dziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte
…się doczekało.
Historia jest dziedziną nauki
z której powinniśmy wyciągnąć
wnioski do odpowiedniego kształtowania naszej rzeczywistości
i przyszłości bo przecież tylko
w jedności i zgodzie Polaków Ojczyzna będzie silna - Bogiem
i wiarą swoich obywateli. W następnych artykułach biuletynu
będziemy starali się przybliżyć
Twórców Niepodległość. Patriotów, o których niepamiętany
a wręcz ich nie znamy. (MS)

w
cierpieniu
Twego
Syna.
Wzmacniaj nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są
prześladowani. Daj im swoją siłę
i wytrwanie, aby w każdej opresji,
złożyli w Tobie całą swą ufność
i okazali się wiernymi świadkami.
Podaruj im radość z uczestnictwa
w ofierze Chrystusa i obdarz
pewnością, że ich imiona zostały
zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę w naśladowaniu
Chrystusa, która wesprze ich
w
dźwiganiu
Jego Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen

Razem z Kościołem
Prześladowanym

miesiąc styczeń: aby w krajach
azjatyckich chrześcijanie, wraz
z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej
wolności.

W święta Bożego Narodzenia
zabrzmią słowa ulubionych kolęd
i pastorałek. A w tak bardzo wielu
miejscach na świeci są prześladowani nasi bracia i siostry, za to,
że wierzą w Jezusa Chrystusa.
Modlitwa
przenika
odległości
i przemienia serca ludzkie. Proszę
znajdź czas na ufną modlitwę za
cierpiących dla imienia Jezusa
Chrystusa.

Modlitwa
za prześladowany Kościół:
Boże poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś
swemu Kościołowi uczestniczyć

Intencja Róż Różańca

Każdy trzeci czwartek
Hospicjum domowe św. Wincentego A’ Paulo zaprasza do
parafii Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w każdy trzeci
czwartek miesiąca. W tym dniu
o godz. 18.00 jest Msza św. za
wszystkich ofiarodawców, przyjaciół i sympatyków Hospicjum.
Dziękujemy za wsparcie Hospicjum przez ofiary za piernikowe
serduszka.

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

tel. 95/781 99 33 lub 95/758 34 79, e-mail: kancelaria@parafiaslubice.pl

www.parafiaslubice.pl

z tą wiarą weszli w Nowy 2018
Rok.
Wraz z darem modlitwy, życzenia składają Duszpasterze Parafii
Ducha Świętego.

Boże Narodzenie
– ludzkie kłopoty

BIULETYN
PARAFIALNY
10 (15) 2017 – 17 XII 2017
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Cicha noc, święta noc
pokój niesie ludziom wszem..
Drodzy Czytelnicy Biuletynu,
Parafianie i Goście życzymy Wam
aby pokój promieniujący z nocy
Bożego
Narodzenia
ogarnął
i przeniknął umysły i serca tak
mocno, byśmy na siebie nawzajem, wszędzie gdzie jesteśmy
emanowali… pokojem, zrozumieniem i życzliwością
W obliczu codziennych spraw
z ufnością powtarzajmy słowa
aktu zawierzenia Jezu Ty się tym
zajmij... Bowiem również do nas
kierowane są słowa, które usłyszała Maryja, że dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych. To kolejne
Boże Narodzenie jest nam dane
abyśmy w te słowa uwierzyli, z tą
wiarą przełamali się opłatkiem,

„Gdy Mędrcy odjechali, oto Anioł
Pański ukazał się Józefowi we
śnie i rzekł ; wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu;
pozostań tam, aż ci powiem; bo
Herod będzie szukał Dziecięcia,
aby je zgładzić”. On wstał, wziął
w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał
się do Egiptu…” Mt 2,13-15
Jezus, Maryja, Józef – trzy najświętsze Osoby na ziemi po jednym dachem, Święta Rodzina. Ale
społecznych kłopotów, ludzkich
problemów – co nie miara. Czy
byli przez Boga uprzywilejowani
w doczesności? Zagrożenie, emigracja, tułaczka, niepewność – to
obraz rzeczywistości zupełnie
niekomfortowej, po ludzku trudnej
i podcinającej nogi. A ileż jest takich sytuacji w naszym życiu ?!
W sercach Józefa, Maryi, Jezusa był… niezmącony pokój. Ten
kojący, niezmącony pokój rodzi
się z bardzo silnego przekonania,
że to Bóg kieruje życiem tych,
którzy chcą być szczęśliwymi.
Człowiek marzy i planuje, Szatan
kombinuje i krzyżuje, Bóg dotrzymuje Słowa i wypełnia je
w naszym życiu. Zechciejmy ten
fakt zauważyć.
Bo „Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało i nadal mieszka
między nami” po by rozproszyć

mroczne myśli społecznych kłopotów, podnieść na duchu każdego
człowieka, który dźwiga ludzkie
codzienne problemy.

Godziny Mszy św.
24 XII – IV niedziela adwentu.
Msze św. w naszym kościele do
g. 13.30, na filiach wg porządku
niedzielnego.
24 XII – Pasterka
g. 20.00 na oś. Grzybowym
g. 20.30 w Drzecinie i w Lisowie
g. 22.00 i 24.00 w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego
Ofiary składane na tace podczas Pasterki są przeznaczone
na dom samotnej matki i fundusz
ochrony matki i dziecka funkcjonujący w naszej diecezji.

