Jan Paweł II, w Gorzowie Wlkp.
2 VI 1997r. dodał: To Bóg jest
Tym, który wspomaga naszą słabość swoją łaską. On mocą swojego Ducha umacnia nas, abyśmy
byli zdolni do odważnego składania świadectwa wiary... Bracia
i Siostry, w naszych czasach, gdy
nie potrzeba już świadectwa krwi,
tym bardziej czytelne musi być
świadectwo codziennego życia.
O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie,
w zakładach pracy, w urzędach,
szkołach, biurach, w miejscach,
gdzie człowiek się trudzi i gdzie
odpoczywa…

zwrotne celem potwierdzenia
przyjęcia kapłana z błogosławieństwem kolędowym w swoim
mieszkaniu. Po otrzymaniu karnetu będziemy prosili o zwrotną odpowiedź w parafii podczas Mszy
św., bądź do skrzynki na listy przy
kancelarii.

Kościół LISÓW

W każdy drugi wtorek miesiąca,
zapraszamy na Mszę św. ku czci
św. Michała Archanioła. Po Mszy
św. w świetlicy spotkanie Bractwa
Szkaplerza św. Michała Archanioła na tematy współczesnych zagrożeń zniewalających człowieka.

Trwa remont dachu kościoła
w Lisowie. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miejskiego
w Słubicach w kwocie 40000 zł.
Koszt prac tego etapu to 88000 zł
plus VAT. Wszyscy którzy chcieliby 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.

Wizyta kolędowa
Zwyczajem ubiegłego roku, aby
usprawnić czas wizyty kolędowej
zostaną
rozniesione,
karnety

Intencja Żywego Różańca
Listopad: aby język serca i dialogu
przeważał zawsze nad językiem
oręża.
Grudzień: aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary
potrafiły znaleźć język właściwy
dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
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Ku czci św. Michała

Zgłoszenia
kandydatów
na szafarzy Komunii Św.
Panów, którzy chcieliby pełnić
posługę nadzwyczajnego Szafarza Komunii św. prosimy o zgłoszenia w kancelarii lub bezpośrednio u ks. proboszcza parafii.
Kurs przygotowawczy odbywał się
będzie w soboty: 9 i 23 lutego; 9 i
23 marca 2019 r. w godz. od 9.00
do 15.00 w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein
w Zielonej Górze.

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Papież Polakom, śle życzenia
Papież Franciszek skierował do
Polaków słowa : Sto lat temu,
11 XI, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem
I wojny światowej zamknął się
okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad Narodem,
który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo
własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów i córek Narodu,
którzy gotowi byli poświęcić swą
wolność osobistą, swoje dobra,
a nawet życie, na rzecz utraconej

Ojczyzny. Dążenie do wolności
opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który
jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu
niepodległości trzeba było szukać
jedności pomimo różnic, aby
wspólnymi siłami odbudować kraj
i bronić jego granic.
Wraz z Kościołem w Polsce
i wszystkimi Polakami dziękuję
Bogu za to, że wspierał swoja
łaską i mocą kolejne pokolenia
i sprawił, że przed stu laty spełniła
się ich nadzieja na wolność i nie
utracili jej mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych
związanych z II wojną światową,
nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem.
Podejmując modlitwę św. Jana
Pawła II, szczególnego świadka
tego stulecia, proszę Boga o łaskę
wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności
i pokoju dobrze korzystali z tak
cennego daru wolności. Niech
opieka Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy
Waszej Ojczyźnie i wszystkim
Polakom! Niech Boża Opatrzność
darzy Naród Polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości!
Boże błogosławieństwo niech
zawsze będzie z Wami
Franciszek, pp.

Słowo do Róż i Margaretek
Biskup Tadeusz Lityński przesyła najserdeczniejsze podziękowania za tegoroczną Diecezjalną
Pielgrzymkę Żywego Różańca

i Apostolatu „Margaretka” do Rokitna, którą przeżywaliśmy 6 X.
Biskup dziękuje za obecność
i modlitwę wszystkim pielgrzymom, a zwłaszcza zelatorkom i
zelatorom Róż Żywego Różańca i
Apostolatu „Margaretka”. Bp Tadeusz Lityński zapewnia pielgrzymów o modlitwie i udzielając
pasterskiego błogosławieństwa.

Koncert połączonych chórów
W naszym kościele chóry Adoramus ze Słubic i Refo Cantorei
Moabit z Berlina oraz Berlińsko –
Brandenburska Orkiestra Symfoniczna zapraszają w sobotę, 17 XI
na godz. 19.30. Niepowtarzalny
koncert w Hołdzie Niepodległej
jako wyraz porozumienia między
Narodami. W programie usłyszymy: Józef Świder - Kto szuka Cię
, Johannes Brahms - Niemieckie
Requiem, Paweł Łukaszewski Ostatni List Św. Maksymiliana
Marii Kolbego do Matki. Więcej
stronie internetowej chóru z Berlina
www.cantorei.de/aktuelles/
oraz www.adoramus.eu

