Pomoc
dla pokrzywdzonych
Pomoc dla Osób pokrzywdzonych
w wyniku przestępstw. W naszej
parafii we wtorki dyżur biura na
rzecz osób pokrzywdzonych w
wyniku
różnych
przestępstw,
świadków i osób im najbliższych.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości - Ministerstwa Sprawiedliwości udzielane będą bezpłatne
porady prawne, psychologiczne i
porady wg zgłoszonych potrzeb.
Wtorkowe dyżury w godz. 14.0018.00. w bibliotece parafialnej
wpierw jednak telefoniczna rejestracja w godzinach pracy na numer tel.720 714 796

Twój 1 %
to 100% szansa na godne przeżywanie choroby! Każdy gest,
nawet najdrobniejszy… zmienia
świat, czyjś świat. Skromny 1 %
jest gestem przystąpieniem do
dzieła pomocy tym, którzy sami
sobie pomóc nie mogą. Możesz
wspomóc Hospicjum Domowe św.
Wincentego a’ Paulo przekazując
1% podatku, KRS 0000363064

Caritas
Caritas naszej diecezji jest jedną
z ponad 8000 Organizacji Pożytku
Publicznego w Polsce, na które
podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT. Warto, by

te fundusze zostały na terenie
naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz
osób najbardziej potrzebujących.
Jako Dyrektor Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej kieruję prośbę do Parafian o przekazanie 1% na Caritas Diecezjalną.
Wystarczy tylko numer KRS
0000226818. Szczegóły na plakatach, na stronie www.caritaszg.pl
Dziękuję za wszelką życzliwość
oraz wszelką współpracę ks. Stanisław Podfigórny.

BIULETYN
PARAFIALNY

Ku czci św. Michała
W każdy drugi wtorek miesiąca,
zapraszamy na Mszę św. ku czci
św. Michała Archanioła, w tym
tygodniu 12 III br. Po Mszy św.
w świetlicy spotkanie Bractwa
Szkaplerza św. Michała Arch.

Intencja Róż Różańca
Intencja na marzec : za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza
te, które są prześladowane, aby
odczuwały bliskość Chrystusa i
aby ich prawa były uznawane.

Modlitwa Uwielbienia
W każdy wtorek Odnowa
w Duchu Świętym zaprasza na
modlitwę
uwielbienia.
Msza
o godz. 18.00. Uwielbienie po
Mszy św.
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1 (24) 2019 – 10 III 2019
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Szczęśliwy człowiek, który służy
Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywać owoc pracy rąk
swoich, szczęście osiągniesz
i dobrze ci będzie (Ps 128, 1-2).
Peregrynacja Cudownego Obrazu Św. Józefa wpisuje się
w Wielki Post. To … czas duchowej walki, którą toczą chrześcijanie, mężczyźni, kobiety. Nie walczymy jednak przeciw ludziom,
lecz przeciw diabłu, złemu duchowi, przeciw jego pokusom,
i przeciw własnym słabościom.
Walczymy o to, by bardziej kochać Pana i siebie nawzajem,

wybaczając sobie tak, jak i Pan
przebaczył nam (por. Kol 3,13).
Każdy z nas ma w tej walce do
dyspozycji potrójną broń: modlitwę, post i jałmużnę, której szczególnie w Wielkim Poście, powinniśmy używać. Zachęcam zwłaszcza do poszukiwania modlitewnej
ciszy z dala od zgiełku świata
i mediów, do udziału w wielkopostnych nabożeństwach – Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach –
a także w rekolekcjach; do abstynencji od alkoholu w intencji osób
dotkniętych dramatem nałogu,
a wreszcie do podjęcia osobistych
dzieł miłosierdzia oraz wsparcia
inicjatyw parafialnych i diecezjalnych. Ufam, że uzdolni nas do
tego Jezus Chrystus. Jego mocą
możemy zwyciężać i odzyskiwać
wolność dzieci Bożych. Po naszej
stronie są też Najświętsza Maryja
Panna i św. Józef, zastępy aniołów oraz świętych mężczyzn i kobiet w niebie, a także pielgrzymujący na ziemi siostry i bracia
w chrześcijańskiej wierze oraz
wszyscy ludzie dobrej woli. (Z listu
Biskupa Diecezjalnego Tadeusza
Lityńskiego)

Nowenna do Św. Józefa.
Zapraszamy do podawania intencji modlitw do nowenny przed peregrynacją św. Józefa w naszej
parafii. Modlitwy wpisujemy w
księgę intencji znajdującą się przy
wystawie przybliżającej Narodowe Sanktuarium w Kaliszu. Nowennę rozpoczniemy 14 marca.

Idźcie do Józefa
Biblijne słowa, ze Starego Testamentu:
idźcie do Józefa ,
bo on wam pomoże, są nadal
aktualne. W obliczu tak wielu ataków w jedność małżeństwa i rodziny, warto nam ludziom XXI
wieku przyjść do Józefa. Okazja
będzie już niebawem, 23 marca,
w sobotę o g. 18.00 wprowadzenie w mury naszej świątyni Cudownego Obrazu z Narodowego
Sanktuarium w Kaliszu.
Po Mszy św. w salkach poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych w naszej świątyni.
Od godz. 20.00 nauka stanowa
dla wszystkich mężczyzn bez
ograniczeń wiekowych, jako odkrywanie głębi słów:
milczeć,
walczyć, kochać.
W niedzielę 24 marca na
Mszach św. dopołudniowych nasze osobiste spotkanie ze św.
Józefem, w mocy Boga w Trójcy
Jedynego.
Zakończenie czasu nawiedzenia
rozpocznie się o nabożeństwem o
godz. 15.00;
Peregrynacja w naszym dekanacie w: Cybince 21 III, w Rzepinie 22 III. Zapraszamy do udziału
w tym czasie duchowego umocnienia i odnowienia.