Święta Bożego Narodzenia
Msze św. w kościele parafialnym:
25 XII – 9.00; 10.30; 12.00; 13.30;
19.00,
26 XII – 7.30; 9.00; 10.30; 12.00;
13.30; 19.00;
Na filiach:
os. Grzybowe i Pławidła – 9.00;
Lubusz Kolonia i Drzecin – 10.00;
Lisów – 11.00.
Ofiary składane na tace w drugi
dzień świąt są na utrzymanie KUL
i uczelni teologicznych w naszej
diecezji.

Niedziela
31 XII

Świętej

Rodziny

Msze św. wg porządku niedzielnego, nabożeństwo na zakończenie Starego Roku rozpoczniemy
wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00. Msza św.
na zakończenie Starego Roku
o godz. 19.00

Nowy Rok – 1 I
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, jest również Światowym
Dniem Modlitw o Pokój na świecie. Po sylwestrowej zabawie nie
bądźmy aż tak zmęczeni, bo mamy obowiązek uczestniczenia we
Mszy św.
Msze św. w kościele parafialnym:
9.00; 10.30; 12.00; 13.30; 19.00.
Na filiach:
Pławidła i Grzybowa – 9.00;
Lubusz Kolonia i Drzecin – 10.00;
Lisów – 11.00.

Koncert kolęd
Ponownie w naszej świątyni
Kolęda dla Przyjaciół. To kolejna
edycja koncertu kolęd, w niedzielę
7 stycznia 2018r o godz. 16.00.
Zarezerwujmy czas na to duchowe i artystyczne ubogacenie wypływające z tajemnicy Bożego
Narodzenia.

List do przyszłych pokoleń.
Głównym zadaniem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Pamięci Zesłanych na Sybir i Niepodległości w Słubicach są prace
związane z realizacją monumentu, który ujrzymy we wrześniu
2018r. Wokół komitetu powstaje
wiele programów promujących
idee powstania pomnika, pomoc
w organizacji obchodów świąt
i rocznic związanych z upowszechnianiem oraz przybliżeniem wiedzy i pamięci historycznej. Jednym z takich projektów
pod nazwą „Pamięć i Nadzieja”
jest Kapsuła czasu, która zostanie
umieszczona w fundamentach
pomnika. Głównym jej elementem

będzie Księga Pamięci zawierająca tak zwany list do przyszłych
pokoleń. Do tej pory pomysłodawcy kapsuły czasu zebrali przesłania od przedstawicieli władz samorządowych, ośrodków wychowawczo – oświatowych i organizacji społecznych działających
na terenie miasta. Dzięki współczesnym środkom przekazu i portalom internetowym otrzymują
deklaracje pomocy z całego świata. Ich akcja odbiła się szerokim
echem od dalekiego Kazachstanu
do Ameryki Południowej a nawet
Afryki. Do projektu dołączają się
przedstawiciele Polonii a także
Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich. Dużym zaskoczeniem dla organizatorów były listy nadesłane od
Przewodniczącego
Episkopatu
Polski abp. Gądeckiego, Prymasa
Polski abp. Wojciecha Polaka,
abp. Jędraszewskiego z Krakowa,
biskupa naszej diecezji Tadeusza
Lityńskiego, abp. Michalika i kard.
Gulbinowicza. Wykonawcy projektu nawiązali kontakt z ośrodkami
polonijnymi Węgier, Niemiec,
Hiszpanii, Chile, Kanady, Italii,
Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy.
Nieraz te kontakty są bardzo
wzruszające pisane łamaną polszczyzną ale przepojone tęsknotą
i miłością do kraju przodków. Do
Księgi Pamięci będzie mógł się
wpisać każdy chętny, będzie udostępniona w parafiach wraz z wystawą wyposażenia kapsuły czasu. Dziś prezentujemy Księgę
Pamięci - element jaki znajdzie

swoje miejsce w „słubickim wehikule czasu”. O pozostałych eksponatach będziemy informowali
w kolejnych biuletynach (MS).

Rok 2018
Rok 2018 wyznacza rocznicę
szczególną, jest nią setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W celu oddania hołdu
bohaterom walk o wolną Ojczyznę
oraz upamiętnienia tych wszystkich wydarzeń, które wyznaczyły
polską drogę ku niepodległości,
planujemy w naszej parafii szereg
przedsięwzięć, służących godnemu uczczeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 XI uzasadnić
można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu
w Compiègne 11 XI 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec W tych dniach, 10 i 11 XI
1918, naród polski uświadomił
sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego
wzruszenia i entuzjazmu ogarnął
kraj. Jędrzej Moraczewski (legionista, pierwszy premier niepodległej Polski) opisał to słowami:
“Niepodobna oddać tego upojenia,
tego szału radości, jaki ludność
polską w tym momencie ogarnął.
Po 120 latach prysły kordony. Nie
ma „ich”. Wolność! Niepodległość!
Zjednoczenie! Własne państwo!
Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo
jesteśmy wolni od pijawek, zło-

