Twój 1 % - to 100% serca
Caritas naszej diecezji jest jedną z ponad 8000 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce,
na które podatnicy mogą oddać
1% podatku rozliczając swój PIT.
Warto, by te fundusze zostały
na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas
Diecezjalnej przez cały rok
na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
Pieniądze
zebrane
przez naszą Caritas w ramach
akcji 1% podatku - 100% serca
to współfinansowanie pomocy
przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji.
W roku 2017 były to między
innymi: Pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych - 416 000 zł. Pomoc
doraźna (dopłata do mediów,
czynszu, opału itp.) - 25 000 zł.
Wsparcie wolontariatu - 30 000 zł.
Dofinansowanie do wypoczynku
letniego dla dzieci - 24 000 zł.
(Oprócz dofinansowania wakacji
ze środków Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom - 76 410 zł).
Działania na rzecz oświaty (placówki dla dzieci) - 33 000 zł. Okno
Życia w Głogowie - 8000 zł. Magazyny Caritas (przekazywanie
diecezjanom m.in. odzieży, obuwia, pościeli itp.) - 9500 zł
Jak widać potrzeby są duże,
zwracamy się z serdeczną prośbą

do Parafian do oddania 1%
na Caritas Diecezjalną. Wystarczy
tylko numer KRS 0000226818.
Szczegóły na plakatach, kalendarzykach
oraz
na
stronie
www.caritaszg.pl.

Św. Józef niezawodny
Papież Franciszek ogłosił rok
2018, Nadzwyczajnym Rokiem
św. Józefa Kaliskiego, nazywając
bazylikę z cudownym obrazem
Świętej Rodziny – narodowym
sanktuarium św. Józefa. Ciekawostka, to fakt, że obraz ten jest
najstarszym koronowanym wizerunkiem św. Józefa w skali całego
świata. Do 6 I 2019r. możemy
w tym sanktuarium uczestnicząc
we Mszy św. zyskać łaski odpustu
zupełnego. Przez wstawiennictwo
św. Józefa dokonuje się bardzo
wiele uzdrowień poranionych rodzin i małżeństw. Św. Józef doskonale rozumie problemy rodzinne i małżeńskie, problemy zabezpieczenia
bytu
codziennego
i prowadzenia firmy. Zauważ
św. Józef staje się milczeniem,
aby zaopiekować się Bożym Słowem- Jezusem, który przychodzi
na świat, nabiera pełni człowieczeństwa
w
domu
Józefa.
On Józef milczy, żeby Słowo Boże – Jezus wybrzmiało i do nas
przemawiało, i nas przemieniało.
Idźmy więc i my do św. Józefa,
a On wstawi się za nami.

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

BIULETYN
PARAFIALNY
2 (17) 2018 – 4 III 2018
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
24 godziny dla Pana
Ojciec Święty Franciszek prosi
Narody całego świata aby w dzień
9 i 10 marca włączyć się w inicjatywę modlitewną „24 godziny dla
Pana”. Papież Franciszek pisał
o tym wydarzeniu w bulli Misericordiae Vultus: Z przekonaniem
na nowo postawmy w centrum
sakrament pojednania, ponieważ
pozwala nam przekonać się namacalnie o wielkości miłosierdzia.
W tym roku inicjatywa prowadzona jest pod hasłem Ty udzielasz
przebaczenia (Ps 130,4)
Odpowiadając na papieskie
wezwanie, zapraszamy do wspólnej modlitwy i Adoracji Jezusa
w Najświętszym Sakramencie.

W tym czasie, chcemy też podjąć
modlitwę w intencji Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Zapraszamy 9 III br.
15.00 Godzina Miłosierdzia
16.00 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 Różaniec i Droga Krzyżowa
18.00 Msza św.
19.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży
Od godz. 20.00 czuwanie i dalsza
część Adoracji całonocnej w Sali
na I piętrze naszego budynku
duszpasterskiego. Adoracja potrwa do Mszy św. godz. 7.00,
włącznie z odprawioną Mszą św.
w budynku duszpasterskim.

Rekolekcje parafialne
Wielki Post, to również oferta
rekolekcji prowadzonych przez
ks. Tomasza Zielińskiego warto
już dzisiaj zarezerwować czas
na rekolekcyjne spotkania. Kilka
lat temu w naszej parafii rekolekcje prowadził kapłan, który przypominał jak ważny i potrzebny dla
każdego z nas jest dar odpustu
przyjęty jako uwolnienie od skutków swoich grzechów. Uczestnictwo w rekolekcjach pomaga zyskać taki odpust. Dlatego wołamy
zainwestuj duchowo w siebie i dla
siebie!!!
Rekolekcje w kościele parafialnym, od niedzieli 18 marca,
do wtorku 20 marca włącznie.
Dzień spowiedzi wtorek 20 marca.
Rekolekcje w Drzecinie, Lisowie
i w kaplicy na oś. Grzybowym
w dniach 16 - 18marca. Dzień
spowiedzi na wioskach 17 marca.

