Intencja Róż Różańca
kwiecień: Aby odpowiedzialni
za idee i sposób zarządzania
w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą
i aby potrafili otwierać nowe drogi.
maj: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności,
by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

13 kwietnia
Wspominając bolesne daty historii naszego Narodu zapraszamy 13 IV o g. 18.00 na Mszę św.
w int. wszystkich zamordowanych
w Lasach Katyńskich oraz za poległych w czasie katastrofy pod
Smoleńskiem.

Roman Dmowski
„Jesteśmy różni, pochodzimy
z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas
jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla
której chcemy żyć i pracować”
W ramach cyklu Ojcowie Polskiej
Niepodległości odkrywamy sylwetkę następnego mało znanego
patrioty, Romana Dmowskiego
(1864-1939). Już jako nastolatek
działał w polskich, patriotycznych
organizacjach. W 1881 roku zorganizował
tajną
organizację
uczniowską „Strażnica”, a od
1888 roku działał w organizacji
młodzieży patriotycznej „ZET”.
Rok później został przyjęty do Ligi
Polskiej, którą przekształcił w Ligę

Narodową. W 1903 roku wydał
książkę „Myśli Nowoczesnego
Polaka”, będącą – jak sam twierdził – „wyznaniem wiary narodowej. Przed wybuchem I Wojny
Światowej działał jako poseł Dumy rosyjskiej i napisał książkę
„Niemcy, Rosja i kwestia polska”,
w której dokonał analizy potencjałów obu zaborców i wskazał
Niemcy, jako siłę najbardziej zagrażającą idei odzyskania niepodległości przez Polskę. Po wybuchu I Wojny Światowej Dmowski
zawiązał Komitet Narodowy Polski. Aktywnie działał na rzecz
sprawy polskiej w państwach Ententy. W 1916 roku uzyskał tytuł
doktora honoris causa na Uniwersytecie w Cambridge, a rok później rozesłał czołowym politykom
ówczesnej Europy memoriał, w
którym sformułował program terytorialny przyszłej, niepodległej
Polski. Tymczasem Komitet Narodowy Polski został uznany za
oficjalne polskie przedstawicielstwo. We współpracy z Francją
Dmowski utworzył Błękitną Armię,
która, stała się fundamentem odradzającego się Wojska Polskiego. Nie kto inny, jak właśnie Roman Dmowski, wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim, podpisał w 1919 traktat wersalski, na
mocy którego społeczność międzynarodowa uznała prawo Polaków do własnego państwa. (ms)
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Stanąć na progu…,
Zmartwychwstania !!!
Jak cztery pory roku cyklicznie
następują po sobie, wyznaczając
rytm naszych prac, tak w kalendarzu chrześcijańskim rytm naszego
życia duchowego wyznacza m.in.
czas Postu i Wielkiej Nocy. Po 40dniowym okresie wyczekiwania
na Cud oto nadchodzi Święta,
Cudowna Noc Zwycięstwa Życia
nad Śmiercią.
Usłyszymy wielkanocną Ewangelię, w której uczniowie „ścigają”
się, kto pierwszy zobaczy pusty
grób. I oto, co się dzieje – pierwszy z uczniów staje na progu grobu, w którym trzy dni wcześniej

złożono Ciało Chrystusa. Staje
na progu – to znaczy nie wchodzi
do środka, choć widzi płótna
Zmartwychwstałego Jezusa, czeka. Dlaczego?
Grób Jezusa zasłonięty był kamieniem. Dziś drzwi naszych serc,
domów, miejsc pracy są również
zastawione, niekiedy potężnymi
kamieniami, niekiedy choćby małymi drzwiami. Jezus Zmartwychwstając daje Tobie nadzieję
i wskazówkę byś tak jak On otworzył drzwi grobu, który sam sobie
budujesz
swoją
nienawiścią,
uprzedzeniem, pychą, zazdrością
i chciwością.
Jezus wymaga od Ciebie odwagi byś wszedł do grobu i zobaczył,
że Jego tam już nie ma, że oto
Twój Pan wygrał dla Ciebie życie.
Na różnych rozstajach życiowych
dróg stajemy przed otwartymi
przed nami drzwiami, ale strach
przed nieznanym, przed wyśmianiem paraliżuje nasze kroki. Dlatego Jezus Chrystus wczoraj, dziś
i jutro chce Ci powiedzieć: Ja jestem Twoją droga, prawdą i życiem, przynoszę światło, zwyciężam dla Ciebie śmierć byś
Ty mógł żyć na wieki. On Prawdziwy Baranek umacnia Twoje
kroki i gdy w Nim poruszasz się
i żyjesz, możesz śmiało przekraczać progi własnej nieśmiałości,
uprzedzeń, złych skłonności.
Zmartwychwstały Jezus Chrystus codziennie pozwala Ci przekroczyć próg nadziei i wprowadza
Cię w przygotowany specjalnie dla
Ciebie – Indywidualny Plan Zba-

wienia. Zaufaj Mu i radośnie wykrzykuj Alleluja, bo On żyje!

