Jubileuszowe świętowanie
12 października
W wigilię czuwania fatimskiego
nasz różaniec i całe nabożeństwo
ofiarowane w intencjach wyborów
samorządowych. Aby to wydarzenie zarówno kampanii wyborczej
jak i samych wyborów i czasu
po wyborach odbywało się w poszanowaniu każdego człowieka
i wartości które są fundamentem
naszej
Niepodległej
Ojczyny.
Msza św. o godz. 18.00 w intencjach kapłanów którzy wprowadzili
to nabożeństwo, polecamy też
zmarłych wikariuszy ks. Michała
i ks. Józefa. Msza św. o godz.
21.00 jako dziękczynna za ocalenie Słubic od fal powodzi.
13 października
Uroczysta Msza św. o godz.
17.00 w intencji Ojczyzny w ramach Powiatowych Uroczystości
z okazji 100-lecia odzyskania
Niepodległości. Msza w dziękczynieniu za szereg inicjatyw upamiętniających Narodowy Jubileusz, godz. 18.00 Koncert Niepodległościowy pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego,
w którym wystąpią Celina Kotz –
skrzypce, Marcin Sikorski – fortepian, Damian Chiliński – baryton.
14 października
Dzień Papieski, niedziela jubileuszowa. Na każdej Mszy św.
dziękujemy za dar naszej parafii.
Główna Msza św. o godz. 12.00;
po niej powoli zacznie rozkręcać

się jubileuszowy festyn integracyjny. Już dzisiaj zapraszamy na
swojską zupę, domowe ciasto,
inne przysmaki kulinarne. Festynowi towarzyszyć będzie loteria
jubileuszowa już od samego rana. W loterii każdy los wygrywa
i każdy los bierze udział w losowaniu nagrody głównej.
Kto chciałby przekazywać fanty
na loterię – można je dostarczać
do zakrystii.
16 października
W dniu 40 rocznicy wyboru naszego rodaka kardynała Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową o
godz. 18.00 Msza św. z modlitwami o uzdrowienie i uwielbienia.
22 października
Liturgiczne
wspomnienie
św. Jana Pawła II. Msza św. przez
wstawiennictwo naszego św. Patrona, który w I-szej pielgrzymce
do Polski powiedział :abyście się
za mnie modlili, za życia mojego
i po mojej śmierci. Po Mszy św.
recytacja i modlitwa tekstami Jana
Pawła z inicjatywy Słubickich Sybiraków.
26 października
Koncert Galowy o godz. 19.30
z okazji odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską,
w programie: m. in. Odwieczne
pieśni Mieczysława Karłowicza
i Te Deum Wojciecha Kilara zaprasza do naszego kościoła Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.
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Wpisani w stulecie
Parafia Ducha Świętego w Słubicach w roku Narodowego Jubileuszu przeżywa 30 rocznicę
swego zaistnienia. Duszpasterze
tej Parafii, wraz z jej Mieszkańcami przez 30 lat brali czynny
udział w tworzeniu dziedzictwa
któremu na imię Polska, jak również dziedzictwa które nazywamy
Ziemią Słubicką.
Trud budowy kościoła, zaplecza
duszpasterskiego,
animowanie
życia akademickiego i współpracy
trans granicznej, ekumenicznej,
troska o rocznice patriotyczne
współtworzenie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, działal-

ność charytatywna, pomoc w rozwiązywaniu patologii społecznych,
to niektóre z wybranych płaszczyzn obecności Parafii w życiu
naszej społeczności. Dlatego aby
okazać Ludziom Dobrej Woli
wdzięczność, wpisując się w Narodowe Dziękczynienie zapraszamy do wielu wydarzeń zaplanowanych w naszej świątyni zarówno przez Starostwo Powiatowe
jak i przez Urząd Miasta i Gminy
oraz przez Parafię.
Nie jeden raz burzyliśmy mury
aby być razem. Aby być ponad
podziałami. Bądźmy razem, bawmy się razem, wspierajmy się razem, razem dziękujmy za 100lat
Niepodległej Ojczyny. Skoro przez
sakramenty napełnia nas Duch
Święty to wydajmy owoce tego
napełnienia. Owocem zaś Ducha
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość,
dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie.
Czy posiadasz w sobie te owoce?

29 IX 1988 – ważna data
Drodzy Parafianie, Drodzy Czytelnicy Biuletynu, lata szybko mijają, a pamięć bywa ulotna. Ważne
jest więc wspominanie rocznic,
przeglądanie zdjęć, czytanie dokumentów, one nam przypominają
istotne przesłania. Dla nas bardzo
ważnym dokumentem jest dekret
erygowania (powołania) parafii
przy kościele Ducha Świętego.
Z tego zacnego dokumentu odczytujemy, że nasza parafia mówiąc obrazowo narodziła się
w dzień uroczystości św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Jesteśmy pod dobrym patronatem, ale jest to też ważne wyzwanie aby nie zapominać patronów
dnia zaistnienia parafii i ich orędownictwa należy często przyzywać.

