własnych rodaków. Krótko po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę Paderewski udał się
do Poznania. Tam, płomienna
przemowa z okna hotelu „Bazar”
stała się impulsem do zbrojnego
wystąpienia przez Wielkopolan
przeciwko niemieckiemu zaborcy.
Powstanie Wielkopolskie jako
jedno z nielicznych w polskich
dziejach, zakończyło się pełnym
sukcesem wyzwoleńczym. Paderewski występował ponadto w roli
mediatora pomiędzy wzajemnie
zwalczającymi się obozami Piłsudskiego i Dmowskiego.

2036 0000 0302 0024 4434.
Dzięki tym ofiarom będzie możliwe ogrzanie salek w których odbywają się spotkania grup działających przy naszej parafii. Przelewane ofiary można odliczyć jako
odpis na działalność charytatywno
– opiekuńczą. Bóg zapłać za
wspólną troskę o naszą parafię.

Intencja Róż Różańca

Nauki dla rodziców i chrzestnych planujemy w poniedziałki
2, 9, 16 VII, oraz 6, 13, 20 VIII
w świetlicy parafialnej o g. 19.00.

lipiec: Aby kapłani, którzy
w trudzie i samotności żyją swoją
pracą duszpasterską, czuli się
wspomagani i pokrzepieni przez
przyjaźń z Panem i braćmi.
sierpień: Aby wielkie wybory
ekonomiczne i polityczne chroniły
rodziny jako skarb ludzkości.

Modernizacja ogrzewania
Trwają prace modernizujące
ogrzewanie w naszych budynkach
parafialnych, wszystkie salki i cała
plebania. Dziękujemy za składane
ofiary na rzecz tych prac, które wg
wstępnego kosztorysu przewidziane są na kwotę około 85 tysięcy zł. Wsparcia finansowego
można dokonać przez wpłaty na
konto Parafialnego Zespołu Caritas parafii Ducha Świętego 69100 Słubice, nr konta 95 1020

Rok Jubileuszowy

Warunki: spowiedź, Komunia,
Św., modlitwa w intencjach Papieża. Odpust ten jest przewidziany
dla tych, którzy nawiedzą rokitniańską bazylikę by uczestniczyć
w nabożeństwie jubileuszowym
lub pomodlą się przed Cudownym
Obrazem o wierność Narodu Polskiego chrześcijańskiemu powołaniu, o powołania kapłańskie
i zakonne oraz w obronie rodziny,
a na zakończenie odmówią modlitwy: Ojcze nasz…, Wierzę w Boga…, Pod Twoją obronę…, lub
inną modlitwę do NMP.
Wierni, którzy z uwagi na chorobę lub wiek nie mogą pielgrzymować do Rokitna, mogą zyskać
odpust zupełny, wypełniając w/w
warunki, duchowo łącząc się nabożeństwami jubileuszowymi lub
pielgrzymkami
udającymi
się
do Rokitna, trwając na modlitwie
przed obrazem Matki Bożej.

Jest powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie. Dlatego
warto odkryć skarb duchowy będący w posiadaniu Ziem Zachodnich, w posiadaniu Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej.
Tym
skarbem jest wizerunek Matki
Bożej Rokitniańskiej. W związku
z 350. rocznicą obecności wizerunku Pani Cierpliwie Słuchającej
w naszym Sanktuarium Papież
ogłosił od 18 VI br. do 18 VI 2019
Rok Jubileuszowy. Ten szczególny czas przynosi nam łaskę odpustu zupełnego, która gładzi skutki
naszych grzechów. Ten odpust
możemy ofiarować za siebie samych lub za zmarłą osobę.

Dzień 21. lipca 2017r. zapisał
się złotymi literami w historii nie
tylko naszej parafii ale także miasta i regionu. Dni pobytu figury
św. Michała Archanioła z Góry
św. Anioła z Italii były czasem
mocy i łaski dla wszystkich, którzy
pragnęli uczestniczyć w uroczystościach nawiedzenia. Św. Michał w znaku figury jako pielgrzym
zagościł w Słubicach tylko na trzy
dni. Te dni były dowodem troski
i pomocy duchowej dla nas
mieszkańców ziemi słubickiej i nie
tylko, ponieważ wśród nawiedzających parafię byli także pielgrzymi z Niemiec, Węgier a nawet

O. Manjackal w Rokitnie
Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę
Boga. 16 VIII 2018- dzień rekolekcyjny poprowadzi o. James
Manjackal. Szczegóły na stronie:
www.rokitno.org.

Nauki przed chrztem

Kancelaria w czasie wakacji
W czasie wakacji kancelaria
parafialna czynna:
w poniedziałki od 16.30 do 17.15;
w środy od 8.00 do 8.45;
w piątki od 18.45 do 19.30.
Zawsze jest możliwość umówienia dodatkowej godziny spotkania w kancelarii telefonicznie

Piesza Pielgrzymka
Piesza pielgrzymka z Rzepina
na Jasną Górę. Zapraszamy do
udziału w grupie amarantowej
w dniach 30.07.- 12.08.2018,
koszt 150zł. zapisy ks. Norbert
Lasota (n.lasota89@gmail.com)

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
4 (19) 2018 – 1 VII 2018
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach

Patronat św. Michała.

