tknęły Kościół, otwarcie ukazując i
nazywając winę i dając sposobność wykonania kroków w stronę
pojednania.

Intencje Róż ŻR
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 ogólna na miesiąc
luty: Aby ludzie przeżywający
próby,
zwłaszcza
ubodzy,
uchodźcy i spychani na margines,
spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych
wspólnotach

Gest solidarności
Z racji Światowego Dnia Chorego,
przeprowadzana jest zbiórka do
puszek, mająca na celu wsparcie
działalności hospicyjnej, pogłębienie refleksji nad tajemnicą
cierpienia, a przede wszystkim
uwrażliwienie społeczeństwa na
ludzi chorych na choroby nowotworowe . W domach jakim są
hospicja, chorzy na choroby nowotworowe mogą czuć godnie i
spokojniej przeżywać ból cierpienia, również w Słubicach funkcjonuje domowe hospicjum organizujące profesjonalną opiekę.
Na terenie diecezji istnieją ośrodki
opieki paliatywnej: hospicjum w

Gorzowie Wlkp. i dwa hospicja w
Zielonej Górze. Wzorem lat ubiegłych szczególną troską obejmijmy tych, którym współczesna medycyna nie jest w stanie skutecznie ulżyć w cierpieniu.
Drodzy Diecezjanie, proszę o
wsparcie finansowe tych ważnych
placówek, w niedzielę 5 lutego.
we wszystkich parafiach diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej będą
na ten cel zbierane ofiary do puszek. Z góry serdecznie dziękuję
za każdy gest chrześcijańskiej
miłości - Biskup Tadeusz Lityński

Kurs przedmałżeński
Kurs przedmałżeński w naszej
parafii rozpocznie się w piątek
03.03.2017 o godz. 19.00. Spotkania w piątki i soboty o godz.
19.00; w świetlicy budynku parafialnego ul. Wojska Polskiego 140.
Zgłoszenia na 601 721609 lub
henrywoj@interia.pl. Prosimy o
przekazywanie tej informacji zainteresowanym.

Ślady stóp
Od 20 stycznia, bardzo ciekawy
film, w którym widz staje się pielgrzymem i wraz z bohaterami
dostaje szansę na odkrycie swojej
drogi życia, swojego CAMINO.
Więcej
na
stronie
www.sladystop.pl Gorąco zachęcamy by wybrać się do kina na
ten bardzo wartościowy film.
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Dzień Życia
Konsekrowanego
Święto Ofiarowania Pańskiego 2
lutego przeżywamy w Kościele
powszechnym jako Dzień Życia
Konsekrowanego. W Rzymie rodziny zakonne męskie i żeńskie
gromadzą się w Bazylice Św. Piotra i pod przewodnictwem Papieża
wielbią Boga modlitwą dziękczynną za szczególną łaskę powołania
do życia konsekrowanego.
2 luty to dzień modlitwy o powołania i refleksji na temat form życia
konsekrowanego, a są to: „zakony, zgromadzenia zakonne, są to
instytuty świeckie, stowarzyszenia
życia apostolskiego, ale również
indywidualne formy życia konsekrowanego, jak stan dziewic konsekrowanych, wdów, wdowców,

czy też życie pustelnicze. Chcemy
pogłębić każdego roku naszą refleksję nad zakonami kontemplacyjnymi, których członkowie stale
walczą o zbawienie człowieka
przez swoją modlitwę w ciszy,
przez dzieła pokuty i miłosierdzia”.
Dzień Życia Konsekrowanego to
okazja do wsparcia klasztorów
kontemplacyjnych. Na ich rzecz
są przeznaczone ofiary w tym
dniu złożone na tace. Pamiętajmy,
ze również za naszą Parafię modli
się wiele zakonników i zakonnic w
różnych domach zakonnych.

Dziękujemy
Powoli kończy się czas śpiewania
kolęd, ze szczerego serca dziękuję pani Dyrektor Magdalenie Iłowskiej za inicjatywę i koordynację
koncertu, panu Mariuszowi Olejniczakowi za współprowadzenie
koncertu, ludziom dobrej woli za
wszelkie wsparcie, uczestnikom
koncertu, wykonawcom oraz Gminie Słubice. Podziękowania kierujemy dla: Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Słubicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
"Nowa Wieś" w Golicach, Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury,
dla Piotra Tamborskiego, Romana
Boryczko, Państwa Wasilewskich
z Drzecina. Patronatem medialnym koncert kolęd objęli: Horyzont
TV Słubice, Portal slubice24.pl, a
transmisją koncertu w świat za
pomocą łącz internetowych zajęło
się Radio Niepokalanów. Dziękujemy za sfinansowanie ogrzania
kościoła na czas koncertu firmie
ZUO International Kunowice, oraz

za smaczne ciasteczka firmie
LEKS i ciasta domowe wykonane
przez ludzi dobrej woli, które były
przygotowane po koncercie dla
wszystkich uczestników koncertu
kolęd w parafialnej świetlicy.