Pamiętajmy o ks. Józefie
Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła, zaplecza
parafii jest emerytowany ks. Józef
Zadworny. 23 września przeżywa
dzień swoich urodzin. Pragniemy
podziękować
wolontariuszom
za opiekę wobec schorowanego
Kapłana, szczególnie dziękujemy
Hospicjum Domowemu św. Wincentego a Paulo za samarytańską
pomoc. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w opiece nad ks. Józefem proszę o kontakt pod nr tel.
601 721 609.

Św. Wincenty a Paulo
27 września dzień św. Wincentego a Paulo dla Ziemi Słubickiej
jest
czasem
dziękczynienia
za posługę Ojców Misjonarzy
i Sióstr Szarytek. Widzialnym
owocem działania św. Wincentego jest Hospicjum Domowe pod
jego patronatem. Dla nas ten
dzień
jest
też
wezwaniem
do współtworzenia pól nadziei
poprze zasadzenie cebulek żonkili. W imieniu Rodzin walczących
z chorobą nowotworową, w imieniu Rodzin, które doświadczyły
cierpienia bliskich osób w chorobie nowotworowej składamy Wolontariuszom Hospicjum serdeczne
podziękowania.
Dobrze,
że jesteście!!!

Iskra na ulicach miast

Intencja Róż Różańca

Iskra modlitwy, to akcja wołania
o miłosierdzie na ulicach miast
całego świata w piątek, 28 września. Wśród tych miast świata
są też Słubice. Zachęcamy
do wspólnej modlitwy o godz.
15.00, rozpoczynamy przed naszą
świątynią. To dzieło ratuje świat,
dołączymy się do milionów ludzi
modlących się słowami koronki
do Miłosierdzia Bożego.

październik: aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich,
zepchniętych na margines i tych
którzy nie mają głosu.

Rocznica różańca do granic
W pierwszą niedzielę października, rocznica wielkiego wydarzenia
modlitewnego,
które
w 2017 roku zmobilizowało
do modlitwy na różańcu, na granicach naszej Ojczyzny setki tysięcy Polaków. Do Słubic i w okolice
Słubic zjechało w tym dniu wielu
Polaków. Na Mszy św. w tym dniu
w naszym kościele uczestniczyło
ponad 4.500 wiernych. 7 października dziękujmy za ogólnoświatową promocję nabożeństwa
zadośćuczynienia jakim jest nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca. To nabożeństwo, to
duchowy testament św. Jana
Pawła II. To nabożeństwo niech
będzie bliskie całej naszej parafii.

Msza św. dla chorych
W każdą pierwszą sobotę miesiąca jest transmitowana Msza
św. z Sanktuarium w Rokitnie na
TVP3 o godz. 11.00. Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji
wszystkim naszych chorym, którzy nie mogą uczestniczyć we
Mszy św. w parafii.

Pielgrzymka do Rokitna
Pielgrzymka Róż Żywego Różańca i wspólnot Margaretek
do Sanktuarium Rokitnie wyjazd
w sobotę, 6 X. Zgłoszenia w zakrystii. Obecny rok jest czasem
jubileuszu związanego z otrzymaniem łask odpustu zupełnego.
Warto z tego daru skorzystać.
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.

Modernizacja ogrzewania
Trwa modernizacja ogrzewanie
w naszych budynkach parafialnych. Dziękujemy za składane
ofiary. Wsparcia finansowego
można dokonać przez wpłaty na
konto Parafialnego Zespołu Caritas parafii Ducha Świętego 69100 Słubice, nr konta 95 1020
2036 0000 0302 0024 4434. Przelewane ofiary można odliczyć jako

odpis na działalność charytatywno
– opiekuńczą.

Kościół Lisów
Kościół w Lisowie potrzebuje koniecznych prac remontowych.
Z tego względu, że jest wpisany
do rejestru zabytków została wykonana dokumentacja na podstawie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Posiadamy
już wszelkie pozwolenia, obecnie
zbieramy fundusze na rozpoczęci
pierwszego etapu prac jakim jest
wymiana pokrycia dachu i odprowadzenie
wody
deszczowej.
Wszyscy którzy by chcieli wspomóc remont dachu kościoła
w Lisowie mogą wpłacać ofiary
jako darowizna na rzecz kultu
religijnego na konto Parafia Ducha
Świętego w Słubicach 92 9660
0007 0020 7946 2000 0010
z dopiskiem kościół w Lisowie.
W Imieniu Mieszkańców Lisowa,
Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Anioł Pański,
modlitwa, o której wspominał
Św. Jan Paweł II, ze względu
na nasze zabieganie powoli zaczyna być zapominana. Bijące
dzwony o godz. 6.00, 12.00
i 18.00 przypominają nam o tym
czasie ofiarowania Bogu siebie,
swej pracy, pomocy duszom
w czyśćcu cierpiącym. Zachęcamy do wspólnego lub indywidualnego odmawiania tej modlitwy.
Gdy biją dzwony na Anioł Pański…, to zatrzymajmy się na chwilę I odmawiajmy tę modlitwę
na stojąco.

