mieli ciekawych gości. We wtorek
dowiemy się o sekretach Mikołaja
od samego św. Mikołaja, a w środę odwiedzą nas bardzo odważni
ludzie.

Księża Emeryci
Człowiek ma wiele pytań, parafianin to też człowiek i pyta. Jedno
z takich pytań, to czy jest jakiś
dom księży emerytów. Bo przecież jest tyle domów pogodnej
jesieni, dla ludzi którzy są samotni, a jak jest w wypadku księży
gdy idą na emeryturę? W naszej
diecezji jest dom księży emerytów
znajduje się w Zielonej Górze.
Ofiary składane na tacę w trzecią
niedzielę adwentu, a w wielkim
poście w środę popielcową są
wsparciem utrzymania tego domu,
mieszkających tam księży. Zawsze też ksiądz przechodzący na
emeryturę może pozostać w swojej parafii lub w parafii, w której
jest przygotowane miejsce dla
księdza seniora. Bóg zapłać również za pamięć o schorowanych
Księżach.

Koncert kolęd
Już dzisiaj zapowiadamy bardzo
wielkie wydarzenie w naszej świątyni jakim będzie koncert kolęd,
w sobotę 14 I 2017r o godz.
15.00. Zarezerwujmy czas na to
duchowe i artystyczne ubogacenie wypływające z tajemnicy Bożego Narodzenia.

Mimo wszystko
Ludzie są często głupi, nielogiczni
i dbają tylko o własny interes; Przebaczaj im, mimo wszystko.
Jeśli jesteś życzliwy, ludzie
oskarżą cię o egoizm i niskie pobudki; Pozostań życzliwy, mimo
wszystko.
Jeśli osiągniesz w życiu sukces,
znajdziesz wielu fałszywych przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów; Staraj się osiągnąć sukces,
mimo wszystko.
Jeśli jesteś szczery i otwarty,
ludzie mogą to wykorzystać; Bądź
szczery i otwarty, mimo wszystko.
W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata;
Buduj, mimo wszystko.
Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć;
Bądź szczęśliwy, mimo wszystko.
O dobru, które czynisz dzisiaj,
ludzie zapomną pewnie już jutro;
Czyń dobro mimo wszystko.
Dawaj z siebie ile możesz, a
często powiedzą ci, że to za mało;
Mimo to dawaj z siebie wszystko.
Widzisz, w ostatecznym rachunku
liczy się tylko to, co działo się
między tobą a Bogiem.
Między tobą a „ nimi”, i tak nic
nigdy nie było. Św. Matka Teresa
z Kalkuty
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w Słubicach
Apel Wojewody, Komendanta Straży Pożarnej i Biskupa
Sezon zimowy to czas wzmożonej ilości pożarów w budynkach
mieszkalnych
jednorodzinnych
i wielorodzinnych, a także okres
występowania przypadków zatruć
tlenkiem węgla, potocznie zwanego „czadem”. Ten bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a nawet dla
życia ludzkiego gaz powstaje na
skutek niewłaściwej eksploatacji
urządzeń grzewczych. Czad atakuje niepostrzeżenie, jest niewidoczny i bezwonny. Jeśli więc
przebywając w pomieszczeniach,
w których zamontowane są piece
węglowe lub piecyki gazowe, poczujesz się źle (nudności, zawroty
głowy), opuść je jak najszybciej
i postaraj się natychmiast dopro-

wadzić do nich świeże powietrze.
W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej. Skontaktuj się
z kominiarzem, w celu dokonania
przeglądu urządzeń grzewczych
i instalacji kominowej. Warto pomyśleć o zainstalowaniu w domu
czujnika tlenku węgla i gaśnicy.
Szanowni Państwo! Wystarczy tak
niewiele aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i bliskim.

Adwent
to okres oczekiwania na Boże
Narodzenie, czyli w istocie błogosławiony
czas
oczekiwania
na narodziny Dzieciątka. Nasi
Kochani Rodzice – też oczekiwali
z utęsknieniem na narodzenie
każdego z nas. Adwent - to doskonała okazja, by z miłością
i uwagą przypatrzeć się rodzinie.
Wszak tyle trosk trapi nasze domy: martwimy się o wychowanie
dzieci, o ich losy w szkole, o przyszłość...., martwimy się o bardzo
wiele różnych rzeczy. W obliczu
tych trudności i niepokoju potrzebujemy wsparcia i pomocy w naszej niełatwej sytuacji. Pomoc
możemy znaleźć u Świętej Rodziny z Nazaretu. Zapraszamy już
dzisiaj, aby wykorzystać jak najowocniej czas rekolekcji adwentowych. Może będzie on dobrą
okazją by przypatrzeć się Rodzinie Nazaretańskiej
i właśnie
od Niej zaczerpnąć inspirację dla
swego codziennego życia. Zapraszamy na czas rekolekcji adwentowych bo jest to duchowe inwestowanie.

