Intencja Róż Różańca
grudzień: Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki,
by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza
tych, którzy cierpią..

Ofiary opłatkowe
Zestaw opłatkowy to: list Kapłanów do Parafian, opłatek wigilijny
i koperta zwrotna na dar serca –
wyraz naszej troski o kościół
i parafię. Te ofiary tworzą budżet
remontowy i duszpasterski. Widzimy prace prowadzone w kościele w Lisowie. Widzimy trwające prace w prezbiterium kościoła
Ducha Świętego. W ten sposób
przygotowujemy główną ścianę
ołtarzową do kontynuacji tematu
o Duchu Świętem który wypływa
centralnego okna witrażowego.
Dziękujemy za składane ofiary
w kopertach zwrotnych. Można
dokonywać przelewów na konto:
92 96600007 0020794620000010

Biblijne spotkania
W czwartek, 12 XII spotkanie
biblijne dla wszystkich zainteresowanych zapowiedziami prorockimi dotyczącymi faktu narodzin
Jezusa Chrystusa. Spotkanie
po Mszy św. wieczornej otwarte
dla wszystkich, którzy chcą pochylać się nad Pismem Świętym.

Grupa Miłosierdzia
Grupa ma charakter przede
wszystkim wspólnoty modlitewnej,
ale często służy pomocą wspólnocie parafialnej w różnych dziełach charytatywnych. Obowiązkiem czciciela Miłosierdzia Bożego jest codzienna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Grupa
Miłosierdzia
prowadzi
w naszym kościele modlitwy i nowennę do Miłosierdzia Bożego.
Święto Grupy przypada zawsze
na Niedzielę Bożego Miłosierdzia.
Na chwilę obecną opiekunem
Grupy jest ks. Marcin Krechowicz.
Spotkania modlitewno - formacyjne odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca po Mszy św.
Wieczornej. W tym roku duszpasterskim poruszamy cykl tematów
uczynki miłosierdzia.
Spotkania: 2 grudnia (po Mszy
św. wieczornej) i 6 stycznia (godz.
17:30). Serdecznie zapraszamy.

Bractwo Szkaplerza
W drugi wtorek grudnia spotkanie
bractwa szkaplerza św. Michała
Archanioła. Tradycyjnie Msza św.
ku czci św. Michała Archanioła, po
niej spotkanie formacyjne w świetlicy naszego budynku parafialnego.
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w Słubicach
Adwent
Adwent, który to już z kolei?
Podczas
Mszy
niedzielnych
śpiewamy : Niebiosa rosę spuście
nam z góry…, opuszczamy hymn
Chwała na wysokości, zapalamy
świece adwentowe. Wówczas
w wielu z nas odżywają wspomnienia z przeszłości i te dobre
i te złe. A na dodatek perspektywa
świątecznych spotkań rodzinnych,
które też nie wiadomo jak nam się
uda przeżyć. Dla niektórych z nas
bliskość świąt wiąże się ze stresem. Bo może brak pieniędzy

i na opłaty i na prezenty. Może
relacje w rodzinie są trudne i napięte. Bo nie chcę się spotkać
z osobą która mi działa na nerwy.
Niezależnie od tego wszystkiego
co przeżywasz, co cię gnębi
to jednak zechciej zauważyć, że
ten kolejny Adwent jest dla Ciebie
szansą przybliżenia się do Boga.
A jak przybliżysz się do Boga,
rozwiążesz nie jedną trudność.
Adwent mówi, że Bóg chce podarować ci nadzieję, radość, odnowienie sił duchowych i fizycznych, chce uzdrowić poranione
serca – by jednak świętować razem z tobą. Boży zamysł posłania Syna, dla uwolnienia z ciemności grzechu każdego człowieka
wypełnia się w tym historycznym
fakcie Bożego Narodzenia za
czasów cezara Augusta. To
pierwsze Boże Narodzenie odmieniło życie wielu ludzi. Zachariasza i Elżbiety, Maryi i Józefa,
zapewne pasterzy i Mędrców ze
Wschodu. Warto więc przeżyć
Adwent słuchając Słów Pisma
Świętego przeznaczonych na poszczególne dni. Jak znaki drogowe które towarzyszą nam w tegorocznych roratach informują, zakazują, nakazują, ostrzegają – a
to wszystko po to by bezpiecznie
podróżować, podobną rolę spełnia
Słowa Boga czytane i rozważane
w Adwencie. Skorzystaj ze Znaków Boga, które nam przekazują
adwentowe dni. Po prostu zrób
prezent dla swojego życia duchowego, aby radośnie przeżyć Boże
Narodzenie.

Nieplanowane

Adwentowe wieczory

Kościół na Wschodzie

Nieplanowane, film który zmienia ludzkie serca w SMOKu 3 XII
g.18.00. Znajdź czas bo warto.

W sobotę, 7 XII od godz. 18.00
w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, w Rokitnie
Adwentowy Wieczór Młodych pod
hasłem: „Eucharystia daje życie”.
Będzie to czas spotkania i modlitewnego czuwania młodzieży.
Zobacz więcej profil CentrumDDM
na Facebooku.

