Miłosierdzie dla wszystkich

Koncert Moniki Kuszyńskiej

Czy Miłosierdzie jest dla wszystkich? to słowa pytania, które chcą
nam uświadomić prawdę, że Miłosierdzie, JEGO MOC, jest
w stanie uwolnić i ożywić każde
serce, nawet najbardziej oddalone
od Serca Bożego. W Wielki Piątek
zaczynamy nowennę do Miłosierdzia Bożego, jej finałem jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, wraz
również z Mszą św. za wszystkie
niesakramentalne
małżeństwa,
23.04.17. o godz. 12.00. Zapraszamy do ufnej modlitwy w intencjach tych którym nie ułożyło się
w sakramentalnych związkach,
ich sakrament się rozpadał, został
rozerwany. Jezus ich też pragnie
przytulić do swego Serca. Dla
tych mężczyzn i kobiet tez umarł
i też zmartwychwstał i też chce im
okazać swoje Miłosierdzie. Zapraszamy również wszystkich, którzy
mogą zawrzeć sakrament małżeństwa ale ciągle się o czegoś
lękają. Zaufajcie Jezusowi.
Dziękczynienie za nawiedzenie
W Roku Miłosierdzia przybywał do
naszych Rodzin Zmartwychwstały
Pan w znaku obrazu Jezusa Miłosiernego. W Niedziele Miłosierdzia o godz. 13.30 będzie sprawowana Msza św. dziękczynna,
za ten dar nawiedzenia i za
otrzymane łaski w Rodzinach.

21.04.17. zapraszamy na koncert
Moniki Kuszyńskiej, autorki tekstów piosenek, solistki zespołu
Varius Manx, kobiety doświadczonej cierpieniem. Monika koncertując ukazuje nam jak wiara
daje siłę aby powstać i ciągle powstawać. Koncert w ramach akcji
Pola Nadziei. Wejściówki w parafii
i w stowarzyszeniu domowego
hospicjum. Po koncercie zbiórka
na sfinansowanie zakupu wózków
inwalidzkich dla sparaliżowanych
młodych Słubiczan.

Zerwany Kłos w Słubicach
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Film Zerwany Kłos, niesie przesłanie o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości nad nienawiścią,
a także pokazuje drogowskazy,
że wiara w Jezusa potrafi odmienić życie każdego z nas. Emisja
filmu 25.04.17. o godz. 10.00
i 27.04.17. godz. 17.00 w Słubickim Ośrodku Kultury.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach

Intencja Róż Różańca

Dlaczego Wielki? Bo wydarza się
w nim coś najważniejszego, jedynego i niepowtarzalnego. Dla
chrześcijan to czas Cudów. Oto
miłujący Bóg w osobie Jezusa
Chrystusa umiera za nas na krzyżu, pokonuje śmierć i odradza się
do nowego życia.
Po 40-tu dniach kroczenia wielkopostną wyboistą Drogą, nadchodzi dzień Spotkania. Spotkania
ze Zmartwychwstałym
Chrystusem, Panem i Nadzieją. To powód
do ogromnej radości, którą chcemy dzielić się z innymi. Przeżywajmy te chwile na wzór Spotkań
Chrystusa z Łazarzem i jego sio-

miesiąc kwiecień : Aby młodzież
umiała wielkodusznie odpowiadać
na swoje powołanie, rozważając
poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie
lub w życiu konsekrowanym..
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Każda prawdziwa miłość musi
mieć swój Wielki Piątek
kard. Stefan Wyszyński

Wielki Tydzień

strami, z Marią Magdaleną. Niech
to przyjęcie kogoś w domu, będzie
przyjęciem całego jego dobra,
wszystkiego kim jest i co stanowi,
niech
to
będzie
Spotkanie
z człowiekiem, w którym też Zmartwychwstał Chrystus.
Zmartwychwstanie daje nam nadzieję, że nasza nieśmiertelna
dusza nie ginie, ale żyje
na wieczność. Uwierzmy w tę radosną Tajemnicę, że żyjemy
na zawsze, a w Jego Królestwie
jest mieszkań wiele. Tak często
chcielibyśmy zacząć coś od nowa,
od początku. Zacznij od Jezusa,
On Cię odrodzi. Nauczy nadziei.

Najważniejsze Dni
Najważniejsze dni roku zaczynają
się wieczorem w Wielki Czwartek.
Na Liturgię w czwartek, piątek
i sobotę – zapraszamy codziennie
o godz. 18.00. Dni, które nadają
sens poczęciu, narodzinom, życiu,
nauce, cierpieniu, pracy, samotności...., umieraniu. Co one dla
nas dzisiaj znaczą, czy ich potrzebujemy, jak je odczytać,
co zrobić
aby
promieniowały
na nas wiarą?
Wielki Czwartek – „Jeżeli więc Ja,
Pan i Nauczyciel, umyłam wam
nogi, to i wyście powinni sobie
nawzajem umywać nogi. Dałem
wam …, przykład…”
Bóg obmywa nogi człowiekowi,
Mistrz – uczniowi, Przyjaciel- tym,
którzy go wkrótce mieli zostawić…
Nie robi tego dla rozgłosu czy
prowokacji. On naprawdę aż tak
nas kocha. W każdej Eucharystii
uniża się, tak po prostu daje nam