Św. Agata męczennica
Po ogłoszeniach o badaniach
mammograficznych pojawiło się
pytanie od Parafian: czy ksiądz
proboszcz nie przesadza z takimi
ogłoszeniami? Moi Drodzy, znamy
powiedzenie w zdrowym ciele
zdrowy duch. Dotyczy to powiedzenie również walki z wszelkimi
nowotworami. A na dodatek patronką kobiet walczących z nowotworami piersi jest św. Agata
Wstawiennictwo świętych to wielki
dar. Oni jako przyjaciele Boga
wstawiają się za nami. Agata,
która swoją męczeńska śmiercią
potwierdziła przyjaźń z Jezusem
dzisiaj jest patronką kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.
Kobiet, które potrafią walczyć z
nowotworem raka piersi. Zapraszamy w niedzielę 5 lutego na
Mszę św. o godz. 10.30 w intencji
Kobiet walczących z nowotworami
piersi. Na Mszy św. pobłogosławimy chleb i sól, które zabierzemy
ze sobą do swoich domów, a może będziemy mieli odwagę zanieść te sakramentalia do naszych sąsiadów.

Św. Maksymilian
patron rodzin
Kryzys małżeński to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń
dotykających współczesne rodziny, w każdy ostatni czwartek mie-

siąca modlitwa i Msza św. za Rodziny i Małżeństwa przeżywające
kryzysy i trudności, którym grozi
rozbicie. Zachęcamy do pisania
intencji modlitw, zostawiania ich
na ołtarzu w naszej świątyni, w
kopercie z napisem „za wstawiennictwem św. Maksymiliana”, lub
zgłaszania intencji na adres:
henrywoj@interia.pl.

Sakrament Bierzmowania
Podczas kolędy padają pytania o
sakrament bierzmowania dla dorosłych. Odpowiadamy- tu decyduje dobra wola i pragnienie dorosłych. Jeśli ktokolwiek ma pragnienie przygotować się do przyjęcia sakramentu dojrzałości swoje pierwsze kroki zawsze niech
kieruje do kancelarii na indywidualną rozmowę z kapłanem, po
której zainteresowany będzie widział – co uczynić by przyjąć Dary
Świętego Ducha.

Adoracja Światło Pojednania
i Pokoju
Umiłowani Diecezjanie, podczas
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie adoracja Najświętszego
Sakramentu odbywała się na ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”,
który poświęcił papież Franciszek.
Od tamtej pory ołtarz peregrynuje
po Polsce, gromadząc wiernych
na modlitwie o pokój. Ołtarz z
Polski trafi do afrykańskiego sanktuarium w Kibeho, w starganej
wojną Rwandzie, gdzie w latach
80-tych ubiegłego wieku dokonały
się objawienia Matki Bożej. Maryja, jako Matka Słowa, ukazywała
się tam uczennicom miejscowej

szkoły średniej, wzywając do pokuty oraz modlitwy za Kościół i o
pokój poprzez odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi. Do jednej z uczennic
Maryja powiedziała: Moje dziecko,
musisz się modlić, bo świat znajduje się w strasznym położeniu –
ludzie odwrócili się od Boga i od
miłości mego Syna Jezusa (…)
Tak wiele dusz idzie na zatracenie, że potrzebuję twojej pomocy.
Pomóż mi je zawrócić z tej drogi,
pomóż skierować z powrotem ku
memu Synowi. Były to pierwsze
objawienia maryjne na kontynencie afrykańskim, które zostały
oficjalnie uznane przez Stolicę
Apostolską. Tym bardziej cieszy
fakt, że dzieło polskiego artysty
znajdzie swe miejsce właśnie w
tym sanktuarium. Zanim to nastąpi, ołtarz „Światło Pojednania i
Pokoju” w dniach 31 stycznia – 13
lutego br. będzie służył modlitwie
w kościele pw. Ducha Świętego w
Zielonej Górze. Na codzienne
czuwania, prowadzone przez zielonogórskie parafie zapraszamy
wszystkich pragnących modlić się
o pokój na świecie, w Ojczyźnie,
w rodzinach i w ludzkich sercach.
O taką modlitwę prosił nas Ojciec
święty Franciszek w orędziu na
tegoroczny Światowy Dzień Pokoju: W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać
się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez
przemocy, które troszczą się o
wspólny dom.

Pamiętajmy o chorych
11 lutego, w sobotę w Światowy
Dzień Chorego Msze św. w parafii o godz. 7.00 i 18.00. Na
Mszach św. w tym dniu udzielimy
sakramentu namaszczenia chorych i zapraszamy wszystkich,
którzy pragną przyjąć sakrament –
znak widzialny niewidzialnej ale
namacalnej rzeczywistości uzdrawiającego Boga. Nie bójmy się
tego sakramentu, ale zaufajmy
jego mocy i łasce.

Pojednanie chrześcijan
Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan za nami, a przed nami wezwanie, że Miłość Chrystusa
przynagla nas do budowania mostów pojednania.
Materiał na tegoroczny Tydzień
Modlitw
został
przygotowany
przez chrześcijan z Niemiec. W
1517 roku Marcin Luter, ogłaszając swoje 95 tez, wyraził niepokój
wobec spraw, które postrzegał
jako nadużycia w Kościele jego
czasów. Rok 2017 jest 500. rocznicą tego kluczowego dla ruchów
Reformacji wydarzenia, które naznaczyło życie zachodniego Kościoła na przestrzeni kilku wieków.
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan były akcentowane dwie sprawy: z jednej strony
celebracja miłości i łaski Bożej,
„usprawiedliwienie ludzkości jedynie przez łaskę”, odzwierciedlająca główną troskę Kościołów wyrosłych z Reformacji Marcina Lutra.
Z drugiej strony, wyrażony został
ból spowodowany późniejszymi
głębokimi podziałami, które do-

