Konto parafialne

Wizyta kolędowa

Są Parafianie, którzy dokonują
wpłat na konto parafialne. Zachęcamy przy tej okazji do możliwości
przekazywania darowizny na cele
charytatywno opiekuńcze lub
darowizny na rzecz kultu religijnego, które wg przepisów możemy
odpisywać od podatku. Konto:
Parafia Ducha Świętego w Słubicach 92 9660 0007 0020 7946
2000 0010. Bóg zapłać za każdą
ofiarę.

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

Ofiary z pasterki

Ku czci św. Michała

Ofiary zbierane podczas "Pasterki", w tradycji naszej diecezji
przeznaczamy
na
Fundusz
Ochrony Matki i Dziecka im. Bpa
W. Pluty. Fundusz ten wspiera
Dom Samotnej Matki, Ruch Gaudium Vitae oraz dzieła w obronie
życia. Jeśli na terenie parafii są
Matki lub Ojcowie samotnie wychowujący dzieci, lub rodziny które borykają się z trudnościami,
prosimy o kontakt w kancelarii
naszej parafii celem uzgodnienia
formy pomocy z w/w Funduszu.

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 temat Astrologia dzisiaj.

Spotkania z Biblią

W każdy wtorek Odnowa
w Duchu Świętym zaprasza na
modlitwę
uwielbienia.
Msza
o godz. 18.00. Uwielbienie po
Mszy św. 8 I wspólne kolędowanie dla wszystkich przy betlejemskiej szopce.

W drugi czwartek stycznia (10 I)
po Mszy św. wieczornej biblijne
spotkanie otwarte dla wszystkich.
Tematy: Gwiazda nad Betlejem,
Mędrcy, Ucieczka do Egiptu. Spotkanie w budynku duszpasterskim.

Intencja Róż Różańca
Intencja na styczeń: za młodzież,
szczególnie z Ameryki Łacińskiej,
aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do
przekazywania światu radości
Ewangelii.

Modlitwa Uwielbienia

Parafia. pw. Ducha Świętego, ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 SŁUBICE

tel. 95/781 99 33 lub 95/758 34 79, e-mail: kancelaria@parafiaslubice.pl

www.parafiaslubice.pl

BIULETYN
PARAFIALNY
8 (23) 2018 – 23 XII 2018
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem. Pozwólmy, aby
nasze serce się wzruszyło , nie
bójmy się tego. Nie obawiajmy
się, że nasze serce się wzruszy,
bo potrzebujemy tego. Pozwólmy,
by rozpaliło się ono czułością Boga. Potrzebujemy Jego serdeczności. Dotyk Boga nie rani: on
daje pokój i siłę.- Papież Franciszek
Drodzy Diecezjanie! Zachęceni
słowami Ojca Świętego Franciszka, zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem Jezus, by prawda o narodzeniu Zbawiciela Świata dotarła na nowo do naszych serca

i rozpaliła je czułością Boga. Tym
doświadczeniem cichej i świętej
nocy dzielmy się hojnie z naszymi
braćmi i siostrami, których spotykamy na drogach codzienności.
Niech nasze ogniska domowe
zapłoną dobrocią, wzajemną życzliwością i przebaczeniem win mijającego roku. Życzę Wam pokoju
i duchowej mocy, byście Rok
Pański 2019 przeżyli w jedności
z Bogiem i każdym człowiekiem.
Waszym modlitwom polecam siebie i sprawy Kościoła.
Błogosławię Wam z serca,
bp Tadeusz Lityński.

Czy wiesz?
Od czasu do czasu słyszy się
w rozmowach przy stole rodzinnym, czy nawet w pracy, że drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, to nie jest święto
obowiązkowe. A czy Jezus Chrystus narodził się, umarł za nas
z obowiązku??? On uczynił to z
Miłości!!! Więc jeśli miłujemy Boga, to z miłości do Niego uczestniczmy we Mszy św. A po drugie
ile to razu zdarza się zaniedbać
„obowiązkową” niedzielną Mszę
świętą? Więc ten drugi dzień
świąt jest okazją by zadośćuczynić, naprawić zaniedbania w niedzielnych Mszach św.

Duchowa Adopcja
W Boże Narodzenie wielu Parafian kończy modlitwę duchowej
adopcji dziecka poczętego, którego życie było zagrożone. W ich
intencji Msza św. 25 XII o godz.
10.30.

Godziny Mszy św.
24 XII
Słubice - kościół parafialny:
7.00 - Msza św. adwentowa;
22.00 i 24.00 - Msza św. Pasterka
os. Grzybowe - godz. 20.00;
Drzecin - godz. 20.30;
Lisów - godz. 20.30;
Lubusz Kolonia -g. 20.45.
25 XII
Słubice - kościół parafialny:
9.00. 10.30, 12.00, 13.30 i 19.00;
os. Grzybowe - godz. 9.00;
Drzecin - godz. 10.00;
Lisów - godz. 11.00;
26 XII
Słubice - kościół parafialny:
7.30, 9.00. 10.30, 12.00, 13.30,
19.00;
os. Grzybowe - godz. 9.00;
Drzecin - godz. 10.00;
Lisów - godz. 11.00;
Nowy Lubusz Kol. - godz. 12.00
Ofiary składane na tace w drugi
dzień świąt są na utrzymanie KUL
31 XII
17.00 - nabożeństwo dziękczynne
18.00 - Msza św.
1I
Słubice - kościół parafialny:
9.00. 10.30, 12.00, 13.30, 19.00;
os. Grzybowe - godz. 9.00;
Drzecin - godz. 10.00;
Lisów - godz. 11.00;
Nowy Lubusz Kol. - godz. 12.00

