* bezdatowa – bez wskazania
konkretnego terminu, odprawiana
jest ona w pierwszym możliwym
terminie jako intencja bezgodzinowa. W kolejnych wydaniach
biuletynu dalszy ciąg poruszonym
tematów o Mszach Świętych
Biblioteka Parafialna
Po wakacyjnej przerwie wznawia
dyżury Biblioteka Parafialna. Biblioteka znajdująca się w salkach
budynku duszpasterskiego zaprasza do korzystania ze swoich
zbiorów w każdą środę w godz.
16.00- 18.00.
Intencja Róż Różańca
wrzesień: Aby nasze parafie,
ożywione duchem misyjnym, były
miejscami, gdzie przekazuje się
wiarę i daje świadectwo miłości.
Uwaga Członkowie Róż Żywego
Różańca, zmiana tajemnic różańcowych zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca na sumie o godz.
10.30. Kwadrans przed sumą w
pierwsze niedziele miesiąca jest
czas konferencji, wspólnej modlitwy, naszych wewnętrznych ogłoszeń. Po sumie obecni na Mszy
św. Członkowie Róż Żywego Różańca podchodzą przed ołtarz, by
przyjąć we wspólnocie swej Róży
łaskę błogosławieństwa.

Koronka na ulicach miast
Koronka na ulicach miast świata
to wydarzenie, które w rocznicę
beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki, spowiednika św.
Faustyny
skupia tysiące ludzi na całym
świecie.
Od sześciu lat, 28 IX spotykamy
się o godzinie 15.00 na ulicach
Słubic by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia
łącząc się na modlitwie z tysiącami miejscowości w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. W tym
roku spotykamy się wspólnie przy
parafii Ducha Świętego by tworząc jedność w modlitwie oddać
część Miłosierdziu Bożemu. Jednoczy się z nami i błogosławił
nam papież Franciszek. Więcej
informacji na stronie www.
Spotkanie z Biblią
Czy chcesz poznać Słowo Boże,
czy interesuje Cię Księga Pisma
Świętego? W każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19.00 w
świetlicy parafialnej biblijne spotkania – otwarte dla wszystkich
chętnych. Formułę spotkanie –
tworzymy wspólnie, wiec warto
znaleźć czas, by zobaczyć i doświadczyć jak Słowo Boga pomaga w codziennym życiu.
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Nie wszystko od nas zależy...
3 VIII 2016 r. papież Franciszek,
podsumowując swój pobyt w naszej Ojczyźnie, nawiązał do wizyty
na Jasnej Górze: „Przed obrazem
Matki Bożej otrzymałem dar spojrzenia Matki”. Obecni w jasnogórskiej kaplicy czują na sobie wzrok
Matki. Jest to spojrzenie, które
wydobywa z tłumu i podnosi w
górę, bo Matka zawsze umie zobaczyć w swych dzieciach dobro.
Wychowawca pragnie, by jego
trud wydał owoce, musi jednak
liczyć się z tym, że nie wszystko
zależy od niego. Może to prowadzić do zniechęcenia, a nieraz do
pokusy poddania się przekonaniu,
że już nic nie da się zrobić. Źródłem nadziei i nowych sił jest wtedy modlitwa za wychowanków,

także ta zanoszona razem z Maryją, która uwierzyła, że „dla Boga
nie ma nic niemożliwego” .
Ufność w Jej wstawiennictwo wyrażają słowa sługi Bożego, kard.
Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko
postawiłem na Maryję”. Prymas
Tysiąclecia nosił w sercu troskę o
losy polskiego Kościoła. Pewnego
dnia wychodząc ze swojej kaplicy
wyznał z radością: „Znalazłem
dłonie, w których mogę ubezpieczyć Kościół w Polsce. Wszystko
postawiłem na Maryję”.
Siostry i Bracia, u progu nowego
roku szkolnego odnajdźmy te dłonie i powierzmy ich opiece polskie
dzieci i młodzież, nasze przedszkola i szkoły, wszystkich rodziców, katechetów, nauczycieli i
wychowawców. Maryi Jasnogórskiej zawierzmy polską szkołę i
szkolnictwo katolickie w naszej
Ojczyźnie. Pani Jasnogórska jest
jego Patronką. Niech Ta, którą
Cudowny Wizerunek ukazuje jako
„Wskazującą Drogę”, skieruje
drogi naszego życia ku Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i
Życiem. Na nowy rok pracy formacyjnej i kolejny Tydzień Wychowania udzielamy wszystkim
pasterskiego
błogosławieństwa.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polski.

