Ojcowie Niepodległości
Kontynuując temat Ojcowie
Niepodległości,
dochodzimy
w naszym Biuletynie do Wojciecha Korfantego. To ostatnia postać w cyklu Ojcowie Niepodległości. Przyszedł na świat w 1872
roku. Był działaczem mającym
na swej szczególnej uwadze niepodległość Górnego Śląska lub
szerzej – Polski. Prowadziło
go poczucie misji politycznej wobec regionu i kraju, w którym urodził się i dorastał. Był prezesem
w Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”, mieszczącym się w Katowicach. Będąc członkiem Ligi
Narodowej podejmował współprace z Romanem Dmowskim. Początek XX wieku oznaczał u Korfantego przedstawicielstwo poselskie w takich instytucjach jak Reichstag oraz Landtag. Redagował
pismo „Polak”. Zabiegał, aby
do Polski przyłączono ziemie zaboru pruskiego. Był po I wojnie
jednym z naczelnych przywódców
wybuchłego powstania śląskiego.
W latach dwudziestych oprócz
zadań posła na sejm, oddawał się
również zabiegom biznesowym.
Wyróżniał się, bowiem był osobą
zaangażowaną w prace sejmowe,
a jednocześnie w formułowanie
myśli koncepcyjnych Chrześcijańskiej Demokracji. Był Korfanty

tym, który upowszechnił tytuły
prasowe jak słynna „Rzeczpospolita” czy też nie mniej popularna
wówczas „Polonia”. Był dowodzącym Stronnictwa Pracy. Stanowił
cel specjalnych ataków ze strony
sił sanacyjnych. Później opuścił
kraj pod naporem krytyki. Wrócił
przed samym wybuchem II wojny
– wtedy też został uwięziony,
na skutek czego przedwcześnie
zmarł, 17 sierpnia 1939 roku.

Intencja Róż Różańca
kwiecień: za lekarzy i personel
organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.
Zmiana tajemnic Róż Żywego
Różańca, 7 IV na Mszy św.
o g.10.30. Kwadrans przed sumą
spotkanie formacyjne dla Członków i Członkiń wspólnot różańcowych i Margaretek.

EDK 2019
Ekumeniczna Droga Krzyżowa,
12 IV 2019r. Start o g. 19.00
w kościele Pokoju we Frankfurcie.
Przejście ulicami Frankfurtu i Słubic do kościoła Ducha Świętego.
Uczestników nabożeństwa pasyjnego prosimy o zabranie ze sobą
lampionów
lub
zniczy.
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Anka za „tradycyjne smarowidło”;
panu Ryszardowi Kapica za wypieczony chleb i przygotowany
swojski
smalec.
Dziękujemy
za upieczone ciasto – Dziękujemy
wszystkim za obecność i w kościele i w naszych salkach.

Rekolekcje parafialne

BIULETYN
PARAFIALNY
2 (25) 2019 – 31 III 2019
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Peregrynacja św. Józefa
Serdeczne
podziękowania
za wspólne przeżycie czasu peregrynacji św. Józefa w naszym
Dekanacie. Dziękuję wszystkim
za okazaną życzliwość oraz pomoc w przygotowaniach. Jako
Duszpasterze Parafii dziękujemy
Firmie Małgorzaty Szubert, Grupom Parafialnym. Dziękujemy
indywidualnym Osobom za wsparcie finansowe na „Józefowe ornaty” i przygotowanie tego historycznego wydarzenia. Dziękujemy
Właścicielom
Piekarni
MIKA
za ofiarowany chleb, Restauracji

Rekolekcje to duchowe inwestowanie, dla innych to również
Duchowe Spa. Warto znaleźć
czas, na proponowane przemyślenia,
przygotowane
przez
ks. dr Macieja Kubalę. Niekiedy
bolesne
sytuacje
małżeńskie
i rodzinne – oddalają nas od Boga, prowadzą nawet do samo zamknięcia i obwiniania siebie.
A Bóg? Bóg nadal kocha i zaprasza do odkrycia tej prawdy.
Nauki rekolekcyjne - Msze św.:
 niedziela: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 13.30, 19.00
 poniedziałek: 7.00, 9.00, 16.30,
18.00
 wtorek: 7.00, 9.00 ( z namaszczeniem chorych), 11.00 (dla młodzieży), 16.30, 18.00
Dodatkowe spotkanie – jak żyć
gdy rozpadło się małżeństwo? jak
pomóc małżonkom, którzy nie
mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa, czym jest orzeczenie
nieważności małżeństwa, kto może z tego skorzystać – poniedziałek, 1 IV g. 19.15.
Spowiedź św. - wtorek: 6.30-7.00,
8.15-9.30, 10.30-11.00, 16.0017.00, 17.30-18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.15 do 9.00. w poniedziałek i wtorek.

Ofiary składane na tacę we wtorek są podziękowaniem za prowadzenie rekolekcji i wsparciem
działań duszpasterskich Księdza
Rekolekcjonisty. Bóg zapłać.

