obchodów
Roku
Miłosierdzia
i Jubileuszu 1050 Chrztu Polski.
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana ma być aktem
wiary, potwierdzającym wybór
Chrystusa i zawarte z Nim przymierze chrzcielne, a równocześnie aktem zawierzenia całego
Narodu Bożemu Miłosierdziu.
Trzeba byśmy wszyscy podjęli
się trudu solidnego przygotowania
do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
bo nie można go sprowadzić do
poziomu formuły słownej.
To zawierzenie może nas
wprowadzić na drogę uznawania
panowania Jezusa, poddania się
Jego prawu, we wszelkich wymiarach życia, nie wykluczając jego
aspektu ekonomicznego, społecznego i politycznego. Wespół
z innymi możemy przyczyniać się
do tego, że będzie więcej miejsca
dla Boga w parafiach, społeczeństwie, w naszej Ojczyźnie. Pod
jednym wszakże warunkiem, że
akt przyjęcia Jezusa za Króla
i Pana będzie świadomie dokonanym aktem wiary.

25 rocznica Radia Maryja
Terenowe Biuro Radia Maryja
zaprasza na pielgrzymkę do Torunia na uroczystości 25-lecia
Radia Maryja. Wyjazd 2 XII
o g. 12.00 z parkingu przy Netto,
powrót po uroczystościach w nocy
z 3/ 4 XII. Koszt 160zł cena wraz

z noclegiem i śniadaniem. Zgłoszenia
pod
numerami
tel.
957582979, 512 392 738. Ze
względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia do 20 XI.

Narodowe Święto
Program Obchodów Święta
Niepodległości w naszej parafii:
6 XI g. 17.00 wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych w świetlicy
budynku duszpasterskiego
9 XI g. 18.00 Msza św. z kazaniem patriotycznym, o g. 19.00
koncert wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego
10 XI g. 18.00 Msza św. z Litanią
Narodu Polskiego
11 XI g. 10.00 występ zespołu
Forte z ZSE-R; 10.30 Msza św.
w intencji Ojczyzny, uroczystości
złożenia kwiatów przy tablicy
w hołdzie Polakom poległym
i zamęczonym za wolna i niepodległą Polskę, Apel Poległych.
W dniach 9 i 11 XI będzie miała
miejsce przy kościele kwesta na
rzecz budowy Pomnika Pamięci
Zesłanych na Syberię i walczących o niepodległa Polskę

Sanktuarium
w Świebodzinie
Z racji kończącego się Roku Miłosierdzia zapraszamy na parafialną
pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia w Świebodzinie, 19 listopada. Zgłoszenia z zakrystii, koszt
30zł.

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

BIULETYN
PARAFIALNY
3 (3) 2016 - 29 X 2016
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Kościół
–to świętych obcowanie
1 XI to uroczystość Wszystkich
Świętych. Kościół jak najlepsza
matka, ukazuje swoim dzieciom
dom Boga Ojca, a w nim rzesze
świętych. Niebo jest otwarte dla
każdego człowieka. W naszych
czasach znaczenie pojęcia „święty” zatarło się nawet wśród wierzących. To bardzo smutne.
A przecież mówimy Wierzę
w świętych obcowanie…, co te
słowa Credo znaczą dla Ciebie?
Dlatego z wiarą wpatrujmy się
w rzesze świętych, którym tego
dnia dziękujemy, za ich wstawiennictwo. Śledząc drogi ich
życia, dowiadujemy się, że nie ma
świętych bez przeszłości, ale też
nie ma grzesznika bez przyszło-

ści. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Metą ziemskiej drogi jest
życie wieczne po prawicy Ojca w
komunii z Chrystusem i wszystkimi świętymi. Są tam rodzice
i dzieci, królowie i pasterze, kapłani, zakonnice, babcie i dziadkowie. Wszyscy ludzie są powołani do świętości. Ty i Twoi bliscy
też. Jak na to odpowiesz codziennością swego życia? Może ciągle
ucząc się kochać ludzi, bo naprawdę tak szybko i oni i my odchodzimy ku wieczności.
2 XI Kościół prowadzi nas na
spotkanie
dusz
cierpiących
w czyśćcu. Człowiek zawsze
troszczył się o swoich bliskich
zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, by modlić się za tych, którzy
zakończyli ziemską wędrówkę.
Idziemy do nich niejako…, w odwiedziny, aby jeszcze raz wyrazić
im naszą wdzięczność. Wspominamy, jak żyli, co kochali, czego
się lękali, na co mieli nadzieję
i czego nie znosili. Jeszcze raz
zacieśnia się więź między nami
a nimi.
Na cmentarzu Bródnowskim
w Warszawie, jest pomnik z napisem: „To, kim wy jesteście, myśmy byli, to, kim wy będziecie, my
jesteśmy”. Nasze istnienie jest
głęboko powiązane z naszymi
bliskimi zmarłymi. A dobro i zło,
które każdy z nas jest zdolny czynić, wymagają właściwej oceny.
Modlitwa i zamyślenie mogą być
również dla nas pomocne w ożywianiu wiary w życie wieczne
i wzięciu odpowiedzialności za

życie ziemskie, które jest drogą
do Boga. Pan Jezus powiedział: „
Kto wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki” (J11,26). (R. XI, 2014)

