Dialog we dwoje

Mammografia

27-29.IX.19 roku w Rokitnie
odbędą się rekolekcje dla małżeństw Dialog we Dwoje. To dzieło jest organizowane przez stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie.
Są to dwudniowe spotkania,
w czasie których można pogłębić,
odnowić albo nawet odbudować
małżeńską więź. W czasie tego
spotkania można doświadczyć
dialogu, przezwyciężyć trudności
we wzajemnej komunikacji w małżeństwie, nauczyć się rozmawiać
ze sobą. Spotkania te mają charakter rekolekcji zamkniętych,
a przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość
małżeńska rozwijała się. Są
szczególnie pomocne dla par
przeżywających kryzys małżeński.
Pomagają przezwyciężać codzienne trudności i cieszyć się
miłością na co dzień. Zapraszamy
do udziału. Zapisy: 607180 539,
zgora@spotkaniamalzenskie.pl

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 1 października 19. Badania w Mammobusie przy kościele
Świętego Ducha ul. Wojska Polskiego 140. Bezpłatne badania
mammograficzne
refundowane
przez Ministerstwo Zdrowia.

Intencja Róż Różańca
wrzesień: za polityków, naukowców i ekonomistów, Aby politycy,
naukowcy i ekonomiści wspólnie
pracowali na rzecz ochrony mórz
i oceanów na świecie.
październik: O Ducha Świętego,
aby tchnienie Ducha Świętego
wzbudziło nową wiosnę misyjną
w Kościele.

Medjugorie
W dniach 28.IX – 6.X.19 pielgrzymka do Medjugorie. Wyjazd
z Rzepina. Na trasie pielgrzymki
słoneczne wybrzeże Dalmacji,
m.in. Sarajewo, Mostar. Cena 750
zł i 245 Euro. Zgłoszenia Małgorzata Kozłowska - 697 58 68 82

Biblijne spotkania
W każdy drugi czwartek miesiąca, po Mszy św. wieczornej spotkania biblijne otwarte dla wszystkich, którzy chcą pochylać się nad
autentyczną mocą Słowa Boga.

Bractwo Szkaplerza
Bractwo szkaplerza św. Michała
Archanioła – spotkania w każdy
drugi wtorek miesiąca. Wieczorna
Msza św. ku czci św. Michała Archanioła. Po Mszy św. spotkanie
w salkach na temat zagrożeń dotykających naszego życia duchowego.
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6 (29) 2019 – 8 IX 2019
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Apel naukowców
„Apelujemy o obiektywne, oparte na faktach, również historycznych i socjologicznych, przywrócenie autentycznego obrazu Kościoła katolickiego oraz szacunku
dla wierzących” – napisał w imieniu Światowej Federacji Naukowców jej prezes, włoski fizyk jądrowy Antonino Zichichi. Piotr Falkowski na łamach "Naszego
Dziennika" informuje, że apel Federacji jest odpowiedzią na raport
Międzynarodowego Instytutu Badań Humanistycznych i Przyrod-

niczych dotyczący Kościoła katolickiego w Polsce. W apelu, Federacja „podziela niepokój raportu
odnoszący się do działań usiłujących zdyskredytować istotę i misję
Kościoła katolickiego. Uznając, że
zarówno nauka, jak i kultura tworzą opis rzeczywistości w znakach
i symbolach, wyrażamy sprzeciw
wobec manipulacji semantycznych i aksjologicznych" - czytamy
w apelu.
Kościół jest potwornie atakowany bez żadnych analiz naukowych, a nie pojawia się obiektywna prawda o roli Kościoła katolickiego w Polsce – mówi prof. Jan
Szyszko,
członek
organizacji
i jeden z autorów raportu. (na
podstawie Naszego Dziennika).
Drogi Czytelniku naszego Biuletynu, czy w mediach słyszysz , że
Kościoła w Polsce broni Prezes
Światowej Organizacji Naukowców? Jaką postawę przyjmiesz Ty
który należysz do Kościoła ?

Urodziny ks. Józefa
23 września 2019r. ks. Józef
Zadworny pierwszy proboszcz
naszej parafii przeżywa 65 rocznicę urodzin. Pamiętajmy o naszym
schorowanym Jubilacie. Przy tej
okazji w imieniu Księdza Biskupa
Diecezjalnego Tadeusz Lityńskiego, Rodziny Księdza Józefa, oraz
nas duszpasterzy dziękuję Prezesowi i Członkom Hospicjum św.
Wincentego A’ Paulo, dziękuję
wolontariuszom z parafii za codzienną opiekę wobec schorowanego Kapłana. Niech Bóg wynagrodzi za czynione dobro.

