Wizyta duszpasterska
Tegoroczna wizyta duszpasterska była poprzedzona rozesłanymi zgłoszeniami kolędowymi,
by usprawnić nasze kolędowanie.
Czas
wizyty
duszpasterskiej,
za nami ale niech nieustannie
będzie w nas modlitwa: przyjdź
Duchu Święty ja pragnę. Nam
wszystkim potrzebne jest osobiste
otwieranie się na moc, mądrość
i światło Ducha Świętego. Wówczas łatwiej pokonamy wszelkie
słabości, odrzucimy zakłamanie,
które jest wokół nas i damy się
poprowadzić światłu, które wyprowadza z duchowej, uczuciowej
i intelektualnej ciemności. W tym
roku na kolędowe Boże błogosławieństwo swoje domy otworzyło
1304 rodzin

Kurs przedmałżeński
16 II g. 19.00 rozpoczynamy
Kurs przedmałżeński. Spotkania
w piątki i soboty. Zapisy e-mail:
henrywoj@interia.pl

Naprotechnologia
Co to jest ? Najnowsza dziedzina nauki medycznej poparta badaniami, a służąca pomocą
w rozwiązywaniu trudności związanych z poczęciem dziecka. Naprotechnologia jest skuteczna
w leczeniu niepłodności, zaburzeń
hormonalnych, depresji poporodowych. Spotkanie z instruktorem
naprotechnologii 23 II 2018 r.

o godz. 18.30 w świetlicy parafii
Ducha Świętego w Słubicach.
Spotkanie otwarte dla wszystkich
zainteresowanych.

Intencja Róż Różańca
miesiąc luty : Aby ci, którzy mają
władzę ekonomiczną, polityczną
i duchową nie ulegali pokusie korupcji.

Twój 1 % - to 100% szans na
godne przeżywanie choroby!
Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.
Ten skromny 1 % jest gestem
miłosierdzia i przystąpieniem
do dzieła pomocy tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Każdy
może wspomóc Hospicjum Domowe św. Wincentego a’ Paulo
przekazując 1% podatku, numer
KRS 0000363064.

Biblijny obóz
Katolickie
Stowarzyszenie
uBIBLIJNIEni.pl organizuje obóz
biblijny dla dzieci w wieku 9-14 lat
pod hasłem "ODKRYWCY 2018".
Główną ideą jest to, że dzieci
w oparciu o teksty biblijne będą
uczestniczyły w warsztatach dotyczących odkrywania swoich talentów
(muzyczny,
plastyczny,
pierwsza pomoc). Obóz biblijny
odbędzie się w Złotym Stoku
w dniach 3-12 lipca 2018 r.
Szczegóły www.ubiblijnieni.pl
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Światowy Dzień Chorych
Papież Franciszek na tegoroczny dzień solidarności z chorymi
pisze: macierzyńskie powołanie
Kościoła w stosunku do osób będących w potrzebie i chorych
urzeczywistniało się na przestrzeni jego dwutysiącletniej historii
w przebogatej serii inicjatyw
na rzecz chorych. Nie należy zapominać o tej historii ofiarności.
Dziś trwa ona nadal na całym
świecie. W krajach, gdzie istnieją
wystarczające systemy publicznej
opieki zdrowotnej, działalność
zgromadzeń katolickich, diecezji
i ich szpitali oprócz zapewniania
opieki medycznej na wysokim
poziomie ma na celu stawianie

człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia
i chrześcijańskich wartości moralnych. W krajach, w których systemy opieki zdrowotnej są niewystarczające lub ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom
możliwie
jak
najwięcej
w zakresie opieki zdrowotnej, aby
wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby.
Gdziekolwiek się znajduje, stara
się on leczyć, nawet kiedy nie jest
w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego dla wszystkich
zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną,
bowiem w niektórych częściach
świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną
opiekę zdrowotną ludności.
Myślenie organizacyjne i miłość
wymagają tego, aby była szanowana godność człowieka chorego
i żeby był on zawsze stawiany
w centrum procesu leczenia. Takie nastawienie winno cechować
także chrześcijan pracujących
w placówkach publicznych, którzy
są powołani do tego, by przez
swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii.

Środa Popielcowa
Środą Popielcową rozpoczynamy jedną z najtrudniejszych pielgrzymek. Trwa 40 dni. Najtrudniejsza z wielu pielgrzymek
bo prowadzi do własnego serca.
Warto przejść taką pielgrzymkę.

