Intencja Róż Różańca

Bractwo Szkaplerza

październik: O Ducha Świętego,
aby tchnienie Ducha Świętego
wzbudziło nową wiosnę misyjną
w Kościele.

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.

30 lecie Sybiraków
Słubickie Koło Związku
Sybiraków przeżywa 30 lecie istnienia. Z tej racji: 8.X.19. otwarcie
wystawy Zesłani na Sybir w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
oraz Msza św. za Sybiraków
11.X.19. o godz. 18.00 w kościele
Ducha Świętego. Przed Mszą św.
od g. 17.30 modlitwa różańcowa
za zmarłych. Prezes Zarządu Sybiraków zaprasza Sybiraków i
związanych z Rodzinami Sybiraków do udziału w zaplanowanych
spotkaniach.

25 lat Ekumenizmu
15 X 19 Europejskie Centrum
Ekumeniczne we Frankfurcie
przeżywa 25 lecie swego istnienia. W tym dniu o godz. 15.30
nabożeństwo ekumeniczne polsko-niemieckie w Kościele Pokoju
we Frankfurcie. W uroczystościach uczestniczą Księża Biskupi
z obu stron Odry.

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.

13 dzień miesiąca
13 X 19 nabożeństwo czuwania
fatimskiego od g.18.00. Podczas
Mszy św. o g. 21.00 intencja
dziękczynienia za cudowne ocalenie Słubic od fal powodzi
w 1997r. oraz za uczestników
czuwania.
Bardzo wiele może uczynić modlitwa dzieci i młodzieży. Dzieci
i młodzież zapraszamy na Różaniec o g.18.00.

Modlitwa za powołanych
Ozdobo Paradyża i Troskliwa
opiekunko naszego Seminarium
Duchownego, która stając się
Matką Chrystusa, w sposób najdoskonalszy wypełniłaś Boże powołanie, wejrzyj na tych, których
Twój Syn wezwał do służby
w swoim Kościele, naucz ich odkrywać i gorliwie wypełniać swoje
powołanie, aby wszyscy mogli
osiągnąć obiecane zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen
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w Twojej modlitwie zajmuje troska
o stan Kościoła? Jeśli uczciwa
odpowiedź na te pytania wprawia
Cię w niezbyt dobry nastrój,
to dlaczego się dziwisz, że Szatan
szczególnie mocno nienawidzi
kapłanów wpychając ich w doliny
zła i przewrotności. Kapłani każdego dnia modlą się za swoich
wiernych. A my, wierni z parafii im
powierzonych dlaczego nie mamy
czasu na modlitwę za swoich kapłanów? Dołącz się do przyjmujących obraz Ozdoby Paradyża
i ofiaruj swój czas na modlitwę
o powołania kapłańskie i za kapłanów.

Modlitwa za Ojczyznę

7 (30) 2019 – 6 X 2019
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Ozdoba Paradyża
W diecezji są przygotowania
do koronacji obrazu Matki Bożej
Paradyskiej, patronki Wyższego
Seminarium
Duchownego.
Wspólnota Przyjaciół Paradyża
rozpoczęła peregrynację kopii
łaskami
słynącego
obrazu.
Do peregrynacji obrazu mogą
dołączyć się wszyscy wierni, którym powołanie i modlitwa za kapłanów leży na sercu. Zgłoszenia
w zakrystii lub w kancelarii.
Kiedy ostatnio modliłeś się
za osoby duchowne? Ile miejsca

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: napisał że "z moralnego
punktu widzenia miłość Ojczyzny
i odpowiedzialność za dobro
wspólne wymagają od wszystkich
korzystania z prawa wyborczego.
[...] W zakresie porządku spraw
doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione
różnice poglądów. Pluralizm nie
może jednak oznaczać moralnego
relatywizmu. [...] Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in.
św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni
popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej
śmierci,
gwarantujące
prawną definicję małżeństwa jako
trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące
politykę rodzinną, wspierające
wychowanie dzieci, gwarantujące

prawo rodziców do wychowania
własnego potomstwa zgodnie
z wyznawaną wiarą i moralnymi
przekonaniami. W związku z tym
katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję,
starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie
odpowiedzialności za wychowanie
ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą
się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne
z punktu widzenia politycznego.
[...] Zachęcam każdego do udziału
w modlitwie o owocny przebieg
głosowania".
W najbliższy piątek 11 X 19
w kościele parafialnym będziemy
się modlić w intencji Ojczyzny :
16.30 różaniec wraz z dziećmi
17.00 Adoracja Eucharystyczna
17.30 różaniec z Sybirakami
18.00 Msza św.
19.00 Droga Krzyżowa

