z Biura Radia Maryja. Za pieniądze pozyskane z tej formy odliczenia w 2015r., został zrealizowany film o bł. Karolinie – Zerwany Kłos. Telefonicznie w tym temacie można rozmawiać z p. Jadwigą Biskupską 512 392 738 lub
95 758 29 79.

Zamień NOC
w MOC MIŁOSIERDZIA!
Bezużyteczne jest otwieranie
wszystkich drzwi świętych we
wszystkich bazylikach świata, jeśli
drzwi naszego serca są zamknięte. (Papież Franciszek)
8 II, Kościół przeżywa wspomnienia św. Bakhity, a ta święta daje
nam konkretną okazję by wyrazić
naszą solidarność z tymi wszystkimi, których świat i jego żądze
uczynili współczesnymi niewolnikami.
Handel ludźmi jest plagą naszych
czasów, zbrodnią, wobec której
nie możemy pozostawać obojętni.
Szacuje się, że w świecie żyje 27
mln kobiet, mężczyzn i dzieci,
którzy są zmuszani do pracy w
niewolniczych warunkach, są wykorzystywani seksualnie, przymusza się ich do żebractwa, pozbawia organów.
Nie czekając na rzeczy wielkie,
uczyńmy prosty gest: zamieńmy
NOC w MOC MIŁOSIERDZIA!
Odmówmy koronkę do Miłosierdzia Bożego o 3:00 godzinie

w nocy i przyzywajmy miłosierdzia
dla ofiar handlu ludźmi i sprawców
ich cierpienia.
Dlaczego 3. godzina w nocy? Pod
osłoną nocy dokonuje się wiele
zła, wyzysku, upokorzeń, których
doświadczają ofiary handlu ludźmi. Nocą płyną łzy wstydu, udręczenia, bezsilności, łzy tęsknoty
za utraconą wolnością. W nocy
toczy się zmaganie i duchowa
walka z mocami ciemności. Ale
wierzymy, że świat i wszelka władza i moc należą do Boga! Dlatego o tej nocnej porze wstańmy
i podejmijmy modlitwę, aby w życiu wszystkich zniewolonych objawiła się moc miłosierdzia Boga.
Dlaczego Koronka do Miłosierdzia
Bożego? Bo Rok Miłosierdzia
właśnie tą modlitwą zaczął otaczać ofiary handlu ludźmi, których
wyzwolenia pragnie Miłosierne
Serce Ojca. Módlmy się za
oprawców, by otworzyli się na
przemieniającą moc i odmienili
swoje życie. Módlmy się także za
nas, byśmy nie wykorzystywali
innych, lecz mieli serca wrażliwe,
zdolne poruszyć się na widok
krzywdy i nieszczęścia.
Przekazujmy tę wiadomość! Niech
z wielu różnych miejsc popłynie
modlitwa o Miłosierdzie dla NICH i
całego świata! Sieć Bakhita.

Biuletyn redagują ks. proboszcz Henryk Wojnar wraz z księżmi wikariuszami
Parafia. pw. Ducha Świętego, ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 SŁUBICE
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się pod protestem. NIE dla finansowania bluźnierczego spektaklu
z publicznych pieniędzy.
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pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Stop – „ Klątwa”
W obrzydliwy sposób wykorzystywany krzyż… Ohydnie profanowana figura świętego Jana
Pawła II... Profanacja symboli
narodowych oraz religijnych. Sącząca się ze sceny nienawiść do
wszystkiego co dobre i piękne.
Drogi Przyjacielu! Wystawiona
przez Teatr Powszechny pseudosztuka „Klątwa” to festiwal bluźnierstwa. Jej jedynym celem jest
zohydzenie kluczowych dla każdego Polaka wartości – za to
wszystko zapłacili podatnicy.
Dlatego na portalu Protestuj.pl
uruchomiliśmy akcję protestacyjną
przeciwko wystawianiu tej „sztuki”
w teatrze w sercu Polski, do tego
finansowanym z pieniędzy publicznych. Dołącz do nas, podpisz

Drodzy Diecezjanie! Dzisiaj 26 II
rozpoczyna się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
To szczególny czas modlitwy
o trzeźwość w naszych rodzinach
i wynagradzania Bogu za grzechy
pijaństwa. Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem „Ku trzeźwości
Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu". Każdy z nas może wnieść
osobisty wkład w dzieło Kongresu
przez modlitwę, czuwanie nad
własną trzeźwością i dawanie
świadectwa.
Cennym darem jest dar całkowitej
abstynencji od alkoholu. Zachęcam do ofiarowania tego daru
szczególnie w okresie całego
Wielkiego Postu, który rozpocznie
się w Środę Popielcową. Niech
nasza postawa, z pomocą łaski
Bożej, przyniesie błogosławione
owoce dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Z pasterskim błogosławieństwem +Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Środa Popielcowa.
Posypaniem głów popiołem, czyli
znakiem przemijalności życia rozpoczynamy czas Wielkiego Postu.
Czas przemiany podejmowanej po
to, by nasza egzystencja nabrała
nowego znaczenia; by to co znikome, nie przemijało bez śladu,
ale stawało się drogą ku pełni
życia. Tej pełni nie możemy osią-

gnąć sami, ale jedynie przez
zjednoczenie z Chrystusem, który
dla nas przeszedł przez śmierć do
życia. Czas Wielkiego Postu jest
danym po to abyśmy zjednoczeni
z Ukrzyżowanym czerpali z Owoców Zmartwychwstania. Pragniemy owoców nauki, pracy… Pragniemy owoców, które są rozkoszą dla ust, ale czy też tak samo
pragniesz Drogi Czytelniku Owoców Zmartwychwstania?
Środa Popielcowa 1 III godziny.
Mszy św. 7.00; 9.00; 10.30; 16.30;
18.00; 20.00; na oś. Grzybowym
godz. 16.00; w Drzecinie o godz.
17.00; w Lisowie o godz. 18.00.

