Duchowo i materialnie
Czas szybko mija, wiele rzeczy
się dzieje wokół nas. Warto zauważyć, że minionym roku, poczynając od adwentu 2016 do 30
listopada 2017 – udało się: sfinalizować zestaw do wyświetlania
tekstów, wyremontować kaplicę
Matki Bożej Fatimskiej – Matki
Ocalenia; ściany zostały wyłożone
szlachetnym piaskowcem. Przeprowadzone zostały konieczne
remonty dachu kościoła – w miejscach najbardziej uszkodzonych.
Zostały z Hamburga przywiezione
ławki, które są na chórze i przy
ścianach bocznych kościoła. Został doświetlony krzyż w prezbiterium, odnowione naczynia liturgiczne, wykonane szafki- pulpity
za ławkami i wiele prac naprawczych.
Mogliśmy przeprowadzić rekolekcje szkolne z wykorzystaniem
licznej grupy ewangelizacyjnej.
Przeżyliśmy czas nawiedzenia
parafii w znaku Figury Św. Michała Archanioła. Dwukrotnie odwiedziły parafię Siostry Klawerianki
uwrażliwiając na tematy pracy
misyjnej, Jan Budziaszek, zachęcał nas do życia Słowem Bożym.
Umocnieniem duchowym były
rekolekcje w adwencie 2016r,
koncert kolęd w styczniu i rekolekcje w wielkim poście. Modlitwa
w nabożeństwie Ekumenicznej
Drogi Krzyżowej, procesja Eucha-

rystyczna- aby można było te
nabożeństwa dobrze przeżyć,
była potrzeba zmodernizowania
nagłośnienia bezprzewodowego,
do którego zostały dokupione
moduły akustyczne.
Nasze dekoracje, na Adwent,
Boże Narodzenie, Wielki Post,
Wielkanoc i na różne dodatkowe
zdarzenia w roku liturgicznym – to
przemyślenia, wykonawstwo Parafialnej
Ekipy
Dekoracyjne.
Szczerze im dziękujemy za pomysły i poświęcany czas. Zakupy
elementów do dekoracji dokonujemy ze składanych ofiar. Za nie
również Bóg zapłać.
Niepowtarzalnym wydarzeniem
– była inicjatywa Różaniec do
Granic. Przyjazd ponad pięciu
tysięcy wiernych z różnych stron
Powiatu i Polski. Jedni dotarli do
naszego kościoła, inni na stref
modlitw wokół Słubic. Raz jeszcze
jako Duszpasterze, dziękujemy
Wam wszystkim za wsparcie i
obsługę tego szturmu modlitwy o
raz wszystkich działań wykonanych w naszej Parafii.

Intencja Róż Różańca
miesiąc grudzień: Aby osoby
starsze, wspierane przez rodziny i
przez wspólnoty chrześcijańskie,
współpracowały,
wykorzystując
mądrości doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowywaniu
nowych pokoleń.
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jemy, jak źródło dzięki, któremu
istnieje rzeka.
Skoro jestem napełniony/a Duchem Świętym – to wołam Duchu
Święty niech Twoje owoce : miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność
łagodność, opanowanie będą najcenniejszymi prezentami na święta Bożego Narodzenia. Co zrobić
aby i takie prezenty mogły mnie
ucieszyć ? Przeżyj czas adwentu
na roratach, rekolekcjach, bez
pośpiechu…

9 (14) 2017 - 2 XII 2017

Roraty

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym
Jak reagujesz na słowa : Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym? Czy wiesz, że te słowa odnoszą się też do Ciebie? Czy cieszysz się, że Ty jesteś napełniony/a Duchem Świętym? A może
z irytacją stawiasz pytanie jak
to możliwe?
Możliwe bo tak działa sakrament chrztu. Dlatego ten pierwszy
sakrament jest tak ważny!!!. Ale
czy my ochrzczeni, my rodzice
dzieci ochrzczonych, my rodzice
chrzestni – czy jesteśmy przekonani o tak wielkiej mocy sakramentu chrztu? Ten sakrament jest
jak powietrze, dzięki któremu ży-

Roraty razem ze świętym, który
przeżył na ziemi czasu niewiele,
a w niebie jest od 450 lat i zdziałał
i nadal działa wiele – to Staś
Kostka. Roraty od poniedziałku
do piątku o g. 18.00. Te spotkania
są dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla wszystkich, którzy pragną radości Bożego Narodzenia.

Adwentowe rekolekcje
Coś niesamowitego kopia Całunu Turyńskiego, wykonana metodą komputerowo- fotograficzną
w skali 1:1 przez prof. Alda Guareschiego w Turynie zagości
w Słubicach!!! W naszym kościele
Ducha Świętego od soboty
16 XII do środy 20 XII czas zatrzymania i adoracji przy wiernej
kopii Całunu z Turynu. To jest
również historyczne wydarzenie.
Znajdź czas, zatrzymaj się przy
znaku w które zostało owinięte
Ciało, Tego Dzieciątka, które narodziło się w miejscu gdzie Bóg
Ojciec dał znak przez światło
gwiazdy zwanej betlejemską.

Jezus narodził się jak każdy
człowiek.
Zanim
przyszedł,
by zamieszkać pod niebem na
ziemi, rozwijał się pod sercem
Maryi- niewiasty z Nazaretu. Do
tych znaków warto dołączyć radości z naszego poczęcia pod sercem naszej Mamy i wdzięczność
za dar naszego rozwoju w pierwszym domu jakim było miejsce
pod sercem Mamusi – każdego
z nas.

