Pieszo na Jasną Górę
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, kancelarii lub w Rzepinie u ks. Norberta Lasoty - n.lasota89@ gmail.com; opłata 170zł.

Sanktuaria Polski

wszystkich członków i członkinie
wspólnot Róż Różańca i Margaretek na słowo przybliżające intencje modlitwy na dany miesiąc
i omówienie spraw duszpasterskich.

Studiuj teologię
Bardzo ciekawą ofertę studiowania przedstawia Instytut im.
Edyty Stein w Zielonej Górze.
Jednolite dzienne studia magisterskie. Zajrzyj na : ift.zgora.pl

W dniach 18-25.08.19 pielgrzymka autokarowa po sanktuariach Polski wschodniej wraz
z Wilnem w cenie 1150zł, plus
bilety wstępu. Na trasie Malbork,
Elbląg, Gietrzwałd, Święta Lipka,
Augustów, Wigry, Sokółka, Białowieski Park Narodowy, jeden
dzień na Warszawę, w drodze
powrotnej Niepokalanów. Szczegółowy program w zakrystii. Zostało jeszcze 8 wolnych miejsc.
Wyjazd z Rzepina.

Mammografia

Intencja Róż Różańca

Uroczystość Wniebowzięcia

miesiąc lipiec : aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem
na rzecz ochrony mórz i oceanów
miesiąc sierpień: aby rodziny,
dzięki życiu pełnemu modlitwy
i miłości, stawały się coraz bardziej” laboratoriami humanizacji” .
Zmiana tajemnic Róż Żywego
Różańca 7 lipca i 4 sierpnia
na Mszy św. o godz. 10.30. Kwadrans przed sumą zapraszamy

15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny Msze św. w kościołach
i kaplicach Grzybowa g. 9.00.
Drzecin g.10.00. Lisów g. 11.00
Kolonia Lubusz g.12.00. W Słubicach g. 7.30, 9.00, 10.30; 12.00;
19.00. Na wszystkich Mszach
świętych poświecenie plonów
tego roku w symbolu zbóż, kwiatów i ziół.

Panie w wieku 50-69 lat, które
otrzymały zaproszenie na badanie
mammograficzne lub te, Panie
które są chętne a nie miały wykonanego badania w ciągu ostatnich
24 miesięcy zapraszamy w poniedziałek 01.07.19. Badania
w Mammobusie przy kościele
Świętego Ducha ul. Wojska Polskiego 140. Bezpłatne badania
mammograficzne
refundowane
przez Ministerstwo Zdrowia.
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Skarbiec Kościoła.
Media prześcigają się w opisywaniu różnych skandali i afer zarówno w świecie polityki, gospodarki jak i Kościoła. Natomiast
mało kto mówi i pisze o skarbcu
Kościoła, w którym znajdują się
lekarstwa na problemy pojawiające się wśród ludzi i w relacjach
międzyludzkich. Jednym z tych
skarbów jest kult Serca Jezusowego. Czy wiesz, że ten, kto praktykuje prawdziwe nabożeństwo
do Serca Jezusa, może być pewien, że otrzyma wszystkie nie-

zbędne łaski, aby wypełnić dobrze
swoje obowiązki życiowe: jako
ojciec lub matka rodziny, jako zakonnik czy zakonnica, jako człowiek świecki pełniący różne obowiązki zawodowe i stanowe? Łaską obiecaną prawdziwym czcicielom Serca Jezusa jest też m.in.
pokój: „Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach”. Ta obietnica zjednoczenia podzielonych
rodzin oraz pomocy rodzinom
zagrożonym wobec napotykanych
coraz częściej trudności jest oazą
nadziei. Może warto w czasie wakacji
zainwestować
duchowo
w poznanie tego skarbu, który jest
do użytku każdego z nas czy to
poprzez nabożeństwo dziewięciu
pierwszych piątków miesiąca, czy
przez inne formy nabożeństw ku
czci Serca Jezusa.

Modlitwa…, o uśmiech
Aniele uśmiechu, przyszło mi do
głowy, że zadzwonię na twój numer alarmowy. Wiem, że ci komórek dzwoni tysiąc naraz, lecz
mi twoja pomoc potrzebna „od
zaraz”. Uśmiechu mi trzeba
by spory łagodzić, złe miny rozbrajać i przyjaciół godzić. Rozgrzewać zamarzniętych, prostować pogiętych i cnoty dystansu
uczyć się od świętych. Podaruj
mi uśmiech aby wciąż na nowo
wypełniał swym ciepłem każdą
myśl i słowo. Niech jak kostka
cukru osładza kropelki smutków,
rozczarowań i goryczy wszelkich.
Niech radość życia stanie się oddechem Za twój dar uśmiechu..,
dziękuję uśmiechem.