Tydzień Wychowania
– czas wdzięczności
Drodzy Rodzice, Drodzy Nauczyciele, Katecheci, Babcie i Dziadkowie, wszyscy zatroskani o dobro wychowania i owoce nauczania przyjmijcie zaproszenie do

modlitewnego szturmu. W dniach
od 10 do 17. IX, trwać będzie
Tydzień Wychowania, który jest
czasem wdzięczności za naszych
Nauczycieli, Wychowawców, za
nasze Szkoły, a także czasem
poszukiwania
skutecznych
i
owocnych metod nauczania i wychowania. Znajdźmy czas by
przyjść do świątyni, by wspólnie
odnawiać nasze umysły i serca w
mocy Ducha Świętego. Bowiem
jak nauczał św. Jan Paweł „ wiara
i rozum są jak dwa skrzydła na
których duch ludzki unosi się ku
kontemplacji prawdy”. Skoro nam
wszystkim zależy na prawdzie
skorzystajmy z tej oferty przemyśleń i refleksji Tygodnia Wychowania.
Niedziela Synodalna
24 IX 2017 r. w całej diecezji odbędzie się niedziela synodalna.
Tematem przewodnim będzie
rozważanie – Synod jako forma
aktywnej obecności świeckich w
Kościele.
Drodzy Czytelnicy Biuletynu, tak
często rodzą się w nas sugestie
odnośnie propozycji działań, czy
nowych spojrzeń na wymiary
duszpasterstwa,
podpowiedzi,
które są wyrazem troski o Kościół.
Synod jest też okazją do dzielenia
się właśnie tymi spojrzeniami. Już
dzisiaj zachęcamy zatroskanych o
dobro Kościoła, aby te propozycje
przedstawiać na kartkach jako
podpowiedzi do dyskusji i rozważań nad dziedzictwem Kościoła
we współczesnym świecie. Te
podpowiedzi można składać w

zakrystii. Do Kapłanów naszej
Parafii można również zgłaszać
chęć udziału w spotkaniach Synodalnych.
Bolesne daty
17 IX, wspominamy 78. rocznicę
sowieckiej agresji na Polskę. Bolesne wydarzenia z września
1939 roku skłaniają nas do refleksji nad wielkim dziedzictwem, któremu na imię Polska, które zostało okupione krwią naszych Rodaków pomordowanych na Wschodzie. W tę niedzielę w naszą modlitwę włączmy wołanie o Boże
Miłosierdzie dla poległych i pomordowanych na „nieludzkiej
ziemi”, a także wołanie o pojednanie między narodami polskim i
rosyjskim. Niech nam towarzyszy
modlitwa do Ducha Świętego o
umiejętność mądrego i roztropnego rozliczenia się z własną przeszłością. Na sumie Msza św. w
intencjach Ojczyzny, zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
Czuwanie Fatimskie
Czuwanie Fatimskie zapraszamy,
środa 13 IX; o godz. 16.00 Rozważania Miłosierdzia; g.16.30 I cz.
Różańca; g.17.15 II cz. Różańca;
g.18.00 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i Msza św. z
udziałem Młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania; g.19.15 III cz. Różańca; g.
20.00 IV cz. Różańca; procesja
wokół świątyni; g. 21.10 Msza św.
dziękczynna za ocalenie Słubic od
fal powodzi, za uczestników czuwania fatimskiego;

Msze Święte
Katechizm Kościoła Katolickiego
w punkcie 1367 uczy: „Ofiara
Chrystusa i ofiara Eucharystii są
jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest
bowiem Hostia, ten sam ofiarujący
– obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował
siebie na krzyżu, a tylko sposób
ofiarowania jest inny… A skoro w
tej Boskiej ofierze, dokonującej
się we Mszy świętej, jest obecny i
w sposób bezkrwawy ofiarowany
ten sam Chrystus, który na ołtarzu
krzyża ofiarował samego siebie w
sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.
Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im
najlepszy prezent – duchowy dar,
którym jest postawienie tej osoby
w strumieniu łaski.
Mszę świętą można zamówić w
każdej godziwej intencji. Na przykład: Msza św. dziękczynna za
otrzymane łaski…; Msza św.
dziękczynno-błagalna o zdrowie
i błogosławieństwo Boże…; w
rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…; w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i
Ojczyzny…; błagalna o nawrócenie z nałogu…; o uzdrowienie z
ciężkiej choroby…; o nawrócenie i
przemianę życia…; przebłagalna,
o darowanie win i o szczęśliwą
śmierć…; Msza św. wynagradzająca…; Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…; o nawrócenie i
dobrą spowiedź…; o pomoc w
nauce, o dary Ducha Świętego, o
zdanie egzaminu…; o szczęśliwe

rozwiązanie i zdrowie dla matki i
dziecka…; o Bożą pomoc i opiekę
Matki Bożej Nieustającej Pomocy…; Msza św. o rozwiązanie
trudnej sprawy…; w intencji Bogu
wiadomej…; o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…; o
szczęśliwą operację i zdrowie
dla…; o dobry wybór drogi życiowej…; za zmarłego…; za zmarłych z rodziny…; za dusze w
czyśćcu cierpiące…;
Chwalebny jest zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłych w 30
dzień po śmierci, rocznicowych
oraz „na pamiątkę urodzin”.
W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:
* indywidualna – kapłan odprawia
Mszę św. w danej intencji; można
wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę)
odprawienia Mszy św.;
* gregoriańska – intencja za jedną
zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30
kolejnych dni;
* do Dworu Niebieskiego – intencja za jedną osobę żyjącą; intencję taką odprawia się codziennie
przez 30 kolejnych dni;
* bezgodzinowa – gdy zależy nam
na konkretnym terminie, a wszystkie godziny Mszy są już zajęte,
można zamówić intencję odprawioną przez jednego z kapłanów
poza kościołem parafialnym (najczęściej na wyjeździe). Nie ma
jednak możliwości uczestniczenia
w niej ani ustalenia godziny jej
odprawienia;