Duchowe inwestowanie
Rekolekcje poprowadzi ojciec
Ireneusz Wierzchowski w dniach
10-14 XII. Rozpoczęcie w sobotę
na Mszy św. o g. 18.00 i w niedziele na wszystkich Mszach św.
Nauki rekolekcyjne poniedziałek, wtorek, środa o g. 8.00,
11.30, 16.30, 18.00; spowiedź
w środę, 14 XII w g. 6.30 - 8.00,
10.00 - 11.30; oraz 15.30 - 16.30
i 17.00 - 18.15.
W środę udzielimy sakramentu
namaszczenia chorych na Mszy
św. o g. 11.30. Rodziny i Sąsiadów prosimy o pomoc naszym
chorym w dotarciu na tę godzinę
Mszy św.
Ofiary
składane
na
tace
w ostatnim dniu rekolekcji, w środę są podziękowaniem dla Księdza Rekolekcjonisty, za głoszone
słowo i modlitwę. Ofiary składane
na tacę w poniedziałek i wtorek
na organizację rekolekcji w naszych szkołach, w parafii i przygotowanie dekoracji Bożonarodzeniowej. Za te gesty wsparcia serdeczne Bóg zapłać.
Rekolekcje dla Młodzieży – w
dniach 12-14 grudnia ojciec Ireneusz poprowadzi również nauki
rekolekcyjne dla Młodzieży naszego Liceum.
Rekolekcje w kościołach filialnych
Drzecin 9-11 XII, w piątek
i w sobotę Msza św. z nauką
o g. 17.00, spowiedź w sobotę od
g. 16.30, w niedzielę Msza św.
z nauką o g.10.00.
Lisów 9-11 XII, w piątek i w sobotę Msza św. z nauką o g. 16.00,

spowiedź w sobotę od g. 15.30,
w niedzielę Msza św. z nauką
o g.11.00.
Bardzo prosimy o skorzystanie
ze spowiedzi rekolekcyjnej, bowiem przyjadą Księża z sąsiednich Parafii. W następnych dniach
Księża z naszej parafii będą spowiadali w innych parafiach.

Parę słów o spowiedzi
Drodzy Czytelnicy Biuletynu
pamiętajmy, że przystępując do
Sakramentu Pojednania wcześniej warto znaleźć czas na rachunek sumienia i żal za popełnione grzechy. Do całości spowiedzi należy również szczera
spowiedź oraz szczere wypełnienie pokuty, a także podjęcie zadośćuczynienia za popełnione
grzechy i przyjęcie Komunii Świętej również w dniu spowiedzi. Jeśli
przy spowiedzi są jakieś trudności, wątpliwości warto zapytać się
Kapłana. Jakże często w tym zabieganym świecie ludzie spowiadają się bez przygotowania, lub
tylko dla podpisu na kartce. Oby
spowiedź nie straciła sensu
wprowadźmy w nasze życie wiary
wspomniane warunki Sakramentu
Pojednania.

Godzina Łaski
Godzina Łaski - 8 XII, od godz.
12:00 do 13:00. Dzień ten łączy
się z objawieniem Najświętszej
Maryi Panny, 8 XII 1947 r. w Montichiari we Włoszech. Wówczas
Maryja powiedziała: Życzę sobie,
aby każdego roku 8 XII, w południe obchodzono Godzinę Łaski
dla całego świata. Dzięki modli-

twie w tej godzinie, ześlę wiele
łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów
staną się wierne i miłujące Boga.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość
tej Godziny Łaski.
Czas ten najlepiej spędzić
w kościele, kaplicy, a jeśli nie ma
takiej możliwości w odizolowaniu
od wszystkiego co może przeszkadzać. Godzinę modlitw rozpoczynamy odmówieniem z rozważeniem w sercu Psalmu 51
czynimy to z rozłożonymi rękami
w akcie przebłagania.
Po odmówieniu i rozważeniu
Psalmu rozmawiaj z Bogiem tak
jak potrafisz, swoimi modlitwami.
Te dalsze chwile to czas własnej
inwencji modlitwy, którą obejmujemy sprawy ważne nie tylko dla
nas ale i innych ludzi i całego
świata. Błogosławiona Dziewica
obiecała, że wszystko o co ludzie
ją poproszą podczas Godziny
Łaski - nawet o to co niemożliwe,
będzie im dane, o ile jest to zgodne z wolą Boga Ojca. To co najważniejsze uwierz i podziękuj za
otrzymane łaski w czasie tej modlitwy. Jeśli ktoś nie może w tym
czasie przyjść do kościoła, niech
modli się w domu.

Bądź widoczny
Jesienią i zimą najczęściej dochodzi do wypadków drogowych
z udziałem pieszych i rowerzystów.
Wcześniej
zapada

zmierzch, zmniejsza się widoczność, drogi są śliskie.
Często o tej porze roku pieszy
czy rowerzysta poruszający się
poboczem lub po jezdni jest dla
kierowcy praktycznie niewidoczny.
W takich warunkach kierowca
dostrzega go w ostatniej chwili
i najczęściej jest już za późno
na reakcję i uniknięcie potrącenia.
W starciu z autem szanse pieszego maleją praktycznie do zera.
Wielu tragediom można jednak
zapobiec gdy pieszy jak i rowerzysta
wyposażony
będzie
w choćby najmniejszy element
odblaskowy. Niewielkim kosztem,
bo element odblaskowy: opaska,
kamizelka kosztują przecież grosze, a możemy ocalić zdrowie
i życie. Życie ludzkie jest znacznie
droższe.
Dlatego
„Zabłyśnij
na drodze” – bo będąc widoczny,
będziesz bardziej bezpieczny.

Intencja Róż Różańcowych
ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką
jest werbowanie dzieci na żołnierzy.
misyjna: Aby ludy europejskie
odkryły na nowo piękno, dobroć
i prawdę Ewangelii, która napełnia
życie radością i nadzieją.

Roraty
Msze św. roratnie odprawiamy
od poniedziałku do piątku o godz.
18.00. Roraty nam wszystkim
pokazują drogę do nieba. Ta droga rozpoczyna się tu na ziemi od
budowania duchowych mostów
pomiędzy ludźmi i od prostowania
ścieżek naszego życia. W tym
tygodniu podczas rorat będziemy