Ojcowie Niepodległości
W ramach naszej wspólnej podróży historycznej dziś poznajemy
życiorys Józefa Hallera (18731960) – jednego z Ojców naszej
Niepodległej Ojczyzny.
„Jak dotąd nie będę miał nigdy
celów innych na oku, jak tylko
dobro Ojczyzny. Chcę pracować
tylko i jedynie dla dobra Polski
całej, której wolność, zjednoczenie, własne wybrzeże morskie
i niepodległość całkowitą muszą

wywalczyć i zapewnić wojska polskie.”
Jeden z najwybitniejszych polskich wojskowych XX wieku. Studia odbył w wiedeńskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Zdobył
stopień podporucznika i został
komendantem w jednorocznej
ochotniczej szkole oficerskiej artylerii. Do szkół oficerskich wprowadził język polski, wykorzystując
dopuszczające to uchwały parlamentu wiedeńskiego. Wybitny
osiągnięcia w dziedzinie szkolenia
wojskowych pozwoliły mu otrzymać najwyższe austriackie odznaczenie – Wojskowy Medal
Zasługi „Signum Laudis”. Jak pisał
w pamiętnikach, w 1908 znacznie
odżyły nadzieje na „wojnę ludów,
o którą modlił się Mickiewicz”.
Haller opuścił wtedy cesarską
armię i zajął się pracą społeczną,
aktywnie działając w ruchu spółdzielczym. Jednocześnie szkolił
przyszłe elity polskiego wojska.
Zakładał drużyny „Sokoła”, prowadził konspiracyjne kursy żołnierskie i oficerskie. To Józef Haller w 1913 roku opracował obowiązujące po dzień dzisiejszy
wzory oznak i terminów harcerskich. W czasie wojny najpierw
zorganizował Legion Wschodni,
a następnie objął dowództwo nad
żołnierzami, którzy chcieli kontynuować walkę z Rosją w Legionach Polskich. Przeszedł bogaty
szlak bojowy, następnie trafił
do Francji, gdzie z ramienia Komitetu Narodowego Polskiego utworzył słynną Błękitną Armię. Jako

jej dowódca, przybył do Polski
w 1919 i od razu skierował się
na front ukraiński. W październiku
1919 stanął na czele Frontu Pomorskiego, który miał na celu pokojowe zajęcie Pomorza przez
Polskę. 10 lutego nie kto inny, jak
właśnie generał Józef Haller dokonał w Pucku symbolicznego
aktu zaślubin Polski z morzem.

Syria dziękuje
Węgrom

Polakom

i

Ci, którzy pomagają syryjskim
chrześcijanom w migracji, popełniają wielki błąd i wyrządzają
krzywdę naszym Kościołom, nawet jeśli mają dobre intencje –
podkreśla abp Jean-Clement Jeanbart, greckokatolicki metropolita
Aleppo. Zaznacza on, że na skutek exodusu chrześcijan, wspieranego przez organizacje charytatywne, Syria poniosła niepowetowane straty.
Przypomina on, że syryjskim
Kościołom
zawsze
zależało
na utrzymaniu swoich wiernych
w ojczyźnie. Bardzo w tym pomogło dzieło Pomoc Kościołowi
w Potrzebie, a także Polska i Węgry. W szczególności Viktor Orbán zrobił dla nas bardzo dużo i
okazał prawdziwe zainteresowanie losem chrześcijan w Syrii.
Aktualnie robimy wszystko, co
w naszej mocy, aby zachęcić
chrześcijan do pozostania w Syrii,
a tym, którzy wyjechali, pomóc
powrócić do ojczyzny – mówił abp
Jeanbart.
Przede wszystkim naprawiamy
i budujemy domy, aby nasi wierni

mieli gdzie mieszkać. Pomagamy
im także, aby mogli pracować
w swoim zawodzie oraz wznowili
swą małą działalność rzemieślniczą,
handlową,
gospodarczą
i w ten sposób stanęli na nogi
oraz byli samowystarczalni. Prowadzimy także specjalną kampanię wśród tych, którzy wyjechali.
Zapewniamy im powrót, wszystko,
co niezbędne, aby mogli się
tu na nowo urządzić. Uruchomiliśmy specjalny program dla młodych małżeństw, aby chciały mieć
dzieci. Wszystkie dzieci od poczęcia do czwartego roku życia
są na naszym utrzymaniu. Płacimy za wszystko, za poród, a potem co miesiąc pokrywamy
wszystkie
niezbędne
koszty.
Bo rodzice boją się mieć dzieci
w takiej niepewnej sytuacji, kiedy
sami nie mają stałych dochodów. podkreślił
abp
Jeanbart.
To wszystko jest możliwe dzięki
ludzkiej solidarności.

Patroni Diecezji
13 XI uroczystość Patronów
naszej Diecezji Zielonogórsko –
gorzowskiej. Święci męczennicy
Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak,
Krystyn byli eremitami żyjącymi za
czasów Bolesława Chrobrego.
Przez ich wstawiennictwo modlimy się: Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim
krwią świętych męczenników…;
wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się
umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem.”

