Bierzmowanie

Intencja Róż Różańca

Uwaga!!! informacja dla uczniów
i uczennic klas III gimnazjum
i klas VIII szkoły podstawowej,
którzy zagubili się w drodze przygotowania
do
bierzmowania.
10.06.19.g. 19.00 spotkanie informacyjne, na temat co dalej z
przygotowaniem do bierzmowania

miesiąc czerwiec: za Kaplanów,
aby prowadząc wstrzemięźliwe i
pokorne życie z zaangażowaniem
okazywali aktywną solidarność
najuboższym.

Polaku – bądź dumny

Dekanalna piesza pielgrzymka
na Jasną Górę wyrusza 29 lipca.
Pielgrzymi dochodzą na Jasną
Górę 12 sierpnia. Jest też możliwość dołączenia się do pielgrzymów podczas drogi. Zgłoszenia w
naszej parafii w zakrystii lub w
kancelarii. Przy zgłoszeniu podajemy swój numer telefonu.

Na okoliczność finału konkursu
i rozdania nagród Premier Polski
Mateusz Morawiecki do naszej
Parafii skierował list , pisząc m.in.
Drodzy uczniowie, stworzone
przez Was prace są powodem do
dumy i wielkiego uznania. Pragnę
podziękować Wam, za Wasz entuzjazm, ciekawość i chęć zgłębiania ponad tysiącletniej historii i
chrześcijańskich tradycji naszego
kraju ….

Pielgrzymka w lipcu

Zrób coś dla Europy.

Diecezjalna Piesza Pielgrzymka
Rolników i nie tylko Rolników na
Jasną Górę rozpocznie się 2 lipca o godz. 8:00 w Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Pokoju w
Otyniu. Zakończenie pielgrzymki
12 lipca na Jasnej Górze o godz.
13:00. Wieczorem na Apelu Jasnogórskim dziękczynienie za
wszelkie plony ziemi oraz za
wszystkich ludzi dobrej woli.

Dziękujemy wszystkim za podjęty
trud modlitwy w dniach 2 kwietnia25 maja. Nie ustawajmy jednak w
modlitwie w intencji powrotu Europy do jej chrześcijańskich korzeni, w intencji rychłej beatyfikacji
Roberta Schumana oraz by wybrani politycy, nie lękali modlitwy
o dary i owoce Ducha Świętego.

Pieszo na Jasną Górę

Rowerowa pielgrzymka
Rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 5 – 11 lipca.
Zgłoszenia 95 7596 225

Przyjdź
Duchu
Święty!
Napełniaj nasze umysły i serca
obfitością swych darów.

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
4 (27) 2019 – 2 VI 2019
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Możemy spoglądać w górę, aby
zobaczyć naszą przyszłość. We
wniebowstąpieniu Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
zawarta jest obietnica naszego
uczestnictwa w pełni życia u Boga
Franciszek
Czy zależy Tobie… na pełni życia
u Boga ???

Parafialny Odpust
Wigilią Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca rozpoczynamy
nasz parafialny odpust. Proszę,
pamiętaj Drogi Czytelniku, że
w tych dniach możesz zyskać dar
odpustu zupełnego, dar który gładzi skutki grzechów. Ten dar mo-

żesz ofiarować za siebie samego
lub za zmarłą osobę. Nie jesteśmy
przecież aniołami, upadając nie
jeden raz ranimy innych. Zranieni,
złorzeczą nam, a może i nawet
przeklinają nas. My podejmujemy
skruchę, spowiadamy się, a nawet
przepraszamy tych których zraniliśmy, ale skutki grzechów, potrzebują odpustu. 8 i 9 czerwca ten
odpust masz tu na miejscu skorzystaj z niego. Warunki: czyste
serce po spowiedzi, a spowiedź
w dowolnym czasie, przyjęcie
do serca Sakramentalnego Jezusa z intencją ofiarowania odpustu
(za siebie lub za zmarłą osobę),
modlitwa w intencjach, które poleca papież Franciszek.

Program odpustu
8 VI - sobota:
18.00 - Msza św. wigilii zesłania
Ducha Świętego,
19.15 - Akatyst ku czci Ducha
Świętego,
20.15 - herbata i ciasto w parafialnej świetlicy dla wszystkich,
20.45 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, słowa misjonarza
po nich modlitwa dziękczynienia
i uwielbienia.
9 VI - niedziela:
dziękczynienie wraz z okolicznościowym kazaniem na wszystkich
Mszach św.
13.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu,
13.30 - procesja eucharystyczna
wokół naszego kościoła, po której
główna Msza św. odpustowa za
wszystkich Parafian i mieszkańców Ziemi Słubickiej.

19.00 - Msza św. a po niej pieśni
ku czci Ducha Świętego, zaprasza
zespół Effata.

Boże Ciało
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie
nazywana jako Boże Ciało, w tym
roku wypada 20 VI. Słubickie uroczystości rozpoczniemy w parafii
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Mszą św. o godz.
10.30. Następnie ulicami naszego
miasta przejdziemy w procesji
eucharystycznej do czterech ołtarzy docierając do naszej parafii
Ducha Świętego. Dla tych którzy
nie uczestniczyliby we Mszy św. o
10.30, po zakończonej procesji
będzie sprawowana Msza św. Już
dzisiaj prosimy o udekorowanie
okien i balkonów naszych domów
emblematami i znakami eucharystycznymi.