Czy wiesz, że…?
W Wielki Piątek 1937 r. Jezus
polecił siostrze Faustynie odprawić specjalną nowennę przed
świętem Miłosierdzia, mającą
trwać od Wielkiego Piątku do następnej soboty. Sam podyktował
jej intencje na poszczególne dni.
Przez specjalne modlitwy św.
Faustyna miała w każdym dniu
przyprowadzić do serca Jezusa
pewne grupy ludzi i zanurzać
je w morzu Bożego Miłosierdzia,
błagając Ojca przez mękę Jezusa
o łaski dla nich. „Pragnę, abyś
przez te dziewięć dni sprowadzała
dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie
w śmierci godzinie. W każdym
dniu przyprowadzisz do serca
mego odmienną grupę dusz
i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie
dusze wprowadzę w dom Ojca
mojego. Czynić to będziesz w tym
życiu i w przyszłym. I nie odmówię
żadnej duszy niczego, którą
wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez
gorzką mękę moją o łaski dla tych
dusz.” (Dz. 1209) (ds)

Nocne czuwanie
W Wielki Piątek, Drogi Czytelniku zatrzymaj się na chwilę, zauważ, że Jezus oddał życie
za Ciebie. Znajdź czas w tę wielkopiątkową noc na czuwanie przy

Jego Grobie. Czuwanie przez całą
noc. Nasza schola w godz. 21.0023.00.zachęca nas do zgłębienia
słów Jezusa: czuwajcie ze Mną.

Noc konfesjonałów spowiedź
Czas spowiedzi, w noc wielkopiątkową 30/31marca po zakończeniu nabożeństwa Liturgii Męki
Pańskiej do godz. 6 rano. Nie
odwlekaj swego pojednania z Bogiem.

Święcenie pokarmów
W Wielką Sobotę poświęcenie
pokarmów na stół wielkanocny
od godz. 9.00 do godz. 16.00,
co godzinę.
Na filiach oś. Grzybowe, godz.
9.30, Nowy Lubusz przy krzyżu.
godz. 10.00, Nowy Lubusz Kolonia godz. 10.30, Pławidła godz.
11.00; Drzecin godz. 11.30; Lisów godz. 12.00.

Godziny nabożeństw
W Wielki Czwartek i Wielki Piątek liturgię rozpoczynamy o godz.
18.00. W Wielki Piątek o godz.
15.00 koronka do Miłosierdzia
Bożego i nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. W Wielką Sobotę nabożeństwo rozpoczynamy o godz.
19.00. Na Mszę św. przynieśmy
ze sobą świece.
Rezurekcja, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 1 kwietnia o godz. 6.00. Kolejne Msze
św. o godz. 9.00; 10.30; 12.00;
13.30 i 19.00.
2 kwietnia Msze św. wg porządku niedzielnego o godz. 7.30;
9.00. 10.30; 12.00; 13.30;19.00.

Odkrywaj
Odkrywaj: życie, wiarę, sens.
W jaki sposób? przez kurs Alpha!
Gdzie? salki za kościołem Ducha
Świętego, Słubice Wojska Polskiego 140; kiedy? od 11.04.18r.
g. 19.00; program: wspólna kolacja, konferencja, rozmowy w grupach; czytaj więcej na naszej
stronie internetowej.

Oddech przeszłości.
Jak odczytają nas Słubiczanie
za 100 a może i więcej lat, jak
wyobrażą sobie jakimi kierowaliśmy się wartościami, jak wyglądało
życie
mieszkańców
w 2018r.? To pytanie nurtowało
twórców Słubickiej Kapsuły Czasu, której ideę staramy się przekazać w naszym biuletynie. Eksponaty i informacje umieszczone
w tym specyficznym świadectwie
epoki początku XXI w. podzielone
zostały na działy. Honorowe miejsce zajmą w kapsule eksponaty,
które przedstawiają świadectwo
wiary i tożsamości mieszkańców
Słubic. W tym dziale znajdzie się
Biblia (Stary i Nowy Testament)
w formie słuchowiska. W tej superprodukcji zostało zaangażowanych ponad 500 aktorów.
W 110 godzinnych nagrań wykorzystano Biblię Tysiąclecia, tłumaczenie z 1965 roku (wydanie V),
który jest oficjalnym tekstem Kościoła Polskiego, oraz piękną kopalnią polszczyzny. Drugim elementem jest Katechizm Kościoła
Katolickiego– wykładnia doktryny
wiary i zasad moralności Kościoła
katolickiego. Swoje miejsce znaj-

dzie także Dzienniczek
św.
s. Faustyny „Miłosierdzie Boże
w duszy mojej”. Dzieło zaliczane
jest do pereł literatury mistycznej
w historii Kościoła. Nie zabraknie
także Krucyfiksu rzymskokatolickiego , ikony Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Cierpliwie
Słuchającej a także różańca i breloka katolickiej akcji „Nie wstydzę
się Jezusa”. Swoje godne miejsce
zajmie także ikona Matki Bożej
dar wspólnoty Kościoła prawosławnego w Słubicach.
W kapsule będzie także śpiewnikalbum "Pieśń Ojczysta" (z tekstem
w języku polskim i angielskim)
wraz z zestawem 4 płyt CD (91
utworów muzycznych). Z bogatej
skarbnicy polskich śpiewów narodowych autorzy włączyli do zbioru
melodie i teksty najbardziej znanych pieśni patriotycznych związanych z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach naszej Ojczyzny. Pieśni ułożone są chronologicznie, począwszy od "Bogurodzicy" śpiewanej przez rycerstwo
polskie przed bitwą pod Grunwaldem i XIII-wiecznego hymnu
"Gaude Mater" aż po współczesne
utwory patriotyczne. (ms)

Bierzmowanie
Sakramentu
Bierzmowania
w naszej parafii udzieli ks. biskup
diecezjalny Tadeusz Lityński ,1.VI.
o godz. 18.00. W grupie przygotowującej się młodzieży szkolnej
jest również grupa dorosłych, grupa młodzieży pracującej. Wszelkie
pytania proszę kierować do duszpasterzy parafii.