Modlitwa za Ojczyznę
W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości bp Tadeusz Lityński podjął
decyzję, aby w każdą I niedzielę
miesiąca podczas Mszy św. odprawianych w parafiach była odmawiana modlitwa w intencji Ojczyzny.
Modlitwa za Ojczyznę
ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas
nie wypuszczać, a za przyczyną
Najświętszej Panny, Królowej
naszej,
błogosław
Ojczyźnie
naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę
przynosiła
Imieniowi
Twemu, a syny swe wiodła
ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej
i ludowi Twemu, swoich pożytków
zapomniawszy,
mogli
służyć
uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi
Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze
i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Ojcowie Niepodległości.
"Naród, który nie szanuje swej
przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie
ma prawa do przyszłości" - Józef
Piłsudski
W ramach cyklu Ojcowie Niepodległości prezentujemy postać

marszałka Józefa Piłsudskiego
(1867-1935).
Komendant, Marszałek, Dziadek, Ziuk… Jakkolwiek nie zwalibyśmy Józefa Piłsudskiego, dziś
nikt chyba nie kwestionuje jego
zasług na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Już jako
dziesięcioletni
chłopiec
wraz
z bratem Bronisławem sprowadzał
do wileńskiego gimnazjum polskie
książki, narażając się na szykany
zaborców. Po powrocie z zesłania
na Syberię rozpoczął budowanie
Polskiej Partii Socjalistycznej. Pod
pseudonimem „Wiktor” redagował
pismo „Robotnik” i kładł fundament pod późniejszą walkę zbrojną. Stworzył „Związek Strzelecki”,
„Strzelca” i „Drużyny Strzeleckie”,
a w 1912 roku został ich Komendantem Głównym.
Podczas I Wojny Światowej
początkowo organizował polskie
oddziały zbrojne na ziemiach podległych Rosji, później jednak musiał podporządkować się władzom
austriackim, w wyniku czego powstały Legiony Polskie. Przejął
dowództwo nad I Brygadą Legionów, wkrótce powołał do życia
Polską Organizację Wojskową.
W 1917 miał miejsce tzw. kryzys
przysięgowy – Józef Piłsudski
i jego żołnierze odmówili złożenia
przysięgi na wierność cesarzowi.
Wkrótce po tym wydarzeniu Piłsudski został osadzony w Magdeburgu. Jednak w 1918, po klęsce
Niemiec, powrócił do Warszawy
i objął urząd Naczelnika Państwa.
Nie minęły dwa lata, a przyszło

mu bronić świeżo zdobytej wolności przed zakusami bolszewickiej
Rosji. W 1920 był jednym z architektów zwycięstwa Polski nad
bolszewikami w Bitwie Warszawskiej (Cud nad Wisłą) . Bitwie,
w której stawką była nie tylko niepodległość naszego kraju, ale i –
jak zgodnie twierdzą historycy –
wolność całej zachodniej Europy.

Słubicki wehikuł czasu
„Pamięć i nadzieja” – tak pomysłodawcy nazwali kapsułę czasu,
która
zostanie
umieszczona
w fundamentach nowego słubickiego pomnika. Bardzo długo
trwała dyskusja jakie przedmioty
powinny znaleźć się w kapsule.
Z jakim przekazem trafić do tych
którzy po latach ją otworzą , jak
odbiorą nas następcy, jak wyobrażą sobie życie, ideały i troski
mieszkańców Słubic w XXI w.
Głównym elementem będzie
Księga Pamięci, o której wspominaliśmy w poprzednim numerze
biuletynu parafialnego. Cała zawartość kapsuły będzie podzielona na działy, każdy z nich będzie
zawierał elementy takie jak aktualności 2018 r. dotyczące miasta
i jego mieszkańców, pamiątki rodzinne przekazane przez ofiarodawców , cykl wywiadów i materiałów zdjęciowo-filmowych o ludziach tworzących historię regionu, dokumentację Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika a także inne zebrane dokumenty.
Wszystkie elementy zostaną poddane zabiegom konserwacyjnym,
digitalizacji na środkach typu DVD

M-DISC o gwarantowanej trwałości nagranych materiałów do 1000
lat. Pamiątki rodzinne, których
właściciele nie będą chcieli umieścić na stałe zostaną zarchiwizowane cyfrowo. Kapsuła czasu
będzie wykonana z materiałów
wodoodpornych, pyłoszczelnych
odpornych na wstrząsy, szczelnie
zamknięta a materiały znajdujące
się w środku
zabezpieczone
próżniowo.
Pomysłodawcy projektu zapraszają wszystkich, którzy by chcieli
wzbogacić zawartość kapsuły
a ich pracę można śledzić
na www.facebook.com/SKBPwS/.
W przyszłości planują w naszej
parafii
wystawę
eksponatów
i udostępnienie Księgi Pamięci dla
wszystkich chętnych pozostawienia swojego wpisu dla przyszłych
pokoleń. W następnych numerach
biuletynu będziemy opisywać poszczególne eksponaty. (ms)

Nominacja
Ks. doktor Rafał Mocny, dyrektor Katolickiego Centrum Studenckiego został mianowany administratorem parafii Narodzenia
NMP w Laskach Lubuskich. Urzędujący ks. Jan Zych jest po ciężkiej operacji i przebywać będzie
na zwolnieniu. Kapłanów zawierzamy Bogu w ufnej modlitwie.

Intencja Róż Różańca
miesiąc marzec : aby cały Kościół
uznał pilną potrzebę formacji
do
rozeznania
duchowego
w
aspekcie
indywidualnym
i wspólnotowym .