siebie, by nas przemienić, by kruszyć nasze twarde serca. Rządzi
nie ten kto ma władzę, ale ten kto
kocha.
Wielki Czwartek jest świętem
każdego Kapłana. Świętujemy
Dzień Służby Zdrowia, Dzień
Wojska, Dzień Nauczyciela, pamiętajmy, że Wielki Czwartek
13.04.17r. jest Dniem Kapłana.
Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji na pamiątkę modlitwy Pana
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 24.00.
Wieki Piątek – „ czy… chcecie,
abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni …, zawołali : Nie tego
lecz Barabasza!” Bar Abbas- syn
Ojca. Ten, który zasługuje na karę, otrzymuje wolność w zamian
za Syn Bożego. Barabaszem jest
każdy z nas. To my zostaliśmy
uwolnieni od śmierci. Udręczony
Jezus jest jakby lustrem dla każdego z nas…, Jego ubiczowane
Ciało to obraz tego co czynią
z Nim nasze grzechy, a jednak
Bóg daje nam szansę, bo nie
przestał za nami tęsknić
Wieki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00
przez całą noc. W tym dniu obowiązuje post ścisły – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
i abstynencja od napojów alkoholowych. Post ścisły oznacza, że
spożywamy posiłki dwa razy lekko
i raz do syta.

O godz. 15.00 spróbujmy zatrzymać się na chwilę zadumy w godzinie miłosierdzia, rozważając
Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Bezpośrednio po koronce, rozważanie Drogi Krzyżowej.
W tym dniu Kościół nie sprawuje
Eucharystii, lecz gromadzi się
wieczorem, na Liturgii Wielkiego
Piątku, trwając na Adoracji Krzyża. Jest to nabożeństwo, wynagradzające za nasze grzechy
i upadki. Ofiary składane przy
Adoracji Krzyża to pomoc dla katolików w Ziemi Świętej. Adoracja
Krzyża Świętego, czuwanie przy
Grobie Jezusa przez całą noc.
Okazja do spowiedzi podczas
nocnego czuwania do godz. 5.00.
Wielka Sobota – po cierpieniu
nastała cisza. Wielka sobota
symbolizuje pustkę, która jest
w nas, gdy tracimy Boga z oczu.
To cisza, w której tęsknota miesza
się z poczuciem winy, że tak niewiele dla Niego robię. A gdy patrzę na Jego martwe Ciało w grobie - to również lęk o to co ze mną
będzie
Wielka Sobota – dzień zadumy
nad darem życia i przejściem
przez bramę śmierci. Adoracja
Najświętszego Sakramentu i czuwanie przy Grobie Pańskim
od godz. 8.00 do 18.30.
W Wielką Sobotę- Liturgia poświęcenia ognia, wody, paschału.
Rozważając rozbudowaną Liturgię
Słowa Bożego przeżywamy dzień
wdzięczności
za
sakrament
Chrztu Świętego, dzięki któremu
jesteśmy Dziećmi Bożymi (przy-

nosimy ze sobą świece). Pamiętajmy w tym dniu o naszych Rodzicach Chrzestnych, dziękując
za ich życzliwość i modląc się
o radość wieczną dla tych, co
zakończyli ziemską pielgrzymkę.
Niedziela Wielkanocna – „…to
czyńcie na moją pamiątkę… „ w czasie każdej Mszy świętej
te słowa z konsekracji dotykają
zarówno ustanowienia Eucharystii
jak i cudu Zmartwychwstania.
Wielkanocna Niedziela łączy nas
przy Łamaniu Chleba i wielkanocnym śniadaniu, które jest wyrazem wdzięczności za dar wspólnoty i ludzi dobrej woli.

Przed Niedzielą Miłosierdzia
W Wielki Piątek rozpoczynamy
nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia. Codziennie o godz.
15.00 zapraszamy na wspólną
modlitwę w kościele. Gdy obowiązki nam nie pozwolą, to zapraszamy do duchowej łączności
w duchu solidarności ze wszystkimi, którzy w tym czasie wspólnie
wołają: „ dla Jego Bolesnej Męki
miej miłosierdzie dla nas i świata
całego…..” , wierząc, że dla Boga
nie ma rzeczy niemożliwych.
Już dzisiaj zastanów się, o co
chcesz Boga prosić, w jakiej intencji przyjmiesz Komunię Świętą,
wobec jakich zdarzeń z Twego
życia powiesz Jezu ufam Tobie.

Dziękczynienie za 20 lat
13.04.1997r. dzięki wrażliwości
duszpasterskiej ks. kanonika Józefa Zadwornego i śp. ks. Michała
Zielonki została z Fatimy do Słubic sprowadzona kopia figury

Matki Bożej Różańcowej . Objawienia fatimskie mówią o ocaleniu
świata i ludzkości przez ufną modlitwę różańcową. Mieszkańcy
Słubic i miasto Słubice 20 lat temu
doświadczyli ocalenia od fal powodzi. Była wówczas integracja
modlitwy i pracy. Mamy za co
dziękować. Teraz stawiamy sobie
pytanie co zrobić, aby i dzisiaj
ocalić świat, ludzkość, nasze rodziny od fal złości, zazdrości,
przemocy, które rodzą się w ludzkich sercach i umysłach niszcząc
świat, rodziny i człowieka. Może
jednak warto powrócić do wiernej
modlitwy różańcowej i do wiary,
która ma być dobrocią i uczciwością wobec każdego człowieka.

Święto Biblii
Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl
organizuje pierwsze „Święto Biblii”
dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i całych rodzin,
w Paradyżu,
22 kwietnia 2017 r., informacje
www.ubiblijnieni.pl.

Oferta pracy
ZUO International z Kunowic zatrudni pracowników: operatora
koparki (nawet bez uprawnień),
operatora kompaktora, (nawet bez
uprawnień), pracowników sortowni, kierowcę z kat C + E. Firma
zapewnia przeszkolenie, dojazdy,
umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać
e-mailem lub składać osobiście
w siedzibie firmy.
ZUO International Sp. z o.o.
Kunowice, ul. Słubicka 50;
tel. 693-196-338,
biuro@zuo-international.pl

