Teraz i w godzinę śmierci

Intencja Róż Różańca

O bardzo wielu sytuacjach, w których zatriumfowało Niepokalane
Serce Maryi mówi film „Teraz
i w godzinę śmierci”. Film zrealizowany przez polskich dokumentalistów Mariusza Pilisa i Dariusza
Walusiaka dostępny w kinach od
19 maja2017, jego premiera odbędzie się w 100- lecie objawień
fatimskich.

miesiąc kwiecień : Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne
świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Rekolekcje dla par niesakramentalnych
Rekolekcje dla par niesakramentalnych w dniach, 09-11 IV w Głogowie. Te spotkania przeznaczone są dla małżeństw, niezależnie
od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali
problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na
szukanie komentarza duchowego
dla osób żyjących w związkach
niesakramentalnych,
Rekolekcje w domu „Uzdrowienia
chorych” w Głogowie, pl. Kolegiacki nr 10. Początek 09.06.
o godz. 18.00, zakończenie
w niedziele obiadem w południe.
Koszt od osoby 150 zł . Pełna
informacja o programie na stronie:
www.kolegiata.com.pl
Zgłoszenia:
ks.
Rafał
Zendran
tel. 76 834 07 10 lub 722 322 122

Droga Światła
„Kontemplacja oblicza Chrystusa,
nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. Chrystus
jest Zmartwychwstałym! Gdyby
tak nie było, próżne byłoby nasze
przepowiadanie i próżna nasza
wiara". Jan Paweł II.
Paschalna droga Jezusa nie kończy się śmiercią i pogrzebem. Ta
na pozór definitywna klęska jest
początkiem absolutnie nowej rzeczywistości, do której jesteśmy
zaproszeni także i my, każdy kto
chce otworzyć swoje serce na
prawdę o Zmartwychwstaniu.
Taka jest wiara Kościoła, taka jest
też dobra nowina, z jaką wychodzi
On do świata wołając z całkowitą
pewnością, że zło niema ostatniego słowa, ani w naszej osobistej
historii, ani w dziejach ludzkości.
Chcesz się o tym przekonać,
przyjdź na Drogę Światła. Najbliższa w piątek 19 V o godz. 19.00
w naszym kościele.

Biuletyn redagują ks. proboszcz Henryk Wojnar wraz z księżmi wikariuszami
Parafia. pw. Ducha Świętego, ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 SŁUBICE

tel. 95/758 34 79, e-mail: kancelaria@parafiaslubice.pl

www.parafiaslubice.pl

BIULETYN
PARAFIALNY
4 (9) 2017 - 3 V 2017
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Uroczystość Królowej Polski
3 maja, dzień który kieruje nasze
myśli ku historycznym wydarzeniom
jakim było w dowód
wdzięczności za ocalenie Narodu,
ślubowanie króla Jana Kazimierza, uczynione w katedrze lwowskiej w 1656 r., a uroczyście odnowione przez kard. Stefana Wyszyńskiego
na Jasnej Górze
w 1956r. Ten dzień obejmuje
również rok 1791, doszło wówczas do uchwalenia pierwszej
konstytucji w Europie, a drugiej
(po amerykańskiej) na świecie.
W dziejach naszego Narodu
wstawiennictwo Matki Zbawiciela
było nieodzownym wsparciem
dostrzegli to nasi przodkowie. Gdy
przez modlitwę potrafili się wyciszyć, pojednać to razem owocnie

działali dla dobra Ojczyny i Kościoła.
Przeżywana dzisiaj uroczystość
Państwowa i Kościelna jest po to
abyśmy na nowo odkryli jak ważne i potrzebne również dzisiaj jest
wzajemne pojednanie i wzajemny
szacunek. Konstytucja 3 maja
1791r. jest też nazwaną Konstytucją Obojga Narodów. Ta nazwa
pokazuje, że gdzie jest wzajemny
dialog i zrozumienie tam jest wypracowany most pojednania, który
nie tylko łączy ale i pomaga
w rozwoju. Tak przed wiekami
potrafili uczynić nasi przodkowie,
a my ich potomkowie, potomkowie
pięknych kart historii Narodu,
spadkobiercy ich dziedzictwa narodowego, kulturowego i duchowo
– religijnego, do czego dzisiaj jesteśmy zdolni i w jakim kierunku
podążamy?

Święcenia
Drodzy
Diecezjanie,
jednym
z istotnych przejawów obecności
Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym jest fakt powołania ludzi
do szczególnego posłannictwa,
które realizuje się w kapłaństwie.
W naszej Diecezji wielu młodych
ludzi odpowiada na Boży dar powołania, chcąc ofiarować swoje
życie na służbę Bogu i Kościołowi.
Owocem tej decyzji będą święcenia diakonatu pięciu alumnów
naszego Seminarium oraz święcenia kapłańskie dziewięciu diakonów naszego Seminarium.
Dziękuję Bogu, który troszczy się
o swój Lud, wzbudzając łaski powołań, dziękuję rodzinom alum-

nów i diakonów, nauczycielom,
wykładowcom, wszystkim, którzy
swoją modlitwą, ofiarą i pracą
wspierają Seminarium Diecezjalne. Zapraszam do uczestnictwa
w święceniach prosząc nadal
o modlitwę za przystępujących do
święceń, za wszystkich kleryków
oraz o nowe powołania do służby
w Kościele.
Wszystkich Diecezjan, oddaję
w opiekę Maryi Wychowawczyni
Powołań Kapłańskich i z serca
błogosławię - bp Tadeusz Lityński.