Dar na stulecie

Tydzień św. Krzysztofa

Twój dar- wspólne dzieło – dar
na 100! Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z wieloma środowiskami, które są wdzięczne za posługę
Papieża Polaka, w obliczu stulecia urodzin Karola Wojtyły, zaproponowało niesamowitą akcję obudzenia ducha w Narodzie przez
pryzmat jego osoby
W odpowiedzi na ten apel
w naszym kościele została nagrana płyta z akatystem ku czci Ducha Świętego, która dostępna jest
w zakrystii w c.15zł. Dar na stulecie na podkreślenie papieskiej
modlitwy wypowiedzianej podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski
"Wołam, ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego
Tysiąclecia, wołam w przeddzień
Święta Zesłania, wołam wraz
z wami wszystkimi: Niech zstąpi
Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!"
Te słowa, które czterdzieści lat
temu zostały wypowiedziane podczas Mszy św. na ówczesnym
Placu Zwycięstwa w Warszawie,
stały się m in. wezwaniem do walki z komunizmem. Pontyfikat Jana
Pawła II zmienił oblicze świata,
zmienił również oblicze polskiej
ziemi. Papież dał swym rodakom
nadzieję, odwagę i wiarę, bez
których nie sposób byłoby przeciwstawić się systemowi komunistycznemu. Jako duchowy ojciec
„Solidarności”, w wielkiej mierze
przyczynił się do upadku PRL-u.

XX Ogólnopolski Tydzień św.
Krzysztofa i „Akcja św. Krzysztofa” organizowany przez MIVA
Polska to zaproszenie do kierowców, aby za każdy bezpiecznie
przejechany kilometr wpłacili 1 gr.
na środki transportu dla misjonarzy. W tym roku tydzień św.
Krzysztofa potrwa od 21 do 28
lipca. Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor
MIVA Polska podkreśla, że akcja
jest apelem do kierowców, żeby
podziękować za szczęśliwe przejechane kilometry i jako dziękczynienie podarować swój grosz na
pojazdy misyjne, dołączyć się do
modlitwy za kierowców o bezpieczne podróże. MIVA Polska
stworzyła także „Dekalog Kierowcy”, który w konkretny sposób jest
propozycją do wdrążania przykazań Bożych w ruchu drogowym
przez kierujących pojazdami. –
Prowadzący pojazd ma być
chrześcijaninem także na drodze,
nie tylko w kościele, w domu czy
też w miejscu pracy. Ma pokazywać to w swoim sposobie prowadzenia pojazdu i odnoszenia się
do innych użytkowników drogi.
W 2018 r. w ramach „Akcji św.
Krzysztof” udało się zebrać prawie
2 mln 800 tys. złotych. Za te pieniądze zakupiono 40 samochodów, 3 busy, 2 ambulanse; 2 traktory; 1 moto-taczka; 64 motocykle
i motorowery; 516 rowerów;
3 łodzie; 2 quady; 3 skutery
śnieżne; 5 wózków inwalidzkich; 3
konie i 3 wozy. Najwięcej środków
transportu zakupiono dla Afryki,

następnie dla Ameryki Południowej i Azji, 11 wspomoże misjonarzy w innych regionach. MIVA
Polska podaje też tragiczne statystyki: w ubiegłym roku na polskich
drogach zginęło aż 2843 osób,
czyli o 12 więcej niż w roku poprzedni.

Dekalog Kierowcy
Jesteś kierowcą na drodze i nie
jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze
o
tym
pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze, 2 Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec
innych ludzi, 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa,
kiedy wyruszasz w drogę - umiej
też podziękować, 4. Szanuj pieszych, 5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy, 6. Zapnij pasy - będziesz
bezpieczny, 7. Nie bądź brawurowy w prędkości, 8. Nie narażaj
siebie i innych na niebezpieczeństwo, 9. Pomagaj potrzebującym
na drodze, 10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę
naszej Policji.

Błogosławieństwo pojazdów
Błogosławieństwo naszych pojazdów w niedziele 21 lipca po
każdej Mszy św. Dla tych którzy
w tym dniu będą na urlopach w
niedzielę 28 lipca kolejna możliwość błogosławieństwa pojazdów.

13 dzień miesiąca
13 lipca i 13 sierpnia nabożeństwo czuwania fatimskiego od
g.17.00. 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.

Dla Seniorów
Nowy projekt dla seniorów:
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza mieszkańców
powiatu
słubickiego
powyżej
60 roku życia na bezpłatne zajęcia
sportowe i przyrodnicze na świeżym powietrzu oraz od września
na zajęcia komputerowe. Ilość
miejsc ograniczona. Zachęcamy
do aktywnego spędzania wakacji!
Nowoczesny Senior w Słubicach,
czyli ruszamy z aktywnymi wakacjami dla seniorów. Zgłoszenia tel.
61 829 67 91.

Druga rocznica
W niedzielę 21 lipca przeżywamy drugą rocznicę nawiedzenia
Ziemi Słubickiej przez figurę św.
Michała Archanioła. W tym dniu
będzie możliwość przyjęcia szkaplerza św. Michała Archanioła, na
Mszy św. o g. 10.30. Po Mszy św.
agapa dla wszystkich w naszej
parafialnej świetlicy.

Dekrety
W czerwcu w naszej diecezji są
rozdawane dekrety zmian. Informujemy, że ks. Wojciech Żabiński
od 26 sierpnia obejmie obowiązki
wikariusza w Gorzowie Wlkp.
a ks. Marcin Majewski jest skierowany od 1 lipca na kurs oficerski.