Używamy tu określenia „Wschód”
w specyficznym znaczeniu. Chodzi bowiem o kraje położone
na wschód i południowy wschód
od Polski w Europie i w Azji.
Przede wszystkim o obszary
ZSRR i dawnych krajów tzw.
demokracji ludowej, z wyłączeniem Chin.
Począwszy od rewolucji październikowej roku 1917 kraj religijny
od tysiąca lat jakim była Rosja
został zamieniono na pustynię
duchową. Niszczono świątynie,
księgi liturgiczne, wymordowano
kapłanów, zlikwidowano życie
monastyczne i zakonne. Usuwano
wszelkie przejawy kultu religijnego. Ze świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych przez minione
siedemdziesiąt lat chciano zatrzeć
ślady obecności wszechmocnego
Boga. Zaledwie kilku księży katolickich pracowało oficjalnie na tym
rozległym terytorium od granicy
białoruskiej aż do dalekiego Władywostoku.
Dwudziesty wiek w Rosji był czasem kształtowania społeczeństwa
totalitarnego. Prawo państwowe
minionego okresu przyznawało
obywatelom wolność wyznania,
lecz zabraniało prowadzenia jakiejkolwiek odważnej działalności
religijnej. Często religię traktowano za zło, a jej wyznawanie
za przestępstwo. Jednakże wielu
ludzi zesłanych na Syberię
i do Kazachstanu zachowało wiarę w Boga i nadzieję „wbrew nadziei”. System ateistyczny chciał

Msze roratnie
Zapraszamy
w
Adwencie
na Msze św. roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
Poprzez Was Drodzy Rodzice
zachęcamy Dzieci i Młodzież
do odkrywania adwentowych znaków i drogowskazów.

Ozdoba Paradyża
Dziękujemy za każda ofiarę
przekazaną na rzecz naszego
Seminarium Duchownego , za dar
modlitwy w intencjach Duchowego
Serca Diecezji, za przekazane
ofiary na dzieło koronacji wizerunku Matki Bożej Ozdoby Paradyża.

Przejście przez Jordan
Na akademickie adwentowe
rekolekcje jako Przejście przez
Jordan serdecznie zapraszamy
Studentki, Studentów, Profesorów.
Rekolekcje
poprowadzi
ks. Łukasz Żołubak - 5 i 6 XII
o g. 20.00 i 7 XII o g. 8.00 w KCS.

Duchowa inwestycja
Rekolekcje parafialne to nic
innego jak duchowa inwestycja.
Inwestujemy w naukę, zdrowie,
w przyszłość , to dlaczego by nie
zainwestować we własne życie
duchowe. Taką okazje duchowego inwestowania
poprowadzi
ks. Piotr Prusakiewicz w dniach
20-23. XII. W kaplicy na Grzybowej, w kościołach w Drzecinie
i w Lisowie w dniach 19 - 20.XII.

Adwentowa świeca
Nie bądź obojętny, włącz się
w wigilijne dzieło pomocy dzieciom poprzez nabywanie świecy
Caritas. Niech światło tej świecy
płonące w wigilijny wieczór połączone z Twoją ofiarą przywróci
radość i nadzieję przeżywającym
trudne
chwile.
Dziękujemy
w imieniu Caritas wszystkim nabywającym
świecę
Caritasu
i
wszystkim
wolontariuszom
wspomagającym to dzieło.

13 grudnia
13 XII 19. ciemna karta historii
Polski. Polak podnosi morderczą
dłoń na Polaka swego rodaka.
Tekst piosenki ukazuje ból i tragedię minionych czasów, ale także duchowo dotyka obecnych dni.
Dlaczego tak jest? Co warto
zmienić w sobie? Ojczyzno ma
tyle razy we krwi skąpana, Ach
jak wielka jest Twoja rana, Ach jak
długo cierpienie Twe trwa. Tyle
razy pragnęłaś wolności, tyle razy
gnębił Cię kat. Ale zawsze czynił
to obcy. A dziś brata zabija brat!
Znajdź w tym dniu czas nie tylko
na kwiaty pod pomnikiem, ale
na Mszę św. Dar Mszy świętej
nigdy nie zwiędnie

pozbawić ludzi ich religii, jednakże
nie był w stanie zniszczyć w ich
sercu tęsknoty za Bogiem. Można
powiedzieć, że Kościół katolicki
tego minionego okresu był Kościołem męczenników, gdzie wiara
zachowała się w rodzinach,
a zwłaszcza w sercach.
Drodzy Bracia i Siostry. Każda
bezinteresowna pomoc powróci
do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam dane; miarą
dobrą, natłoczoną, utrzęsioną
i opływającą wsypią w zanadrze
wasze” (Łk 6, 38). W imieniu,
Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich którym pomagamy, składamy serdeczne p
odziękowanie
i
zapewnienie,
że wierni tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą
się za ofiarodawców w duchu
wdzięczności za przekazane ofiary. Przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam,
za wschodnią granicą, jest dniem
wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie.
Błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia
bp Antoni P. Dydycz
Przewodniczący Zespołu Pomocy
Kościołowi na Wschodzie.

Serce za serce
Słubickie akcja Młodzieży Serce
za Serce, która wspiera działalność Domowego Hospicjum, zaplanowana jest na 15 XII 2019.