z Kolumbii. Z wielkim smutkiem
żegnaliśmy Patrona Kościoła
Świętego ale nie zapominamy
o szerzeniu kultu przez zwiastuna
Bożej chwały. Ta wizyta stała się
ziarnem zasianym w naszej parafii. Dzięki niej została nam przybliżona postać świętego, pogromcy
szatana i złych duchów, czego
dowodem jest wiele świadectw
pielgrzymów biorących udział
w uroczystościach. Owocem peregrynacji jest wzrost form nabożeństwa do
Króla Aniołów –
obrońcy parafii, a także większe
zrozumienie jak bardzo jest nam
potrzebna ufność w obecność
anielskich Posłańców Boga.
Znakiem rozwoju michalickiej
pobożności jest powstanie nowej
wspólnoty Bractwa Szkaplerza
św. Michała Archanioła, która ma
swoje spotkania w każdy drugi
wtorek miesiąca. Dzięki tym formom nabożeństw pragniemy dotrzymać wierności złożonym przyrzeczeniom i zawierzeniom jakie
dokonaliśmy rok temu podczas
pobytu figury św. Michała – posłannika Boga w naszej parafii.
Wspominamy widoczne znaki
peregrynacji, a ile wydarzyło się
w naszych wnętrzach? Ile było
nawróceń, utwierdzeń w wierze?
Są to niezmierzone i jedne z najważniejszych owoców tych dni
mocy i chwały.
Św. Michale Archaniele – wiemy, że zło będzie nas nieustannie
atakować i rozbudzać lęk przed
świadectwem wiary w codziennym
życiu, dlatego wołamy: chroń nas,

chroń naszą parafię od zagrożeń i
prowadź nasze dusze do wiecznej
światłości - Któż jak Bóg!

Kościół Lisów
W skład naszej parafii wchodzi
kościół w Lisowie, wybudowany
w XV w. Został on spalony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w latach 60-tych XX wieku,
a poświęcony 25.10.1962. Obecnie kościół potrzebuje koniecznych prac remontowych. Jest wpisany do rejestru zabytków. Została
wykonana
dokumentacja
na podstawie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obecnie oczekujemy na pozwolenia rozpoczęcia prac. Mieszkańcy
Lisowa od ubiegłego roku zbierają
ofiary na rzecz planowanego remontu dachu kościoła. Jeśli
są chętni Parafianie którzy
by chcieli wspomóc planowany
remont dachu kościoła w Lisowie
można wpłacać swoje ofiary jako
darowizna na rzecz kultu religijnego na konto: 95 1020 2036
0000 0302 0024 4434 Parafialny
Zespół Caritas z dopiskiem kościół w Lisowie. W Imieniu Mieszkańców Lisowa, Bóg zapłać za
każde wsparcie finansowe.

Świadectwo epoki.
Rok 2018 r. – jak go przedstawić, jak przekazać przyszłym pokoleniom Słubiczan nasze chwile
radości i troski, nadzieję i oczekiwania . Głównym celem pomysłodawców było przekazanie tych
wszystkich problemów w tzw. fotograficznej migawce. Ponad dwa
lata zbierali zdjęcia, materiały

filmowe Słubic tworząc swego
rodzaju mapę naszego miasta.
Z ponad 5 tys. zdjęć wybrali te
najbardziej oddające klimat miasta i jego mieszkańców. Dzięki
uprzejmości redakcji telewizji regionalnej HTS Słubice otrzymali
materiały dokumentalne pokazujące miasto i jego okolice.
Do kapsuły przygotowane zostały
także rzeczy codziennego użytku
aktualne na dzień jej zamknięcia
np. środki płatnicze, znaczki pocztowe, pocztówki miasta, zestawy
kursów walut i cen podstawowych
produktów
żywnościowych
i przemysłowych, aktualne egzemplarze prasy regionalnej. Pomysłodawcy nie zapomnieli także
umieścić podstawowych informacji dotyczących miasta i regionu.
Tu zaprezentowano mapę Słubic,
herb oraz barwy a także wiadomości przedstawiające dane demograficzne i geograficzne. Grupa pasjonatów pracująca nad projektem kapsuły powoli kończy
przygotowanie
eksponatów
do „wysłania” ich w przyszłość.
Przygotowano
harmonogram
przeprowadzenia prezentacji jej
zawartości by każdy mieszkaniec
miasta mógł zapoznać się z gotowym projektem a także wpisać
swoje przesłanie tak zwany list
do przyszłych pokoleń.
Zakończono ustalenia z Burmistrzem dotyczące usytuowania
kapsuły. Podjęto również zgłoszenia miejsca umieszczenia słubickiego wehikułu czasu do międzynarodowej organizacji The

International Time Capsule Society (ITCS), organizacji międzynarodowej skupiającej wiadomości
o kapsułach w świecie działającej
przy Uniwersytecie Oglethorpe
w Atlancie USA. (ms)

Ignacy Jan Paderewski
”Nie zginie Polska, nie zginie!
Lecz żyć będzie po wieki wieków
w potędze i chwale. Dla was, dla
nas i dla całej ludzkości”
Przyszedł na świat w rodzinie
o bogatych tradycjach patriotycznych. Był jeszcze chłopcem, kiedy
odkryto u niego wyjątkowy muzyczny talent. Wykształcenie zdobył w warszawskim Instytucie Muzycznym i w Wiedniu. Na jego
zdolnościach wnet poznały się
gwiazdy światowej muzyki. Wkrótce koncertował przed samą królową Anglii, Wiktorią. Każdy koncert rozpoczynał od przemowy
dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą
to sprawę walczył. Ogromnym
sukcesem zakończyło się tournee
po Stanach Zjednoczonych, gdzie
nawiązał kontakt doradcą prezydenta Wilsona, Edwardem Housem, a później z samą głową państwa. Niewykluczone, że właśnie
ta znajomość zaowocowała poruszeniem sprawy polskiej na łamach słynnych 14 punktów prezydenta Wilsona, w których przedstawiał postulaty dotyczące powojennego ładu. Nazywany na całym świecie „królem pianistów”,
czy „czarodziejem klawiatury”,
szczególnie hołubiony był przez,