Jaką dasz odpowiedź
Rok 1997 zapisał się dla Parafii
i Miasta wielkimi wydarzeniami.
W kwietniu sprowadzenie kopii
figury Matki Bożej z Fatimy,
by dołączyć się do ludzi którzy
składają modlitewne dziękczynienie za ocalenie życia papieża Jana Pawła II od śmiercionośnych
kul zamachowcy. W czerwcu
udział w spotkaniu z Janem
Pawłem II w Gorzowie Wlkp.,
na placu przy świątyni Patronów
Naszej Diecezji. W lipcu i sierpniu

wytężona praca i modlitwa przez
wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego by obronić Słubice
przed falami powodzi tysiąclecia.
W październiku koronacja figury
Matki Bożej Fatimskiej. Po koronacji Włodarze Miasta, Duszpasterze obu Parafii dokonali Aktu
Zawierzenia z motywami przebłagania i zobowiązania do przemiany życia zarówno osobistego,
rodzinnego jak i wspólnotowego
za cudowne ocalenie Słubic od fal
powodzi. Wydarzenia, słowa, postanowienia…, a jakie są fakty?
Gdy ktoś nam coś obiecuje a
nie realizuje,` czujemy się oszukani. A jak z tymi naszymi obietnicami złożonymi przed Bogiem,
przed Maryją naszą Matką, przed
świętymi którzy wstawili się
za
nami.
Czy
wypełniamy
te obietnice? A jeśli nie to kim
jesteśmy wobec Boga, Aniołów
i Świętych? Może nam wszystkim
potrzeba pokory i pokornego zawierzenia siebie Matce Boga
i naszej Matce gdyż siłą do realizacji postanowień nie jest moja
chęć lecz osobiste zawierzenie.
Bo Maryja jak każda mama zawsze pomoże dzieciom, które się jej
zawierzą.
Nasz kolejny krok po zawierzeniach z roku 1997, w obecnym
roku 350lecia koronacji Maryi patronki diecezji to Akt Zawierzenia
Rodziny. Każda rodzina targana
jest różnymi „huraganami” zniewoleniami, kryzysami, niezliczonymi problemami. Zapraszamy
na niedzielę 13 X 19 w dzień fa-

timski Ojcowie Franciszkanie
przybliżą nam istotę i siłę Aktu
Zawierzenia Rodziny Matce Boga.
Pierwsza Msza z tymi myślami już
w sobotę 12 X 19 o godz. 18.00.
Po usłyszanym słowie w dzień
fatimski, po osobistym i rodzinnym
przemyśleniu zapraszamy na finał
jakim jest:

Modlitwa za Słubice
Wszystkich którym leży na sercu dobro każdego człowieka,
szczęście i radość w każdej rodzinie zapraszamy na finał zawierzenia naszych rodzin poprzez
modlitwę wstawienniczą za Miasto
i Mieszkańców. W znaku złożonych aktów zawierzenia podejmujemy trud oddanie miasta i mieszkańców pod dalszą opiekę Matce
Bożej Fatimskiej. Sobota 19 X 19
to znamienny dzień w naszym
Narodzie.
Przez
męczeńską
śmierć ks. Jerzego to dzień zwycięstwa miłości nad nienawiścią,
zwycięstwa prawdy nad kłamstwem. Takiego zwycięstwa potrzeba Mieszkańcom naszego
Miasta i naszym Rodzinom.

Papieska kremówka
W niedzielę 20 X 19 po Mszach
św. zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki na wadowicką
papieską kremówkę i domowe
ciasto. Dochód jest wsparciem
planowanej modernizacji ściany
ołtarzowej w naszym kościele.

Siła modlitwy
Różaniec jest najpotężniejszą
bronią znaną ludziom wszystkich
czasów, także w XXI wieku. Mówią o tym zebrane w tygodniku

„Niedzieli” świadectwa: Marcina –
niedoszłego samobójcy, Magdaleny – której życie wyprostowało
się dzięki „Nowennie Pompejańskiej” i Zenona, który modlił się
za ojca stojącego pod lufą sowieckiego karabinu. Doczytaj
w Niedzieli w wersji elektronicznej
lub w prasie, doczytaj aby uwierzyć w sens modlitwy różańcowej.
Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej związane jest z wymodlonym zwycięstwem militarnym!!!
Każdy z nas zmaga się w codziennym życiu o dobro, prawdę,
sumienność. Nie zawsze nam się
udaje. Niejeden raz przegrywamy
w tej codziennej walce. Weź
do ręki różaniec. Rozważ te tajemnice. By z mocą płynącą
z ducha wiary i życia duchowego
wchodzić w swoją codzienność.
Nabożeństwa różańcowe dla
dzieci o godz. 16.30. Dla młodzieży i dorosłych pół godziny przed
Mszą św. wieczorną.
Białe baloniki
Co oznaczają białe baloniki?
Dlaczego niektórzy małżonkowie
15 października wysyłają w niebo
białe baloniki? To znak ich modlitwy i pamięci o dzieciach, z którymi nie zdążyli się przywitać,
bo utracili je w pierwszych miesiącach ciąży. W wielu miastach rodzice dzieci utraconych spotkają
się ze sobą, mają internetowe
fora. To wszystko pomaga
im oswoić ból – oni wierzą, że
utracone, ale nie na zawsze. Pomyśl komu tę wiadomość przekazać.