Imieniny ks. Józefa
19 marca w uroczystość św.
Józefa dzień imienin naszego
pierwszego proboszcza, budowniczego kościoła i parafii ks. kanonika Józefa Zadwornego. Pamiętajmy w modlitwie o schorowanym
Kapłanie, zawsze możemy oka-

zać naszą życzliwość wobec cierpiącego Kapłana, wedle wyobraźni miłosierdzia. Dziękuję wolontariuszom z Domowego Hospicjum
im. Wincentego A’ Paulo pełniącym posługę pielęgnacji wobec
ks. Józefa.

Duchowa Adopcja
W
Zwiastowanie
Pańskie,
25 marca rozpoczynamy modlitwę duchowej adopcji dziecka
poczętego, którego życie jest
zagrożone zagładą. Już dzisiaj
zachęcamy do podjęcia tego dobrego uczynku ratującego życie
bezbronnego człowieka. Do duchowej adopcji będzie można
przystąpić także w niedzielę 24 III.

Rekolekcje parafialne
Wielki Post, to oferta rekolekcji
prowadzonych przez ks. Macieja
Kubalę. Warto już dzisiaj zarezerwować czas na rekolekcyjne
spotkania, w dniach 31 III – 2 IV.
Uczestnictwo w rekolekcjach pomaga zyskać dar odpustu gładzącego skutki naszych grzechów .
Dlatego wołamy zainwestuj duchowo w siebie i dla siebie.

Wakacyjne obozy
Obozy Biblijne pod hasłem ODKRYWCY 2019 odbędą się
w Złotym Stoku w lipcu w turnusach: 10-19.07 i 20-29.07. Informacje i zapisy na stronie
www.ubiblijnieni.pl.

Święto Biblii
Zapraszamy na Święto Biblii,
27 kwietnia 2019 r., w Zielonej
Górze przy parafii Ducha Świętego W programie jest m.in. Festi-

wal Piosenki Biblijnej. Zgłoszenia
na festiwal i na samo Święto Biblii
przyjmujemy do 5 kwietnia.

Nabożeństwa pasyjne
Czas wielkiego postu, to wyciszenie siebie w nabożeństwach
pasyjnych. Zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej, w piątki
o g. 16.00 (dla dzieci), g.17.30
(dla dorosłych), g. 19.00 (dla młodzieży). Nabożeństwo Gorzkie
Żale w każdą niedzielę wielkiego
postu o godz. 18.00 wraz z kazaniem pasyjnym i adoracją krzyża.

Ad Gentes
Druga niedziela wielkiego postu
jest dniem modlitwy, postu i solidarności z Misjonarzami, którzy
pełnią posługę wśród najbiedniejszych, w krajach Trzeciego Świata. Prowadzą placówki edukacyjne, medyczne. Swą pracą i posługą mówią o Chrystusie. Poprzez
wysyłanie sms-a o treści MISJE
na nr 72032 (koszt 2,46 z VAT),
też wspieramy ich posługę.

Niesakramentalne małżeństwa
22-24 III w Głogowie odbędą się
rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych. W obecnej sytuacji wiele tych par szuka swego
miejsca w Kościele, a w swojej
złożonej sytuacji nie zawsze mogą znaleźć odpowiednią pomoc.
Takie rekolekcje stają się szansą,
aby na nowo doświadczyć wspólnoty Kościoła.
Zgłoszenia, informacje:
Ks.
Rafał Zendran - tel. 722 322 122.

Sakramenty inicjacji
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, chrzest, komunia, bierzmowanie. Jeśli są dorosłe osoby,
które nie zostały ochrzczone,
a
pragną
przygotować
się
do przyjęcia tych sakramentów,
to prosimy o zgłoszenia w kancelarii lub na adres poczty elektronicznej: henrywoj@interia.pl

Nowa poradnia
Poradnia dla osób zagrożonych
wykluczeniem, w ramach projektu
Otwórz się na pomoc. Uczestnicy
projektu mogą skorzystać z kilku
profili wsparcia:
1. Psychoterapia rodzinna
2. Psychoterapia indywidualna
3. Terapia uzależnień
4. Poradnictwo prawne
5. Szkoła dla rodziców i wychowawców.
Oferowane wsparcie może mieć
charakter indywidualny lub grupowy. Projektu jest również skierowany do osób zamieszkujących
tereny wiejskie.
Poradnia w Słubicach obejmuje
swym zasięgiem powiat słubicki
oraz sulęciński. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia mogą zgłaszać się do poradni od
poniedziałku do piątku, ul. Sienkiewicza 28 w Słubicach (przy
PCPR). Godziny otwarcia poradni
w poszczególnych dniach: poniedziałek, środa 10:00-18:00; wtorek, czwartek, piątek 8:00-16:00.
Organizator:
Amelia
Szołtun
tel. 571 485 220 e-mail:
a.szoltun@rops.lubuskie.pl