Msze św. 1 i 2 listopada
Z racji uroczystości Wszystkich
Świętych, zapraszamy na Msze
św. :
poniedziałek 31 X. Pławidła
g. 16.00; N. Lubusz Kolonia
g. 17.00; N. Lubusz–wieś g.18.00;
w Słubicach w naszym kościele
g. 18.00. Zachęcamy szczególnie
tych, którzy 1 XI będą w drodze
pomiędzy cmentarzami gdzie
spoczywają ich bliscy
wtorek 1 XI w g. 7.30; 9.00;
10.30; 12.00; na osiedlu Grzybowym g. 09.00, w Drzecinie
g. 10.00, w Lisowie też o g. 10.00
i procesjonalne przejście na
cmentarz. Uwaga 1 XI nie ma
Mszy św. wieczornej. Na cmentarzu komunalnym w Słubicach
procesja z modlitwami za zmarłych o g. 13.30, a następnie Msza
św. o g. 14.00 przy kaplicy.
środa 2 listopada Msze św.
w naszym kościele o g. 7.00,
9.00, 10.30; 16.30 i 18.00, oraz na
osiedlu Grzybowym o godz.
16.00, w Drzecinie o 17.00, w
Lisowie 18.00.

Odpust – warto go zyskać
Odpust jest to darowanie przed
Bogiem kary za grzechy, które są
już zgładzone co do winy (por.
KKK 1471) Łza za zmarłych wyparowuje; kwiat na grobie więdnie; modlitwa natomiast dociera,
aż do serca Najwyższego. (św.
Augustyn).

Po spowiedzi świętej są nam
odpuszczone winy za grzechy, ale
pozostają jeszcze kary za te grzechy, które albo zostaną nam darowane po oczyszczeniu w czyśćcu (po śmierci), albo przez cierpienia dobrowolnie przyjęte i ofiarowane za życia, jako odpust (zupełny, bądź częściowy). Gdy spotka nas cierpienie, to nie złorzeczmy, ale próbujmy je ofiarować, jako zadośćuczynienie za
nasze złe uczynki. Przecież nie
jesteśmy aniołami. Oczywiście, że
staramy się by cierpienia nie było,
ale gdy już nas ono spotka, to nie
bluźnimy, ale przyjmujemy je
z godnością.
Konstytucja Apostolska o odpustach:
a) wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za
zmarłych, zyskają odpust dla dusz
w czyśćcu cierpiących. Odpust
ten od 1 XI do 8 XI jest odpustem
zupełnym, w pozostałych dniach
roku jest odpustem cząstkowym.
Odpust pod zwykłymi warunkami,
można zyskać jednego dnia dla
jednej duszy w czyśćcu.
b) wierni, którzy odwiedzą kościół
lub kaplicę (tę, z której korzystają)
w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam
Ojcze nasz, Wierzę, mogą
w Dzień Zaduszny zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
W intencjach Ojca św. można
odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo lub dowolną modlitwę. Do
zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się jakie-

gokolwiek grzechu. Jeżeli brak
wymaganych warunków, wówczas
odpust ten będzie tylko cząstkowy,
c) Zwykłe (stałe) warunki zyskiwania wszystkich odpustów: 1.
Spowiedź św. (stan łaski uświęcającej - być bez grzechu), 2. Komunia św., 3. Modlitwa w intencjach podanych przez Ojca św.
(np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo)

Wypominki
Nabożeństwa
wypominkowe,
wraz z modlitwami za naszych
zmarłych rozpoczniemy 03 XI.
Grafik podziału ulic na poszczególne dni będzie wywieszony
w gablotach przy wejściu głównym do kościoła. Pamiętajmy, że:
„Jesteśmy wędrowcami, którzy nie
mogą zapomnieć o swoim prawdziwym i ostatecznym przeznaczeniu: o niebie”. (JP II)

Spacer pojednania
V spacer pojednania i wzajemnego szacunku w Słubicach, z okazji
Dnia Wszystkich Świętych to polsko – niemieckie wydarzenie
z komentarzem historycznym.
Chętni do uczestnictwa spotykają
się,1 listopada o godz.16.00 przed
kościołem NMP Królowej Polski.

Intencja Róż ŻR
ogólna: Aby kraje, które przyjmują
wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim
wysiłku solidarności .
misyjna: Aby w parafiach kapłani
i wierni świeccy współpracowali
w służbie wspólnoty, nie ulegając
pokusie zniechęcenia.

Ocalmy chrześcijan
Każda druga niedziela listopada
jest w Polsce Dniem Solidarności
z Kościołem Prześladowanym.
W tym roku 13 XI, chcemy wesprzeć duchowo i materialnie prześladowanych chrześcijan w Iraku.
Po Mszach św. będą zbierane
ofiary na pomoc w zakupie leków
i żywności dla prześladowanych
chrześcijan w Iraku. Ofiary można
składać wysyłając SMS o treści
„RATUJE” pod nr 72405.
Sytuacja chrześcijan w Iraku jest
dramatyczna. Abp Bashar Warda
z Erbilu, przemawiając w Izbie
Lordów w 2015r. powiedział:
„Przez wiele długich wieków my,
chrześcijanie z Iraku, doświadczyliśmy wielu długotrwałych trudów
i prześladowań, jednak to, czego
teraz doświadczamy, to najgorsze
z aktów ludobójstwa w naszej
ojczyźnie. Mamy do czynienia
z wyginięciem chrześcijaństwa
jako religii w Iraku”. Wszystkim za
modlitwę i ofiary „w imieniu wypędzanych i mordowanych za wiarę”
serdeczne „Bóg zapłać’ składa ks.
Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji
Polskiej Stowarzyszenia. Nie bądź
obojętny, TWOJA POMOC ma
wartość większą, niż myślisz.

Jezus Król i Pan
19 XI – w przededniu uroczystości
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – Pasterze Kościoła w Polsce dokonają w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach szczególnego aktu.
Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana na zakończenie