Dar na stulecie
Twój dar - wspólne dzieło - dar
na 100! Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z wieloma środowiskami, które są wdzięczne za posługę
Jana Pawła II, w obliczu zbliżającego się stulecia urodzin Karola
Wojtyły proponują odpowiedź na
Jego słowa: by duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz
jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją
i miłością. W tym kontekście papież Franciszek kieruje apel:
niech ponowne odkrycie świadectwa wierności Bogu i miłości do
człowieka mojego czcigodnego
poprzednika zachęci wszystkich
(…) by otworzyli na oścież drzwi
Chrystusowi na rzecz wielkodusz-

nego zaangażowania dla pokoju,
braterstwa i solidarności.
W inicjatywie dar na stulecie,
chodzi o uruchomienie wyobraźni,
by serca i umysły tysięcy Polaków
ponownie zanurzyły się w słowach
Jana Pawła II i w miarę swoich
talentów, zdolności, możliwości
służyły dobru innych osób dla
upamiętnienia stulecia urodzin
Karola Wojtyły.
Na www.darna100.pl dowiesz
się więcej. Dlatego nie zwlekaj
niech Słubice, niech nasza parafia, też uczyni dar na 100.

13 dzień miesiąca
Gdy w 1997 roku została z Portugali przywieziona figura Matki
Bożej Fatimskiej do naszej parafii, ówcześni duszpasterze zdecydowali- by trwać na dziękczynieniu za cudowne ocalenia Jana
Pawła II od śmiercionośnych kul
zamachowca. Nikt nie zdawał
sobie wtedy sprawy z nadchodzącego zagrożenia falami powodzi
tysiąclecia. Gdy już nastał czas
oczekiwania, kiedy fale zaleją
Słubickie domy, pozostali Mieszkańcy zerwali się do modlitwy
i wytężonej pracy umacniania
wałów Odry.
Modlitwa na placu Pocztowym
za wstawiennictwem Matki Bożej
Fatimskiej, która uratowała życie
Jana Pawła II – uratowała Miasto
Słubice od fal powodzi. Czy pamiętamy o tym? Gdy nadchodziła
kulminacyjna fala, drżące wały
Odry nie przerwały się. Wszyscy
okrzyknęli to zdarzeniem, cudownym ocaleniem!

Jakaż po latach nasza wdzięczność? Gdzie niema wdzięczności
nie ma też i zgody i radości. Dlatego zapraszamy od maja do
października na nabożeństwa
czuwania fatimskiego od g.17.00.
każdego 13 dnia miesiąca. Jeśli
ten dzień wypada w dzień powszedni Msze św. wieczorem o g.
18.00 i 21.00. Podczas Mszy św.
o g. 21.00 intencja dziękczynienia
za cudowne ocalenie Słubic od fal
powodzi w 1997r. oraz za uczestników czuwania.
Tak wiele może uczynić modlitwa dzieci, pragniemy aby pierwszą cześć różańca, o g.17.00 odmawiały dzieci i młodzież. Drodzy
Rodzice pozwólcie i pomóżcie
dzieciom na ten dar wspólnej modlitwy.

Słowo od Biskupa
Drodzy w Chrystusie,
Św. Józef prowadzi nas do swej
małżonki – Maryi. Do 18 czerwca
trwa w diecezji Rok Jubileuszowy
związany z 350-leciem obecności
obrazu Najświętszej Bożej Rodzicielki, Pani Rokitniańskiej w Rokitnie. Jestem wdzięczny Opatrzności Bożej za ten czas łaski dla
naszego Kościoła, duszpasterzom
za posługę i pielgrzymom za modlitwę.
Rok Jubileuszowy zaowocował
także odnowioną formułą odpustu
w Rokitnie. Zapraszam do udziału
w tegorocznych uroczystościach
dnia 16 czerwca, w niedzielę 30sta rocznica koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej.

Program: od g. 10.00 modlitwa
różańcowa i słowo umocnienia,
g. 12.00 Msza św. przewodniczy
kard. Kazimierz Nycz metropolita
warszawski; Po Eucharystii koncert pieśni rokitniańskich Królowej
Orła Białego oraz otwarcie wystawy związanej z gorzowską katedrą. Szczegóły na plakatach i w
mediach diecezjalnych.
W centrum kaliskiego obrazu,
który poznaliśmy podczas peregrynacji, między Maryją i Józefem
idzie kilkuletni Jezus, Syn Boży i
Syn Człowieczy. Dziś w Ewangelii
jako dorosły mężczyzna, po zakończeniu swej ziemskiej misji,
Jezus udzielił błogosławieństwa
swym uczniom. To błogosławieństwo przekazuję dziś jako biskup
diecezjalny oczekując w Rokitnie
szczególnie na całe rodziny z
dziećmi; mężczyzn, którzy gromadzili się podczas peregrynacji obrazu św. Józefa, młodzież naszej
diecezji, abyśmy razem z wielką
radością wielbili Boga i Jego Matkę Maryję. bp. Tadeusz Lityński

Człowiek w służbie…
Z racji 30. rocznicy pierwszych
wolnych wyborów w poniedziałek,
3 czerwca o g. 15.00 w Collegium
Polonicum w Słubicach przekazanie sztandaru powiatu słubickiego
oraz wręczenie Nagród Starosty
Słubickiego - Człowiek w służbie
powiatu.