Zmiana tajemnic różańca
W niedzielę, 6 stycznia w Objawienie Pańskie, zmiana tajemnic
Róż Żywego Różańca na sumie
o godz. 10.30. Wszystkich przedstawicieli Wspólnot Róż Różańcowych zapraszamy kwadrans

przed sumą g.10.15 na spotkanie
formacyjne. Po sumie Wspólnoty
Róż podchodzą po indywidualne
błogosławieństwo.

Kolęda dla Przyjaciół
Kolęda dla Przyjaciół, 6 stycznia
g. 16.00 Chór polsko – niemiecki
Singing All together. Volkschor,
Eisenhuttenstadt i Knabenchor
z Frankfurtu. Również w trakcie
koncertu wspólne śpiewanie kolęd. Zapraszamy i zachęcamy
by zaprosić Przyjaciół.

Powstanie Wielkopolskie
W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego
sukces zadecydował o kształcie
odrodzonej w 1918 r. Polski, zostaną uruchomione kościelne
dzwony 27 grudnia o godz. 16.40
- w godzinę wybuchu powstania.
Trochę historii
Powstanie Wielkopolskie było
zbrojnym wystąpieniem polskich
mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu
wkrótce po zakończeniu I wojny
światowej. Polacy domagali się
powrotu ziem zaboru pruskiego
do Polski, która w tym czasie
umacniała swą niepodległość.
Było przygotowywane przez
wiele lat i przeprowadzone niemal
perfekcyjnie. Iskrą zapalną Powstania Wielkopolskiego stał się
przyjazd Ignacego Paderewskiego
do Poznania. Uroczysta, patriotyczna atmosfera została zakłócona przez Niemców, którzy podczas manifestacji 27 grudnia 1918
roku próbowali zademonstrować

swoją siłę. Tego dnia o godz.
16.40 padły pierwsze strzały.
Walki o Poznań zakończyły się 6 I
zdobyciem stacji lotniczej na Ławicy. Dowódcy Powstania z Poznania przekazali wkrótce po rozpoczęciu walk w mieście hasło dla
prowincji: „Nie należy dłużej czekać!”. Dzięki temu walki szybko
rozprzestrzeniły
się
niemal
na całą Wielkopolskę.
Powstanie zakończył rozejm
podpisany 16 lutego 1919 roku
w Trewirze, a 28 VI 1919 roku
traktat wersalski przyznawał Polsce niemal wszystkie tereny zajęte przez Powstańców Wielkopolskich oraz Leszno, Kępno, Rawicz, Zbąszyń, Chodzież i Nakło.
Powstanie Wielkopolskie było
jednym z nielicznych powstań,
które zakończyło się sukcesem
i realizacją założonych celów.
Dlaczego? – Głęboka wiara katolicka kultywowana od pokoleń,
praca organiczna – od podstaw,
powstanie polskich stowarzyszeń
patriotycznych, polskich bibliotek,
polskich
banków,
przemysłu
i handlu. Wieloletnie kształtowanie
postaw patriotycznych
wśród
dzieci i młodzieży w organizacjach
skautingowych i sokolich. To była
recepta na zwycięstwo – czyż nie
powinniśmy czerpać wzorców
od niezwyciężonych Powstańców
Wielkopolskich?
Ojcowie Niepodległości
W
ramach
trwającej
od roku wspólnej podróży historycznej dziś poznajemy życiorys
Wincentego Witosa (1874-1945),

który mówił: Wyznaję zasadę,
że nigdy i nigdzie, w żadnym państwie nie wystarczy i dla obrony,
i w każdej innej sytuacji państwa,
ani klika, ani poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek.
Ciężar ten musi wziąć na siebie
całe społeczeństwo. Nie chcemy
więc, żeby Polska budowana była
na jednym człowieku, chcemy,
ażeby budowało ją całe społeczeństwo. Urodził się w ubogiej,
chłopskiej rodzinie. Od najmłodszych lat był zaangażowany
w działalność chłopskich organizacji społeczno-gospodarczych.
W wieku lat 21 wstąpił do Stronnictwa Ludowego (od 1903 – Polskiego Stronnictwa Ludowego),
a w 1913 – do PSL „Piast”. Chociaż początkowo był zwolennikiem
współpracy z Państwami Centralnymi, to już od 1915 w swoich
przemowach
otwarcie
mówił
o dążeniu Polski do odbudowy
niepodległego państwa, niezależnego od żadnych spośród dotychczasowych zaborców. W 1918 to
właśnie on stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, której zadaniem było likwidowanie stosunków państwowoprawnych łączących Galicję z Austro-Węgrami. Pod koniec lipca
1920, w przededniu Bitwy Warszawskiej, objął stanowisko premiera Rządu Obrony Narodowej,
a w okresie bezpośredniego zagrożenia bolszewicką inwazję
pozostawał
członkiem
Rady
Obrony Państwa.

