Św. Maksymilian
patron rodzin
Kryzys małżeński to jedno
z najbardziej bolesnych doświadczeń dotykających współczesne
rodziny. Ale tak prawdę mówiąc
to taki kryzys dotykał, dotyka
i będzie dotykał małżeństwa. Dlaczego? Bo małżeństwo to coś
pięknego, a piękna nienawidzi
Szatan. To już pierwsi małżonkowie Adam i Ewa mieli kryzys
na swym koncie. Gdy pochylimy
się nad tekstami biblijnymi w odniesieniu do naszego życia
to dostrzeżemy kryzysy które nękały małżonków – nawet w małżeństwie Józefa i Maryi był kryzys. Dlatego takich tematów nie
chowajmy pod dywan, ale spróbujmy się z nimi zmierzyć.
Proponujemy w każdy ostatni
czwartek
miesiąca
modlitwę
za Rodziny i Małżeństwa za
wstawiennictwem św. Maksymiliana. Jego relikwie są w naszej
parafii. To nasz Przyjaciel przed
majestatem Boga, który oddał
swoje życie za ojca rodziny, a dla
formowania serc i umysłów Polaków wydawał gazetę Rycerz Niepokalanej. Zapraszamy 29 XII o g.
18.00 na nabożeństwo inaugurujące systematyczną modlitwę za
Rodziny i Małżeństwa.
W setną rocznice objawień
Jest propozycja pielgrzymki
w setna rocznicę objawień fatim-

skich. Pielgrzymka w dniach 1-13
lipca 2017 r. miejsca zwiedzane:
Altötting, La Salette, Lourdes,
Santiago de Compostella, Montserrat, Avila, Segowia, Ars, Leon,
Barcelona, Saragossa, Salamanka, Burgos, Reims. Pełny program
pielgrzymki na naszej internetowej
stronie parafialnej. Cena: 1380zł
plus 700 Euro. Bilety wstępów do
zwiedzanych obiektów dodatkowe
50 Euro, Zgłoszenia ks. Marcin
Majewski - tel. 95 781 96 99.
Cierpią, bo wierzą w Chrystusa
"Wciąż rośnie liczba ataków na
chrześcijan. To najbardziej prześladowana grupa wyznaniowa" –
dowiadujemy się z opublikowanego przez organizację Open Doors
światowego indeksu prześladowań. W ubiegłym roku zostało
zamordowanych na świecie 7100
chrześcijan z powodu swej religii.
Jak podają przedstawiciele Open
Doors - są to wyłącznie oficjalne
informacje, a nieudokumentowanych przypadków jest znacznie
więcej. Zasadniczą przyczyną
wzrostu prześladowań chrześcijan
jest z jednej strony milczenie
przywódców współczesnego- niby
wrażliwego świata, a z drugiej
strony radykalizacja islamu. Co
możemy zrobić wobec tej sytuacji? Wyzbyć się milczenia i autentycznie trwać na modlitwie za
prześladowanych aby mieli nadzieję, oraz na modlitwie za prześladowców – o ich przemianę.

Biuletyn redagują ks. proboszcz Henryk Wojnar wraz z księżmi wikariuszami
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BIULETYN
PARAFIALNY
5 (5) 2016 - 18 XII 2016
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Godziny Mszy św.
Ze względu na ilość kościołów
i kaplic w naszej parafii podajemy
godziny Mszy św. rozpoczynając
od wigilii Bożego Narodzenia
24 XII – Pasterka
g. 20.00 - os. Grzybowe
g. 20.30 – Drzecin i Lisów
g. 22.00 i 24.00 – kościół parafialny
Ofiary składane na tace podczas Pasterki są przeznaczone
na dom samotnej matki i fundusz
ochrony matki i dziecka funkcjonujący w naszej diecezji.
25 XII – Boże Narodzenie
g. 9.00; 10.30; 12.00; 13.30;
19.00, – kościół parafialny
26 XII – św. Szczepana
g. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 13.30;
19.00 – kościół parafialny

kościoły filialne 25 i 26 XII:
g. 9.00 – Pławidła i os. Grzybowe;
g. 10.00 – Nowy Lubusz Kolonia
i Drzecin;
g. 11.00 – Nowy Lubusz wieś
i Lisów.
Ofiary składane na tace w drugi
dzień świąt przeznaczone są na
utrzymanie KUL i IFT.
Nowy Rok – 1 I 2017.
Jest to niedziela, Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki, jest to
również Światowy Dzień Modlitwy
o Pokój na świecie. Po sylwestrowej zabawie nie bądźmy aż tak
zmęczeni, bo mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy św. Msze
św. jak w pierwszy dzień Bożego
Narodzenia.