Setna rocznica objawień
Cud kanonizacyjny za wstawiennictwem błogosławionych Hiacynty i Franciszka został zatwierdzony. Wkrótce odbędzie się ich kanonizacja. Może dla wielu okazać
się to dziwne, bardzo dziwne, ale
to właśnie przez ubogich, niewykształconych pastuszków z Fatimy Matka Boża zapewniła nas, że
jeśli podejmiemy modlitwę różańcową, ofiarujemy wyrzeczenia za
grzeszników, odwrócimy się od
zła- będziemy świadkami zwycięstwa dobra nad złem. Pamiętajmy, że100 lat temu w Fatimie po
słowach objawień Maryja wypowiedziała :” na koniec jednak moje
Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Fatima nie ma w sobie nic pociągającego: przeciętna zabudowa,
krasowe wrzosowiska, głazy, wilgotny wiatr znad Atlantyku. A jednak właśnie w Fatimie przed stu
laty Maryja chciała objawić się
trójce ubogich pastuszków i poprzez nich umówić się na współpracę ze światem, po co ? aby

ocalić świat i ludzkość od zagłady.
Drogi Czytelniku co Ty na to odpowiesz?
Fatima, czy wiesz, że jest to imię
kobiety? Wioska Fatima przed
wiekami nosiła zupełnie inną nazwę. W czasie odbijania Portugalii
z rak muzułmańskich najeźdźców
wydarzyła się niezwykła historia.
Ostatni z muzułmańskich dowódców miał córkę o imieniu Fatima.
Ona zakochała się ze wzajemnością w pewnym katolicki chłopaku,
dla niego pozostała w kraju i przyjęła chrzest. On natomiast w dowód wielkiej miłości zmienił nazwę
wioski w której zamieszkali na
Fatima. W ten sposób upamiętnił
nie tylko zakochaną dziewczynę,
ale także noszącą to imię córkę
Mahometa- jedną z kilku najważniejszych kobiet w świecie Islamu.
Czy to przypadek, że Maryja wybrała tę miejscowość aby objawić
ludzkości plan ocalenia świata
i człowieka?
Fatima, Drogi Czytelniku, czy
znasz objawienia fatimskie, czy
rozważasz tajemnice fatimskie,
czy potrafisz się przejąć zapisanymi słowami przez siostrę Łucję,
która była najdłużej działającą
wizjonerką w historii Kościoła,
dana jakby na ratunek dla świata
XX i XXI wieku? Zobacz na jeszcze jedno zdarzenie. Gdy Jan
Paweł II w jedności ze wszystkimi
biskupami świata dokonał zawierzenia Świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, to 8 XII w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
szefowie Rosji, Ukrainy, i Białorusi

podpisali umowę rozwiązującą
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a 25 XII w Boże
Narodzenie Michaił Gorbaczow
ustąpił z urzędu prezydenta nieistniejącego już państwa. Czy to
są przypadki?

Most Fatima –Słubice
13 IV 1997 roku duchowy most
połączył Słubice i Fatimę. Tego
dnia uroczyście do naszej świątyni, a przez to na ziemię Słubic,
została wprowadzona przywieziona wierna kopia figury Pani Fatimskiej wykonana w drewnie pochodzący z Fatimy. Ten kierunek
działań duszpasterskich został
podjęty jako wotum wdzięczności
Bogu i Jego ukochanej Matce, za
ocalenie z zamachu papieża Jana
Pawła II. Nikt wówczas się nie
spodziewał, że za głoszenie
chwały Boga i Jego Matki przyjdą
cierpienia, chociażby zagrożenie
dla Słubic przez fale powodzi.
Chociażby bolesne choroby i cierpienia dla kapłanów, którzy się
tego dzieła podjęli. Ale to wszystko ma sens. Bo słowa wypowiedziane przez Maryje w czasie
objawień „ofiarujcie się za grzeszników i mówcie gdy będziecie
ponosić ofiary i cierpienia : O Jezu, czynię to z miłości ku Tobie,
o nawrócenie grzeszników i na
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Drodzy Parafianie, aby przez ten
duchowy most, istniejący od 20
lat, w roku setnej rocznicy objawień fatimskich jeszcze bardziej

spłynęły zdroje łask dla Świata,
Kościoła i Ojczyny naszej i Ziemi
Słubickiej zapraszam do udziału
w nabożeństwach fatimskich :
w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 6.30 lub godz. 17.15
nabożeństwo pięciu pierwszych
sobót miesiąca, to ważne nabożeństwo zadośćuczynienia
czuwania
fatimskie
każdego
13-tego dnia miesiąca od maja do
października
Znajdźmy czas zachęcajmy siebie
nawzajem, bo jak zapisała siostra
Łucja w jednym z listów „ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem
a szatanem zostanie stoczona
o małżeństwo i rodzinę”.
Mało kto z nas wie o fakcie, że
gdy po długich przygotowaniach
Jan Paweł II podpisał dokumenty
powołujące: Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
i Papieską Radę Rodziny, wyruszył na pamiętną środowa audiencję – podczas które zostały
wystrzelone śmiercionośne kule…
W czasie tej audiencji miał publicznie ogłosić powołane instytucje ku pomocy małżeństwom
i rodzinom. Czy to przypadek, że
wówczas zło sprzysięgło swe
działania aż do takiej skali? Po
odbytych operacjach i słowach
konsultacji medycznych Jan Paweł II powiedział „Macierzyńska
dłoń zmieniła tor lotu śmiercionośnego pocisku” Wobec wszelkiego
zła, które chce nami zawładnąć
zaufajmy Matce Naszego Ocalenia i Jej słowom wypowiedzianym
w Fatimie.