Jest tyle ciekawych propozycji
i przemyśleń na dni wielkiego postu, a to wszystko po to by dotrzeć do własnego serca. Czterdzieści, czy to liczba symboliczna? A może 40 to liczba zwiastująca Nowe Życie. Zauważ 40 tygodni rozwija się życie człowieka
pod sercem mamusi. Drogi Czytelniku – pozwól sobie na 40 dni
duchowego rozwoju w mocy Słowa Bożego i wyobraźni miłosierdzia – a i w Tobie w dzień Zmartwychwstania narodzi się Nowe
Życie.
Posypaniem głów popiołem, czyli
znakiem przemijalności życia rozpoczynamy czas Wielkiego Postu.
Czas przemiany podejmowanej
po to, by nasza egzystencja nabrała nowego znaczenia; by to co
znikome, nie przemijało bez śladu, ale stawało się drogą ku pełni
życia. Tej pełni nie możemy osiągnąć sami, ale jedynie przez
zjednoczenie z Chrystusem, który
dla nas przeszedł przez śmierć
do życia. Czas Wielkiego Postu
jest danym po to abyśmy zjednoczeni z Ukrzyżowanym czerpali
z Owoców Zmartwychwstania.
Pragniemy owoców nauki, pracy… Pragniemy owoców, które
są rozkoszą dla ust, ale czy też
tak samo pragniesz Drogi Czytelniku Owoców Zmartwychwstania?
Środa Popielcowa – 14 luty
Msze św. o godz. 7.00; 9.00;
10.30; 16.30; 18.00; 19.00;
oś. Grzybowe - 16.00;
Drzecin - 17.00;
Lisów - 18.00.

Ważna rocznica
22 II - rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego. Wieczorem, kiedy byłam w celi – zapisała
w swym „Dzienniczku” św. Faustyna – ujrzałam Pana Jezusa
ubranego w szacie białej. Jedna
ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty
na piersiach. Z uchylenia szaty
na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony,
a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja
była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział
mi Jezus: „Wymaluj obraz według
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę,
aby ten obraz czczono najpierw
w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). To wydarzenie miało
miejsce w celi płockiego klasztoru
22 II 1931 roku. Pierwszy obraz
Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie w 1934 roku pod
okiem Siostry Faustyny w pracowni artysty malarza Eugeniusza
Kazimirowskiego, a wystawiony
do publicznej czci po raz pierwszy
w Ostrej Bramie w 1935 roku.
Do
tego
obrazu
pozował
bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny. Cześć tego
obrazu polega na ufnej modlitwie
połączonej z uczynkami miłosierdzia. Do tak rozumianego kultu
obrazu przywiązał Pan Jezus następujące obietnice: łaskę zbawienia, duże postępy na drodze
doskonałości
chrześcijańskiej,
łaskę szczęśliwej śmierci oraz

wszelkie inne łaski i doczesne
dobrodziejstwa, o które z ufnością
miłosierni ludzie prosić go będą.
Moja odpowiedź – przynieśmy
w tym dniu na Mszę św. o godz.
18.00 wizerunek Jezusa Miłosiernego, który znajduje się w naszych domach. Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynne za łaski,
które otrzymujemy przez modlitwę Jezu ufam Tobie. (ds)

Ojcowie Niepodległości.
Odbudowa państwa polskiego
po 123 latach niewoli była wydarzeniem przełomowym. Wysiłek
wielu Polaków, trud, ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne
doprowadziły
do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Polska niepodległość
ma wielu ojców, ale wśród tych,
którzy walczyli o odzyskanie wolności naszych przodków, są dokonania kilkorga postaci wyróżniających się w szczególny sposób.
100 lecie odzyskania niepodległości to doskonała okazja, aby przypomnieć ich zasługi. Liderami
tego wiekopomnego procesu byli
tytułowi Ojcowie Niepodległości Józef Piłsudski, Roman Dmowski,
Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński i Józef Haller. Jest wśród nich artysta,
są żołnierze i politycy a także
działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne,
różnili się przynależnością społeczną i religijną, urodzili się pod
różnymi zaborami. Niby nic ich nie
powinno połączyć a bardziej dzie-

lić – jednak było jedno słowo,
które potrafiło scalić ich wysiłki,
tym słowem była Ojczyzna. Mimo
różnic potrafili zjednoczyć się wokół jednego nadrzędnego celu –
Niepodległości. Nie oznaczało to,
że we wszystkim byli zgodni
i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostawali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku Wolności. Czyż historia nie powinna
być dla nas współczesnych drogowskazem jak żyć dla dobra
wspólnoty a tym bardziej Ojczyzny? Pytanie chyba retoryczne ale
czy potrafimy odpowiednio wyciągnąć wnioski by wznieść swoje
prywatne ambicje ponad podziałami – tak jak to zrobili nasi rodacy
100 lat temu? Na to pytanie powinniśmy jak najszybciej sobie
odpowiedzieć. (ms)

Sztafeta wdzięczności
W dniach 19-22 IV br. odbędzie
się II Pielgrzymka Biegowa
z Rzepina na Jasną Górę jako
powiatowe dziękczynienie za 100lecie odzyskania niepodległości,
bo przecież "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga5,1).
Wszystkich chętnych do uczestnictwa w biegowej pielgrzymce
prosimy o zapisywanie się w parafii Rzepin do 31 III e-mail: micdekiert@wp.pl. Tam możemy uzyskać więcej informacji.