Program rekolekcji
Sobota 16 XII g. 18.00 instalacja
relikwii i Msza św. Po Mszy św.
w ramach sobotnich wieczorów
adwentowych – wieczór radości
za dar naszego życia.
Niedziela 17 XII nauki rekolekcyjne na Mszach św. g.7.30; 9.00;
10.30;12.00; 13.30; 19.00
Poniedziałek 18 XII nauki na
Mszach 7.00; 8.00; 16.30; 18.00;
oraz same nauki rekolekcyjne
9.00; 10.00; 12.00;
Wtorek 19 XII godziny spotkań
jak w poniedziałek
Środa 20 XII spowiedź 6.30 –
8.00, 8.-45 – 9.30 oraz 16.00 –
18.30 z przerwą od 16.30 do
17.00
Środa Msze św. 7.00; 8.00;
10.00; 12.00, 16.30; 18.00 i nabożeństwo z Komunią g. 9.00;
Ofiary
składane
na
tacę
w ostatnim dniu rekolekcji, w środę są podziękowaniem ojcu rekolekcjoniście i wsparciem dzieł
ewangelizacji. Ofiary składane
na tace w poniedziałek i wtorek
są na rzecz dekoracji Bożonaro-

dzeniowej; na rzecz organizacji
rekolekcji.
13 XII 1981
Czołgi na ulicach, aresztowania,
godzina policyjna, popłoch i kontrole. Polska stanu wojennego...
Cieszmy się, że to historia ale
pamiętajmy o tych ciężkich czasach.13 grudnia 1981 r. niby nie
aż tak dawno, ale jednak 36 lat
temu. Czas na tyle odległy,
że wielu Polaków wyparło z pamięci wspomnienia tamtego dnia,
pamięta jedynie chwile, przebłyski. Ale cierpień Narodu nie tak
łatwo wymazać z pamięci. Pamiętajmy o tych strasznych chwilach
współczesnej historii gdy Polak
stanął przeciwko swojemu rodakowi. Wspominajmy te straszne
dla naszej Ojczyzny dni, które
powinny być dla nas nauką
do czego doprowadza podział,
nienawiść i brak porozumienia .
Wyciągnijmy z tych czarnych kart
naszej historii wnioski nie pozwólmy zapomnieć i przekazać
młodemu pokoleniu by nigdy nie
dopuścić do zerwania mostów
porozumienia i dialogu. Zapraszamy na Msze w intencjach Ojczyzny 13.XII. godz. 18.00. (M.S.)

Słubickie Hospicjum,
docenione
„Dobro chorego i jego rodziny
jest wartością najwyższą” – tym
mottem kierują się wolontariusze
Hospicjum domowego im. Wincentego a’ Paulo w Słubicach.
Niby na co dzień niewidoczni ale
wnoszą swoją posługą promienie
radości i nadziei do domów ludzi

obłożnie chorych. Rozświetlają
ponure, smutne pokoje swym
uśmiechem, dobrym uczynkiem
i żółtym żonkilem,
symbolem
który znają już prawie wszyscy
mieszkańcy nie tylko Słubic. Cisi
wolontariusze, można by rzec
bohaterowie współczesnych czasów, walczący z cierpieniem
i bólem. Po ludzku rozumując nie
zawsze wygrywają walkę ale służą do końca mając na celu dobro
cierpiących i ich rodzin. Dziś zostali docenieni otrzymując tytuł
„Społecznik Roku 2017” w konkursie organizowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki.
Drodzy Wolontariusze żadna
nagroda nie jest w stanie wynagrodzić Wam w Waszej determinacji i posłudze osobie cierpiącej.
Niech te skromne słowa uznania
społeczności lokalnej będą wyrazem naszej sympatii i podziękowań za to co dajecie bliźniemu –
dobro płynące z głębi Waszych
serc. Bóg zapłać za to co robicie
dla potrzebujących. (M.S.)

Nietypowy koncert
W ramach sobotnich adwentowych wieczorów, 9.XII.17. godz.
18.00 Msza św. i po Mszy św.
nietypowy koncert w naszym kościele. Do świątyni zostaną przywiezione wirtualne piszczałkowe
organy. Co to jest za instrument?
Warto przyjść, posłuchać, zobaczyć i zapytać o pochodzenie. Na
tym instrumencie zagra warszawski organista Michał Jung.

Ofiary opłatkowe
W minionym roku w adwencie
rozprowadziliśmy około 2500 zestawów opłatkowych. Zestaw
opłatkowy to: list Kapłanów
do Parafian, opłatek wigilijny
i koperta zwrotna na dar serca –
wyraz naszej troski o kościół
i parafię. Te ofiary tworzą budżet
remontowy i duszpasterski. Dziękujemy za złożone ofiary w kopertach zwrotnych. Z rozprowadzonych w tamtym roku zestawów
powróciło około 700 kopert. W tym
roku, nadal chcemy iść tą drogą
licząc na wzrost wrażliwości
na dobro, które wspólnie tutaj tworzymy.

Pamięć płynąca z serca
Sms- y, e- maile – to za mało.
Na święta Bożego Narodzenia
wyślij kartkę z Twoim podpisem,
do rodziny i przyjaciół, a może i do
rodziców chrzestnych, dziadków .
Przy wyjściu
z kościoła znajdziesz ciekawe kartki świąteczne.

Kościół na Wschodzie
Druga
niedziela
Adwentu,
to czas modlitwy i wrażliwości
serca, przez pomoc materialną dla
naszych braci i sióstr mieszkających na Wschodzie dawnej Polski.
Treny Litwy, Białorusi, Ukrainy,
to miejsca gdzie są korzenie bardzo wielu naszych rodzin. Po drugiej wojnie światowej na tych terenach dewastowano wszystko
co odnosiło się do Boga i do Polski. Naszymi ofiarami chcemy
wesprzeć Rodaków tam mieszkających, w ich trosce zarówno
o wiarę jak i o polską mowę.

