi uliczne
Z racji Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada 2017r
(piątek) godz. 12,00 – scena przy
Placu Bohaterów, 28 edycja ulicznych biegów dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zapraszają
uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do rywalizacji,
a wszystkich Słubiczan do sportowego dopingu.

Kształcić - Towarzyszyć Wychowywać
Po raz piąty organizowany jest
Uniwersytet dla Rodziców pod
hasłem: Kształcić - Towarzyszyć –
Wychowywać. 11 XI 2017r.,
od g. 9.30 w budynku GräfinDönhoff Uniwersytetu Viadrina
zapraszamy do udziału w wykładzie i warsztatach wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem: rodziców, dziadków, a także
osoby pracujące z dziećmi oraz
młodzieżą.
Celem przedsięwzięcia jest
przekazanie konkretnych informacji, które przydadzą się w poprawieniu codziennego funkcjonowania w rodzinie, nabycie umiejętności niezbędnych w wychowywaniu
dzieci oraz stworzenie możliwości
wymiany doświadczeń na temat
różnorodnych zagadnień z zakresu wychowania, rozwoju dziecka
i relacji rodzinnych. Udział jest
bezpłatny, zapewniamy opiekę
nad dziećmi. Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod numerami
tel.
957372008,
957372052,
957372011

