Kościół LISÓW
Remont dachu kościoła w Lisowie został zakończony. Do zamknięcia inwestycji potrzeba nam
jeszcze 10.000zł. Wszyscy którzy
by chcieli wspomóc remont dachu
kościoła w Lisowie mogą wpłacać
ofiary jako darowizna na rzecz
kultu religijnego na konto Parafia
Ducha Świętego w Słubicach 92
9660 0007 0020 7946 2000 0010
z dopiskiem kościół w Lisowie.
W Imieniu Mieszkańców Lisowa,
Bóg zapłać za każdą ofiarę.

Ofiary opłatkowe
W minionym roku w adwencie
rozprowadziliśmy około 2200 zestawów opłatkowych. Zestaw
opłatkowy to: list Kapłanów
do Parafian, opłatek wigilijny
i koperta zwrotna na dar serca –
wyraz naszej troski o kościół
i parafię. Te ofiary tworzą budżet
remontowy i duszpasterski. Dziękujemy za złożone ofiary w kopertach zwrotnych. Z rozprowadzonych w tamtym roku zestawów
powróciło z ofiarami 820 kopert.
W tym roku, nadal chcemy iść tą
drogą licząc na wzrost wrażliwości
na dobro, które wspólnie tutaj
tworzymy.

Spotkania z Biblią
W każdy drugi czwartek miesiąca biblijne spotkania otwarte dla
wszystkich o godz. 19.00, w na-

szym budynku duszpasterskim.
13.12.18 – temat: jak spełniły się
proroctwa Starego Testamentu
wobec Maryi, Matki Jezusa?

Wizyta kolędowa
Zwyczajem ubiegłego roku, aby
usprawnić czas wizyty kolędowej
zostaną
rozniesione,
karnety
zwrotne celem potwierdzenia
przyjęcia kapłana z błogosławieństwem kolędowym w swoim
mieszkaniu. Po otrzymaniu karnetu będziemy prosili o zwrotną odpowiedź w parafii podczas Mszy
św. na tacę, do skrzynki na listy
przy kancelarii czy też pocztą tradycyjną czy elektroniczną.

Ku czci św. Michała
W każdy drugi wtorek miesiąca,
zapraszamy na Mszę św. ku czci
św. Michała Archanioła. Po Mszy
św. w świetlicy spotkanie Bractwa
Szkaplerza św. Michała Archanioła na tematy współczesnych zagrożeń zniewalających człowieka.

Ziemia Święta zaprasza
Ośmiodniowa
pielgrzymka
do Ziemi Świętej w dniach 24.06.01.07.2019. W programie najważniejsze miejsca związane z życiem i nauczeniem Pana Jezusa.
Zgłoszenia, zapisy, informacje
u ks. Wojciecha - e-mail:
zabalo@o2.pl;

Parafia. pw. Ducha Świętego, ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 SŁUBICE
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7 (22) 2018 – 9 XII 2018
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Oczekiwanie to doświadczenie,
które przeżywa każdy z nas. Są
osoby na które czekamy, chwile,
których pragniemy, ale czy potrafimy czekać na Jezusa? Wykorzystaj Adwent z jego propozycjami
rorat, rekolekcji by owocnie przeżyć Boże Narodzenie. Zanim
przełamiesz się opłatkiem, zastanów się jaka jest dla Ciebie jego
wymowa.

Zielona mina
Tytuł zapożyczony od autora
artykułu w bieżącym Gościu Niedzielnym (str. 28); dotyka tematu
zawartego w słowach, którymi się
obecnie zajmują media „efekt cieplarniany”. Choć rodzinne święta
zbliżają się szybkim krokiem,

a reklama popycha nas w atmosferę zakupów prezentów, to jednak nie możemy przejść obojętnie
obok konferencji klimatycznej
w Katowicach. Warto w tym miejscu sięgnąć do słów Jana Pawła
II, który w 1990 roku powiedział:
efekt cieplarniany osiągnął krytyczne rozmiary na skutek ciągłego rozwoju przemysłu, wielkich
aglomeracji miejskich i zwiększonego zużycia energii. Odpady
przemysłowe, gazy produkowane
przy spalaniu kopalin, niekontrolowane wycinanie lasów - wszystko to, jak wiadomo ma szkodliwy
wpływ na atmosferę na całe środowisko naturalne. Kryzys ekologiczny jest problemem moralnym.
Tematyka ta pojawiała się
w papieskich encyklikach jako
wyraz troski o środowisko naturalne. Papież Franciszek nauczał
w Laudato Si’ i zachęcał również
do modlitwy by otworzyły się ludzkie umysły i serca w celu rozwiązania problemu dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.
Boże Ojcze, prowadź nas. Pomóż nam działać z miłością i odwagą w Twoje imię, O Panie pomóż nam spełniać nasz obowiązek ochrony Ziemi, naszego
wspólnego domu. Oto wołanie
Ziemi i wołanie ubogich. Boże
Ojcze , otocz nas swoją mocą
i światłością, pomóż nam ochraniać każde życie i przygotować się
na lepszą przyszłość, na nadejście Twojego Królestwa równowagi, pokoju, miłości i piękna.
Amen.

Serce za serce

Ojcowie Niepodległości

Słubicka piernikowa akcja serce
za serce. Dzieci i Młodzież przygotowują pierniki w kształcie serc,
które będą rozprowadzane w niedzielę 16 XII po Mszach świętych.
Dochód z akcji wspiera Domowe
Hospicjum św. Wincentego A’
Paulo. Bóg zapłać!

