Intencje Róż ŻR
Ogólna:
Aby
dziennikarze
w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla
prawdy i silnym poczuciem etyki
Ewangelizacyjna : Aby Światowy
Dzień
Misyjny
odnowił
we wszystkich
wspólnotach
chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii

Błogosławieństwo Dzieci
Drodzy Rodzice, w niedziele
po Mszy św. o godz. 12.00 udzielamy błogosławieństwa dla dzieci.
Natomiast jeśli z małymi dziećmi
podchodzicie do Komunii, Kapłani
również błogosławią Wasze małe
pociechy. Jednak gdy dziecko jest
już w wieku szkolnym, a jeszcze
nie było u Komunii, aby nie było
pomyłki- niech dziecko trzyma
paluszek na wysokości ust. W takim jakby znaku, jak pokazuje się
ciszę. Wówczas dla Kapłana jest
to znak aby dziecko pobłogosławić.

Matka Nieustającej Pomocy
Drodzy Parafianie, Maryja jest
Matką gotową nam nieustannie
pomagać. A my tak często
wszystko chcemy: albo po swojemu załatwiać, lub mówimy jakoś
to będzie. Czytając księgi modlitw
sanktuariów zauważamy jak wiele
cudownych interwencji jest tam
gdzie jest ufności i wiara w słowa

Pisma Świętego, że kto prosi ten
otrzymuje, kto szuka ten znajduje,
a temu kto puka drzwi otworzą…
Zapraszamy do udziału w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przy wejściu do kościoła, przed głównym rzędem
ławek jest stolik na którym są
kartki. Wpisujmy na tych kartkach
intencje modlitw, zostawiając
w skarbonie, która jest przy tym
stoliku. Te modlitwy będą wspólnie omadlane podczas nabożeństwa, przeżywanego w
środy
o godz. 18.00. W ostatnią środę
miesiąca w tych intencjach będzie sprawowana Msza św. Bóg
zapłać też za ofiary przy tej okazji
składane, które przekazujemy na
rzecz działań ewangelizacyjnych.
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2 (2) 2016 - 2 X 2016
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pw. Ducha Świętego
w Słubicach

Kronikarz… poszukiwany!
Drodzy Parafianie, ciągle jeszcze poszukujemy osoby chętnej
do prowadzenia Kroniki Parafii.
Jeśli jest wśród nas osoba chętna
do prowadzenia tego dzieła prosimy o kontakt w zakrystii, lub pod
nr tel. 601 721 609.

Nabożeństwa Różańcowe
Zapraszamy na nabożeństwa
różańcowe dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 16.45.
Dla dorosłych i młodzieży nabożeństwo różańcowe codziennie
o godz. 17.30. Po nabożeństwie
różańcowym Msza wieczorna.

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

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

Żywy pomnik Jana Pawła II.
Drodzy Czytelnicy Biuletynu,
Biskupi Polscy w Liście zapowiadającym, kolejny Dzień Papieski
na 9 X br., podkreślają, że „ciągle
żywym pomnikiem św. Jana Pawła II jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” bo pomaga duchowo i materialnie ponad dwu
tysiącom młodych, zdolnych ludzi
z całej Polski. Fundacja może
pochwalić się także kilkoma tysiącami absolwentów. A to wszystko
jest możliwe dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami. Stypendyści Fundacji mogą
realizować swoje aspiracje edukacyjne w duchu wartości, którym
służył św. Jan Paweł II. Wyrazem
wdzięczności
podopiecznych
Fundacji wobec swego Świętego

Patrona było ich zaangażowanie
w wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży, które zainicjował Papież Polak. To wyjątkowe wydarzenie, owo „wielkie dzieło Boga”, dało im motywację
do stawania się czytelnymi świadkami miłosierdzia.
Obok refleksji, przedsięwzięć
kulturalnych i charytatywnych,
niech XVI Dzień Papieski będzie
też okazją do intensywnej modlitwy o Boże miłosierdzie dla każdego z nas i dla całego świata.
Drodzy Czytelnicy, św. Jan Paweł
II- podczas swego pontyfikatu
wołał do ludzi całego świata,
a dzisiaj woła do nas „ bądźcie
świadkami miłosierdzia”. To wołanie niech będzie nie tylko mottem
do przeżycia Dnia Papieskiego,
ale
również
drogowskazem
do naszego życia i działania.
Dziękujemy za ofiary złożone
na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Słubiczanie i Jan Paweł II
Dzień Papieski jest okazją,
do wspomnień związanych z Janem Pawłem II, a wśród tych
wspomnień są pielgrzymki do Watykanu, bądź nasze uczestnictwo
w pielgrzymkach Jana Pawła II
do Polski.
Drodzy Parafianie zachęcamy
do przeglądnięcia naszych zdjęć.
Może posiadamy zdjęcia z Janem
Pawłem II, może zdjęcie z pielgrzymek na spotkania z naszym
Papieżem. Warto z tych zasobów
uczynić wspólną pamiątkę dla
potomnych. Może ktoś z Was
Drodzy Parafianie, chciałbym na-

pisać swoje wspomnienie o Janie
Pawle II, lub na kanwie Jego nauczania podzielić się własną refleksję. Odrzućmy lęki i obawy,
że nie damy rady lub, co inni
o nas powiedzą i jednak uczyńmy
pamiątkę Słubiczanie i Jan Paweł
II. Zapraszam również zainteresowane osoby do wspólnego
opracowania projektu Słubiczanie
i Jan Paweł II. Kontakt osobisty
z ks. Henrykiem lub na adres email henrywoj@interia.pl Opisane
zdjęcia będziemy mogli przynosić
już w najbliższą niedzielę, 9 X
do naszej świetlicy w budynku
parafialnym.