Dzień Żołnierzy Wyklętych
1 III Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, o godz.
12.00 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem na Placu Sybiraków. W tym dniu o godz.
9.00 projekcja filmu Historia Roja,
w auli Collegium Polonicum. Film
ukazuje losy Żołnierzy Wyklętych.
Msza św. w intencjach zamordowanych Żołnierzy Wyklętych i ich
rodzin, w naszym kościele, 1 III
o godz. 18.00. Uczestnictwo
w obchodach Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest
wyrazem hołdu dla Żołnierzy konspiracji za ich świadectwo niezłomnej postawy patriotycznej
i przywiązania do tradycji niepodległościowych.
Intencja Róż Żywego Różańca
Intencja ogólna na miesiąc marzec: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całe-

go Kościoła przez modlitwę
i w postaci pomocy materialnej.
Organizacja Open Doors podała,
że w światowym indeksie prześladowań, obecnie ponad 200 milinów chrześcijan w świecie jest
prześladowanych ze względu
na wiarę w Jezusa Chrystusa
są to katolicy, protestanci, prawosławni. Czy zdajemy sobie sprawę, że jest to największa prześladowana wspólnota wiary. Co możesz zrobić by zatrzymać falę tych
prześladowań?

Zerwany kłos
Od 17 II w kinach film o bł. Karolinie. Film Zerwany Kłos niesie
przesłanie o sensie cierpienia
i zwycięstwie miłości nad nienawiścią. Twórcami filmu są studenci
i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Więcej informacji na temat
filmu na www.zerwanyklos.pl

Nabożeństwa pasyjne
Czas Wielkiego Postu to zaproszenie do rozważania tajemnicy
zwycięstwa nad złem i cierpieniem. W piątki nabożeństwo Drogi
Krzyżowej o godz. 16.00, 17.30,
19.00. W niedzielę nabożeństwo
Gorzkie Żale o godz. 18.00 z kazaniem pasyjnym i adoracją znaku naszego zbawienia. Ofiary
składane na tace podczas nabożeństwa Gorzkich Żali są przeznaczone na kwiaty do Bożego
Grobu i dekorację wielkanocną.

Pierwsza sobota
Zachęcamy po podjęcia przeżycia
nabożeństwa pierwszych pięciu
sobót miesiąca. Proponujemy

dwie możliwości w sobotę, 4 III
z rana od godz. 6.30 i popołudniu
od godz. 17.15. Jest to nabożeństwo, o które w swych objawieniach prosiła Matka Najświętsza
w Fatimie w 1917roku. To nabożeństwo wprowadza ideę zadośćuczynienia za popełniane grzechy
przeciwko Matce naszego Zbawiciela. Papież Pius XII powiedział :
skończył się czas powątpiewania
w objawienia w Fatimie. Nastał
czas działania. A nam tak trudno
znaleźć czas na nabożeństwo
pierwszych pięciu sobót miesiąca.

Skarbonka
Jałmużny Wielkopostnej
Po raz kolejny od środy popielcowej trwać będzie ogólnopolska
akcja: skarbonka jałmużny wielkopostnej pod hasłem solidarni
z chorymi. Ta skarbonka przez
czas wielkiego postu i radości
wielkanocnej
niech
zagości
w naszych domach, zachęcając
nas do wyrzeczeń w duchu pomocy dla niosących krzyże nieuleczalnej choroby.
Finał skarbonki jałmużny wielkopostnej wypada w Niedzielę Miłosierdzia, bo św. Jan Paweł II, który podczas ostatniej pielgrzymki
do Polski mówił nam o potrzebie
„wyobraźni miłosierdzia”. Zdajemy
sobie sprawę, że aby zrozumieć,
co czuje chory potrzebna jest
nam wyobraźnia. Skarbonka jałmużny wielkopostnej jest owocem
wypełnienia papieskich drogowskazów. Zebrane ofiary przekażemy dla rodzin pochylających się

nad cierpieniem swoich nieuleczenie chorych Dzieci.
Miłosierdzie jest prawdziwą siła,
która może ocalić człowieka
i świat z „ raka” jakim jest grzech,
zło moralne, duchowe. Tylko miłość wypełnia pustki, negatywne
otchłanie, jakie zło otwiera w sercach i w historii – papież Franciszek.

Dzień Życia
Czy życie potrzebuje promocji?
Czy mamy czas by cieszyć się
życiem? Z racji uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, już dzisiaj zachęcamy do wdzięczności
za nasze życie, ale także
do przemyślenia – jak chronić, jak
ratować każde życie.

Sztafeta biegaczy
Nietypowa pielgrzymka wyruszy,
27 kwietnia z Rzepina. Będzie to
sztafeta biegaczy, którzy w ten
sposób pragną pielgrzymować na
Jasną
Górę.
Zainteresowani
udziałem, mogą zgłaszać się
w parafii w Rzepinie u ks. Michała.
tel. 661 561 073 ; 957 596 225.
1%- podatku
Trwa czas rozliczeń podatkowych.
Biskup Tadeusz Lityński zachęca
do wsparcie Caritas bo 1% podatku = 100% serca. Caritas na bieżąco przychodzi z pomocą potrzebującym, na terenie Polski
i Świata na nr KRS 226818.
Kto z Parafian chce przeznaczyć
1% z podatku na cele Fundacji
Nasza Przyszłość może przynieść
swój PIT do rozliczenia, po Mszy
św. o godz. 13.30, przy wejściu do
kościoła będą dyżurowały osoby