Do grona Ojców Niepodległości
zaliczamy także Ignacego Daszyńskiego (1866-1936), który
urodził się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego polityczne
poglądy od najmłodszych lat skierowane były w stronę socjalizmu.
Otwarcie głoszone poglądy patriotyczne sprowadziły na jego rodzinę represje władz austriackich,
co zaowocowało znacznym pogorszeniem sytuacji finansowej.
Założył Polską Partię SocjalnoDemokratyczną, a u schyłku XIX
stulecia dostał się do parlamentu
austriackiego. Przez długie lata
był zwolennikiem oparcia Polski
o Austro-Węgry. Podczas I Wojny
Światowej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego
Naczelnego
Komitetu Narodowego. Pozostawał w przyjaźni z Józefem Piłsudskim, która to jednak przyjaźń
została wystawiona na ciężką
próbę w 1926 roku po zamachu
majowym – Daszyński był jego
zagorzałym krytykiem. Po zakończeniu wojny Daszyński stanął
na czele utworzonego w Lublinie
Tymczasowego Rządu Ludowego
Republiki Polskiej i ogłosił manifest, w którym zobowiązał się do
szeroko zakrojonych reform społeczno-gospodarczych. Rząd podporządkowany został Piłsudskiemu, jednak przetrwał zaledwie
kilkanaście dni, po czym powstał
nowy gabinet, z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Daszyński
pozostawał posłem jeszcze przez
wiele lat, natomiast w 1920 roku,

Program rekolekcji
Sobota 15 XII
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
o g. 18.00.
Niedziela 16 XII
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
o g.7.30; 9.00; 10.30; 12.00;
13.30; 19.00
Poniedziałek i wtorek 17 i 18 XII
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
o g. 7.00; 8.00; 16.30; 18.00;
- nauka rekolekcyjna dla Gimnazjum o godz. 12.00
- nauka dla Liceum w szkole
Środa 19 XII
- spowiedź 6.30-8.00, 8.45-9.30,
16.00-16.30 i 17.00-18.30;
- Msza św. z nauką rekolekcyjną
o g. 7.00; 8.00; 16.30; 18.00.
- Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych o g. 9.00.
- Ofiary składane na tacę w ostatnim dniu rekolekcji są podziękowaniem ojcu rekolekcjoniście
i wsparciem dzieł ewangelizacji.
Ofiary składane na tace w poniedziałek i wtorek są na rzecz dekoracji Bożonarodzeniowej; na rzecz
organizacji rekolekcji w szkołach.
- Okazja do spowiedzi dla Młodzieży gimnazjalnej i Młodzieży
Szkół Średnich środa od g.19.30
w Sali budynku duszpasterskiego.

w obliczu zagrożenia bolszewicką
Rosją, objął stanowisko wicepremiera w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa.

Duchowo i materialnie
W nawiązaniu do ofiar składanych w ramach wigilijnego opłatka, ofiar składanych w ramach
trzeciej niedzieli miesiąca mogliśmy realizować działania duszpasterskie i remontowe. Od adwentu
2017 do 30 XI 2018 – udało się:
zorganizować bądź współorganizować w naszym kościele koncerty przez zaproszenie „muzycznych znamienitości” ze Słubic jak
i z poza Słubic. Dwa adwentowe
koncerty w XII 2017, w styczniu
"Kolęda dla przyjaciół", w czasie
wakacji zespół z Białorusi.
Świętowanie
Niepodległości
rozpoczęło się czuwaniem fatimskim i ofiarowaną modlitwą różańcową w intencjach wyborów samorządowych. Msza św. z podziękowaniem za działania związane z rocznicą Niepodległości
w ramach Powiatu Słubickiego
i Koncert Niepodległościowy pod
patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, w którym wystąpili Celina Kotz, Marcin Sikorski,
Damian Chiliński. Był też Koncert
Galowy z okazji odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą
z Odwiecznymi pieśniami Mieczysława Karłowicza i Te Deum Wojciecha Kilara. Wystąpiła wtedy
u nas Brandenburska Orkiestra
Państwowa z Frankfurtu, Chór
kameralny Salutaris z Mińska,

Zespół Wokalny Con Sono
i Chór kameralny Adoramus.
Zwieńczeniem tych przedsięwzięć był występ chórów Adoramus i Moabit oraz Berlińsko –
Brandenburskiej Orkiestry Symfonicznej w koncercie Johannesa
Brahmsa - Niemieckie Requiem.
Od strony działań duszpasterskich to cykl rekolekcji dla dzieci
i młodzieży, rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla dorosłych,
a także jubileusz 30lecia parafii
z festynem integracyjnym, szeregiem konkursów wiedzy i konkursów plastycznych, z racji 100-ej
rocznicy niepodległości.
Z prac remontowych to dwie
wielkie inwestycje modernizacja
ogrzewania w budynkach parafialnych: plebania i salki parafialne. Remont pomieszczenia biblioteki parafialnej i jednej sali - malowanie i ułożenie podłogi z paneli, remont zaplecza kancelaryjnego mającego służyć jako archiwum. Inwestycja finalizująca rok
2018 to wymiana dachu na kościele w Lisowie, połączona
z przygotowaniem projektu budowlanego i całej niezbędnej dokumentacji. Całość prac w Lisowie
zamyka się kwotą 110.000,00 zł.
Dziękujemy Ludziom dobrej woli
i Bogu, który nam błogosławi.
Odnośnie kościoła w Słubicach
podpisano porozumienie odnośnie
projektu ołtarza w prezbiterium
świątyni. Zostały też wykonane
konieczne
prace
pomiarowe
wszystkich kościołów naszej parafii.