Parafialna Kawiarenka
Jan Paweł II, podczas jednej
z pielgrzymek do Polski wspominał o swoich wizytach w wadowickiej kawiarence. Z racji dnia papieskiego, w niedzielę, 9 X br.
zapraszamy na wadowicką kremówkę i inne ciastka do parafialnej kawiarenki w świetlicy budynku parafialnego. Będzie tam również wystawa poświęcona naszemu Rodakowi. W kawiarence
będzie możliwość pogawędzenia
między sobą, czas na wypicie
herbaty lub kawy po przeżyciu
Mszy św.

Nabożeństwo fatimskie
Październikowe
nabożeństwo
fatimskie, jest również naszym
parafialnym odpustem. Zbliża się
dwudziesta rocznica wielkich wydarzeń: sprowadzenie figury Matki
Bożej Fatimskiej, pielgrzymka
Jana Pawła II do naszej diecezji
i poświęcenie figury Matki Bożej,

ocalenie Słubic z zagrażających
fal powodzi w 1997r. Owocami
tamtych wydarzeń są Hymn Maryjny:
Wdzięczni
Słubiczanie
i książka Triumf Królowej Różańca Świętego… Hymn został napisany w roku kanonizacji Jana
Pawła II. Historyczne wykonanie
hymnu przez orkiestrę Victoria
zostało wydane na płycie CD jest
do nabycia w zakrystiach obu
słubickich parafii. Książka została
napisana przez ks. Michała Zielonkę, który zmagając się z chorobą nowotworową walczył jakby
z danym mu czasem. Zdążył.
Książka ukazała się w 2013 r.,
roku śmierci ks. Michała świadka
niezwykłych wydarzeń. Książka
jest do nabycia w naszej zakrystii.
Drodzy Czytelnicy, zapraszam
do udziału w parafialnym odpuście nabożeństwa fatimskiego
dnia 13 X 2016. Rozpoczniemy
nasze uroczystości o godz. 17.00,
modlitwą różańcową prowadzoną
przez dzieci, następnie pieśni
Maryjne, Msza św.,a po niej dalsza część czuwania fatimskiego.
O godz. 20.45 procesja wokół
naszej świątyni i o godz. 21.00
Msza św. dziękczynna.
Bardzo serdecznie jako duszpasterze tej parafii zapraszamy
do wspólnej modlitwy, bo dzisiaj
zagrażają nam fale złości, gniewu,
nienawiści – tylko modlitwą można te fale zatrzymać, by budować
cywilizację miłości.

Dzień Zawierzenia
Tak wiele jest w nas marzeń.
Ale równocześnie ograniczają nas

przeróżne lęki. W Roku Miłosierdzia, w niedzielę, która przypomina, że gdy Bóg wybiera człowieka
to równocześnie uzdalnia człowieka do wykonania powierzanych zadań, chcemy pokonać
nasze lęki. Bo widzimy to na przykładzie świętych, że dla Boga nie
ma rzeczy niemożliwych. 16 X br.
będziemy gościli w parafii ojców
Franciszkanów z Niepokalanowa,
którzy pomogą nam dokonać aktu
zawierzenia wstawiennictwu Maryi
poprzez znak cudownego medalika przekazany jako depozyt
wszelkich łask św. Katarzynie
Laboure. W tym dniu po Mszy św.
będziemy mogli adorować relikwie
św. Maksymiliana Marii Kolbe
i przyjąć znak cudownego medalika z rąk ojców Franciszkanów.

Kartki wypominkowe
W połowie października pojawią
się kartki na wypominki. Bardzo
prosimy aby wypełniając kartki
z imionami naszych zmarłych
wpisać także ulicę, na której
mieszkamy. Wówczas w gablocie
wywiesimy informacje w jakie dni
będą czytane wypominki z danych
ulic. Będziemy mogli łatwiej włączyć się we wspólną modlitwę.

Dzień Edukacji
14 X br. przeżywamy Dzień
Edukacji Narodowej. Z racji tego
święta wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom Oświaty składamy
serdeczne życzenia, wraz z darem modlitwy o obfitość łask Ducha Świętego.
Dyrekcje Szkół i Wszystkich
Nauczycieli zapraszamy w nie-

dzielę, 9 X br. na Msze św.
o godz. 12.00. Msza św. sprawowaną za wstawiennictwem św.
Jana Pawła II o potrzebne łaski
dla Nauczycieli, Dyrekcji Szkół
i Organów prowadzących nasze
Szkoły. Po Mszy św. ks. Jerzy
zaprasza wszystkich Nauczycieli
na spotkanie w świetlicy w budynku duszpasterskim.

Dzień Służby Zdrowia
18 października, w dzień św.
Łukasza Ewangelisty, przeżywamy święto Służby Zdrowia. Pamiętajmy w modlitwie o lekarzach,
pielęgniarkach, całym personelu
służby zdrowia. Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia składamy Wam
życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy, światła Bożej Mądrości abyście jak najlepiej rozpoznając dolegliwości człowieka,
trafnie i skutecznie prowadzili proces leczenia. Jako duszpasterze
zapraszamy do wspólnej modlitwy
w intencjach Służby Zdrowia.
Msza św. w intencjach Służby
Zdrowia w niedzielę, 16 października o godz. 10.30.

Juglans – co to jest ?
Juglans – pod tą nazwą jest
profesjonalny
ośrodek
troski
o płodność. Polecany szczególnie
małżonkom, którzy pragną potomstwa, a na drodze tego pragnienia
pojawiają się trudności i problemy.
Do dyspozycji instruktor Napro
Technologii, położna, psycholog,
dietetyk kliniczny. Zobacz więcej
na www.juglans.com.pl