Koronka na ulicach miast
Już po raz dwunasty 28.IX.,
w rocznicę beatyfikacji ks. Michała
Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach
ulic zatłoczonych miast, a także
w innych miejscach publicznych
i na wiejskich rozdrożach pojawią
się ludzie, by odmówić Koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlić się będą w tym
roku o jedność. Widzimy głębokie
podziały w kościele i w naszym
kraju, widzimy jaskrawo to co nas
dzieli. Nie tylko to co dzieli wierzących i niewierzących, ale także
to co głęboko dzieli naszą wspólnotę narodową i kościelną. Dlatego pragniemy prosić Pana o dar
jedności dla Kościoła i dla Polaków.
Będziemy wypraszać miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny,
Kościoła i świata, szczególnie
za kapłanów, by wypełnili wolę
Bożą przekazaną św. Faustynie:
„Powiedz moim kapłanom, że
zatwardziali grzesznicy kruszyć
się będą pod ich słowami, kiedy
będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką
mam dla nich w sercu swoim.
Kapłanom, którzy głosić będą
i wysławiać miłosierdzie moje,
dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.”
(Dz. 1521).
W ubiegłym roku uczestniczyło
w modlitwie ponad 500 miast
w Polsce i na świecie. Do tej akcji,
która przypomina o przesłaniu

Bożego Miłosierdzia, które Jezus
dał św. Siostrze Faustynie, włącza
się także po raz kolejny nasza
parafia. Zapraszamy 28.IX.19.
o godz. 15.00 na wspólną modlitwę przy krzyżu przed kościołem
Ducha Świętego.

Polska pod Krzyżem
Drodzy Diecezjanie, w święto
Podwyższenia Krzyża Świętego,
14 IX w Kruszynie k. Włocławka
modlitewne spotkanie Polska pod
Krzyżem. Krzyżem, przy którym
w 1991 r. sprawował Eucharystię
św. Jan Paweł II, a który dziś
wznosi się nad miejscem męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorzy tego ogólnopolskiego spotkania mają pragnienie, bo to był wielki impuls dla
ożywienia wiary w naszym kraju.
W łączności z tym spotkaniem
odbędzie się także czuwanie
w naszym sanktuarium Maryjnym
w Rokitnie:
g. 11.00 - Msza św.
g.16.30 - modlitwa różańcowa,
g.17.30 - nabożeństwo Kalwarii
Rokitniańskiej.
g. 21.00 - Apel Maryjny
g. 22.00 - Msza św. w intencji
Ojczyzny,
23.00 - Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
g. 6.30 - Godzinki ku czci NMP
Gorąco zachęcam, abyśmy
trwali wspólnie w te dni na modlitwie także w parafiach, które powinny w tym czasie stać domami
szczególnej modlitwy. Zawierzam
organizatorów i uczestników tego
wydarzenia Matce Bożej Rokit-

niańskiej św. Janowi Pawłowi II
i bł. Jerzemu Popiełuszce oraz
Pierwszym Męczennikom Polski,
którzy stali u początków wiary
w naszej Ojczyźnie, przynosząc
orędzie Chrystusowego Krzyża –
orędzie Bożej Miłości, której nic
nie zdoła zwyciężyć.
bp Tadeusz Lityński

Słubice przy krzyżu
W łączności z ogólnopolską
inicjatywą, w naszej parafii
o g. 17.30 rozważamy różaniec
część bolesną. Po nim Msza św.
ku czci Zwycięskiego Krzyża
Zbawiciela. Po Eucharystii adoracja Krzyża i uwielbienie Mocy
Krzyża Zbawiciela.

Kromka Chleba
Tak wiele się dzieje wokół nas.
Tyle jest różnych propozycji działania. Niekiedy tym wszystkim co
się dzieje możemy być zmęczeni.
Dlatego poprzez nasz biuletyn
wołamy: zatrzymaj się na chwilę!... zauważ piękno tego świata
i siostrę oraz brata…, żyjących
wokół nas! Caritas Polska poprzez te akcję Kromka Chleba dla
Sąsiada prowadzi program , którego celem jest pomoc osobom
starszym, samotnym, opuszczonym, cierpiącym z powodów różnych niedostatków. Chodzi o uruchomienie wyobraźni miłosierdzia
i zainteresowanie się losem sąsiada, o którym często niewiele
wiemy. A pierwszym krokiem może być Kromka Chleba. Ta akcja
promowana jest w dniach 15.09 –
22.09.19 i dotyczy naszej codzienności.

13 dzień miesiąca
13 IX piątek nabożeństwo czuwania fatimskiego od g.17.00.
Podczas Mszy św. o g. 21.00 intencja dziękczynienia za cudowne
ocalenie Słubic od fal powodzi
oraz za uczestników czuwania.
Bardzo wiele może uczynić modlitwa dzieci. W nowym roku
szkolnym pragniemy aby pierwszą cześć różańca, o g.17.00
prowadziły dzieci i młodzież. Drodzy Rodzice pozwólcie dzieciom
na ten dar wspólnej modlitwy.

Ośrodek ANASTASIS
15 IX podczas wszystkich Mszy
Św. w naszej parafii będziemy
gościć młodzież wraz z terapeutą
z Katolickiego Ośrodka Terapii
i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach. Wychowankowie Ośrodka, będą dzielić się
świadectwem swojej przemiany.
Ośrodek jest jedynym katolickim
ośrodkiem w zachodniej Polsce,
który zajmuje się pomocą osobom
uzależnionym od narkotyków.
Po Mszach będzie możliwość
spotkania z naszymi gośćmi oraz
wsparcia finansowego na cele
Ośrodka. Młodzież przygotowała
własne rękodzieło które będzie
można nabywać – jako formę
wsparcia. Zachęcamy do wspierania tego dzieła.

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