Kiedy jest Boże Narodzenie?
Zawsze , ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz do
niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać drugiego człowieka jest
Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy
rezygnujesz z zasad, które jak
żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz
odrobinę nadziei, tym, którzy są
przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Boże Narodzenie. Zawsze,
kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak
bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
św. Matka Teresa z Kalkuty

Dziękujemy
Koordynatorzy i wolontariusze
akcji „ze świętym idę w parze”
dziękują za zakup świątecznych
stroików i przygotowanych bożonarodzeniowych artykułów. Zebrana kwota 2.247 zł i 31,50 Euro
tworzy budżet zakupu inwalidzkiego wózka specjalistycznego dla
Michała, naszego Parafianina.
Michał jest sparaliżowany na
wskutek wypadku. Koszt zakupu
wózka ze względu na wspomniany paraliż Michała wynosi 20 tys.
złotych. To przedsięwzięcie realizujemy razem ze słubickim stowarzyszeniem domowego hospicjum
im św. Wincentego.
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć
dofinansowanie specjalistycznego
wózka mogą kontaktować się
z ks. proboszczem Henrykiem.
Dziękujemy za ofiar składane
przy okazji rozprowadzania wypieczonych
przez
naszych
uczniów świątecznych pierników
w ramach stałej akcji serce
za serce.
Dziękujemy za ofiary złożone
w Niedzielę Chrystusa Króla
i w pierwszą niedzielę Adwentu
na rzecz Parafialnego Zespołu
Caritas. Dzięki tym ofiarom przygotowaliśmy pomoc dla ponad
pięćdziesięciu Rodzin naszej parafii. Bóg zapłać.

Józef i Maryja
6 stycznia 2017 r. na ekrany kin
wchodzi film „ Józef i Maryja”,
w reżyserii Rogera Christiana,
oparty na losach Eliasza, który po
śmierci swego przyjaciela opieku-

je się jego rodziną. Podczas rzezi
niewiniątek giną dzieci, nad którymi obiecał sprawować opiekę.
W obliczu tej tragedii postanawia
zemstę. Co dzieje się w jego sercu, gdy spotyka Józefa i Maryję?
Rodzice Jezusa ukazują piękno
codziennego życia. Akcja filmu
rozgrywa się w czasie dzieciństwa
Jezusa. Film poleca Fundacja
Orszak Trzech Króli. Film „ Józef
i Maryja” będzie grany w kinach
studyjnych w Polsce, lista kin na
stronie www.JozefiMaryja.pl

Koncert kolęd
Przypominamy o bardzo wielkim
wydarzeniu w naszej świątyni
jakim będzie koncert kolęd, w
sobotę 14 stycznia 2017r o godz.
15.30. Zarezerwujmy czas na to
duchowe i artystyczne ubogacenie wypływające z tajemnicy Bożego Narodzenia.

Intencja Żywego Różańca
Drodzy Przedstawiciele Róż
Żywego Różańca Ojciec Święty
Franciszek poleca naszej pamięci
modlitewnej nie dwie jak do tej
pory, ale tylko jedną intencje na
dany miesiąc. Raz będzie to intencja ogólna, a raz ewangelizacyjna. Intencja ewangelizacyjna
na miesiąc styczeń: Aby wszyscy
chrześcijanie dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali
się przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej
jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi
wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Rok św. Brata Alberta
Z dniem Bożego Narodzenia
wiąże się w tym roku specjalna
okoliczność.
Sto
lat
temu,
25 grudnia, gdy w południe dzwony wzywały do modlitwy Anioł
Pański, narodził się dla nieba
Adam
Chmielowski
–
czyli
św. Brat Albert: powstaniec, malarz, święty opiekun ubogich,
opiekun nędzarzy i wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”, jak
określił go Karol Wojtyła . Setna
rocznica śmierci stanowi dobry
czas, by przybliżyć wszystkim
tę niezwykłą postać.
Ojciec ubogich, jak nazywamy
często św. Brata Alberta, może
nas nauczyć jak w praktyce wypełnić nakaz Jezusa: „Bądźcie
miłosierni, jak miłosierny jest wasz
Ojciec w niebie”. Potrzeba nam
takich świadków, aby nasze serca
nie stygły, były wciąż i na nowo
uwrażliwione na niezliczone biedy
ludzkie, abyśmy stale w naszym
postępowaniu byli inspirowani
„wyobraźnią miłosierdzia”.
Brat Albert wskazuje nam jak
możemy otworzyć nasze serca
„na tych wszystkich, którzy żyją
na najróżniejszych peryferiach
egzystencjalnych, które często
dzisiejszy świat stwarza w sposób
dramatyczny”
Milczącym świadectwem Ojca
ubogich jest nauka o godności
każdego człowieka, o konieczności okazywania szacunku i dobroci każdej ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie niezatarty
obraz Bożego podobieństwa.

Tam, gdzie dla wielu trudno było
dostrzec nawet człowieczeństwo,
przykryte brudem nędzy i moralnego zaniedbania, św. Brat Albert
dostrzegał oblicze Chrystusa cierpiącego – Ecce Homo. Prośmy
Boga, o taką wiarę i taką wrażliwość, abyśmy mieli niewzruszone
przekonanie, że to samemu Jezusowi służymy: karmiąc głodnych,
dając dach nad głową bezdomnym, odziewając nagich, opatrując
chorych, wyciągając rękę do spętanych nałogami, pocieszając
strapionych, dobrze radząc wątpiącym, sprowadzając na właściwą drogę błądzących.
Oby rozpoczynający się rok setnej rocznicy śmierci św. Brata
Alberta stał się nie tylko okazją do
przypomnienia świadka bez reszty
oddanego Bogu, ale przede
wszystkim przynosił owoce przemiany serc, ożywionych nową
i większą wrażliwością na ludzką
biedę. Ufamy, że pobudzenie naszej wyobraźni miłosierdzia uwidoczni się także w konkretnych
inicjatywach oraz dziełach, „aby
świadectwo wierzących stało się
jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze” (z listu Episkopatu Polski).