Nowenna Pompejańska
Zrób coś dla Europy, tak
od serca - Nowenna Pompejańska Bez Granic. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, od 2 IV do 25 V trwać będzie „Nowenna Pompejańska Bez
Granic” w intencji powrotu Europy
do jej chrześcijańskich korzeni,
w intencji rychłej beatyfikacji Roberta Schumana oraz z prośbą
o wybór polityków, którzy będą
chcieli go naśladować. Do modlitwy zachęca Instytut Myśli Schumana oraz Fundacja Królowej
Różańca Świętego.
Organizatorzy proszą, by włączyć się we wspólną modlitwę
odmawiając przynajmniej jedną
dziesiątkę różańca. Najwytrwalsi
zaproszeni są do Nowenny Pompejańskiej, która polega na odmówieniu każdego dnia trzech
części różańca. Zachęta skierowana jest zwłaszcza do czcicieli
różańca, wspólnot różańcowych
oraz parafii. Inicjatywa ma charakter międzynarodowy.
Termin nowenny nie jest przypadkowy. Modlitwa rozpoczyna
się 2 IV w rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II, orędownika
Europy budowanej na chrześcijańskich fundamentach. Pierwsza
część nowenny, część błagalna,
zakończy się 28 IV w Niedzielę
Miłosierdzia
Bożego.
Część

dziękczynna rozpocznie się 29 IV,
we wspomnienie św. Katarzyny
Sieneńskiej, patronki Europy.
Nowenna zakończy się 25 V.
Dzień później w większości krajów UE przypada głosowanie
na posłów do Parlamentu Europejskiego. Organizatorzy zachęcają by do „nowenny Pompejańskiej Bez Granic” dołączyć tekst
modlitwy maryjnej Jana Pawła II.
Te daty nie są przypadkowe –
Zrób coś dla Europy, tak od serca.
Maryjo, Matko nadziei, bądź
z nami na naszych drogach! Naucz nas głosić Boga żywego; pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy; spraw,
byśmy służyli bliźniemu, otwierali
się na potrzebujących, wprowadzali pokój, z zapałem budowali
świat
bardziej
sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii, pewni, że plan
Ojca się wypełni. Jutrzenko nowego świata, okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami! Czuwaj
nad Kościołem w Europie: niech
będzie odzwierciedleniem Ewangelii; niech będzie autentycznym
miejscem komunii; niech żyje
swoją misją głoszenia, celebracji
i służby Ewangelii nadziei dla pokoju i radości wszystkich. Królowo
pokoju, strzeż ludzkości trzeciego
tysiąclecia! Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami: niech ufnie
zdążają drogą jedności jako zaczyn zgody na kontynencie. Czuwaj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego świata; niech wielkodusz-

nie odpowiada na wezwanie Jezusa. Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody: niech
podejmują budowanie wspólnego
domu, w którym szanować się
będzie godność i prawa każdego.
Maryjo, daj nam Jezusa! Spraw,
abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy
i ludzkości. On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy: „Przyjdź, Panie
Jezu!” Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości
i pokoju!
Jan Paweł II

Bądź dumny
Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
21 III 2019 r. po rozpatrzeniu
uchwalonej przez Sejm ustawy
o ustanowieniu Święta Chrztu
Polski, przyjął tę ustawę bez poprawek. To znaczy, że w tym roku, 14 IV przeżywać będziemy po
raz pierwszy Państwowe Święto
Chrztu Polski. Z tej racji nasza
Parafia wraz z Bractwem Szkaplerza św. Michała Archanioła i Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży organizuje konkurs
plastyczny pt „Chrzest Polski
w moich oczach”. Honorowy patronat nad tym konkursem objął
ks. bp. Tadeusz Lityński, wicepremier prof. Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mariusz Błaszczak –
Minister Obrony Narodowej.
Celem konkursu jest upamiętnienie tego ważnego wydarzenia

religijno-historycznego jakie miało
miejsce 14 IV 966 r. poprzez rozbudowanie i pogłębienie wrażliwości poczucia więzi narodowej
i przynależności do ponad 1000
letniej historii Polski, której początkiem było wszczepienie naszych przodków do wiary chrześcijańskiej.
Poprzez konkurs plastyczny,
chcemy dotrzeć z informacją
o rocznicy, do świadomości naszego najmłodszego pokolenia.
Szczególnie teraz w dobie kruszenia podstaw, na których zbudowany jest nasz byt narodowy
i państwowy. Poprzez Rodziców
zachęcamy Dzieci i Młodzież
do udziału w konkursie plastycznym. Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie internetowej parafii.

Post i modlitwa
Grupa ludzi młodych wystąpiła
do Biskupa Diecezjalnego z inicjatywą postu i modlitwy w intencji
młodzieży naszej diecezji. Inicjatywę te podejmą oni sami, ale
również zapraszają wszystkich
ludzi dobrej woli do włączenia się
w to dzieło 12 IV br.
Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński
cieszy się tą inicjatywą ludzi młodych, popiera ją i błogosławi
wszystkim, którzy się w nią włączą. Intencja szczegółowa : o łaskę żywej wiary dla młodzieży i
odwagę życia nią na co dzień oraz
w intencji tegorocznych maturzystów - o dobre rozeznanie swojego powołania.

