Intencja Róż Różańca

Ofiary z Pasterki

Boże Narodzenie

styczeń: Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej
woli, aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie

Ofiary zbierane podczas "Pasterki", w tradycji naszej diecezji
przeznaczamy
na
Fundusz
Ochrony Matki i Dziecka Bpa
W. Pluty. Fundusz ten wspiera
Dom Samotnej Matki, Ruch Gaudium Vitae oraz dzieła w obronie
życia. Jeśli na terenie parafii
są Matki lub Ojcowie samotnie
wychowujący dzieci, lub rodziny
które borykają się z trudnościami,
prosimy o kontakt w kancelarii
naszej parafii celem uzgodnienia
formy pomocy z w/w Funduszu

Przed nami Boże Narodzenie.
Gonitwa by zdążyć ze wszystkim
co jest wpisane w organizację
świąt. Niektórzy rozluźniają napięte sytuacje pisząc do siebie nawzajem m.in. takie słowa : pamiętaj na święta nie przychodzi sanepid, tylko Dziecina Boża, która jest
pełna miłosierdzia i dobroci. Ale ja
chciałby zaproponować zatrzymanie się na wersecie
janowej
ewangelii, że : Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas.
Czy pamiętasz opisy stworzenia
świata zawarte na początku księgi
Rodzaju? Bóg stwarza świat wypowiadając Słowo!!!. Zauważ jaką
moc ma Słowo Boga. Ono staje
się faktem. To Bóg przez Słowo
stwarza przestrzenie, stwarza
ptaki , zwierzęta, płazy , ryby, otaczającą nas przyrodę. Koroną
dzieła stworzenia jest stworzony
człowiek!!! Bóg obdarza człowieka
duszą nieśmiertelną i również
łaską wypowiadania słów. To
w człowieku, w Maryi - Słowo Boga staje się embrionem, staje się
Ciałem, a poprzez narodzenie –
Słowo zamieszkało wśród nas.
Jaka powinna być moja odpowiedź na ten dar jakim jest wypowiadanie słów? Zatrzymaj się
na chwilę i zastanów czy Twoje
słowo też ma moc budowania?
Czy ma moc tworzenia przyjaznych relacji? Czy przypadkiem
swoim słowem nie ranię drugiego
człowieka ? A pamiętasz słowa
śpiewane przez Czesława Niemena? Dziwny ten świat, świat ludz-

Zmiana tajemnic różańca
W niedzielę, 5 stycznia zmiana
tajemnic Róż Żywego Różańca
na sumie o godz. 10.30. Wszystkich przedstawicieli Wspólnot Róż
Różańcowych zapraszamy kwadrans przed sumą g.10.15 na spotkanie formacyjne. Po sumie
Wspólnoty
Róż
podchodzą
po indywidualne błogosławieństwo.

Adopcja dziecka
Duchowa adopcja dziecka poczętego, która przeważnie zaczyna się 25 marca w Zwiastowanie
Najświętszej Maryi Panny, kończy
się
w
Boże
Narodzenie.
Za wszystkie osoby, które podjęły
się modlitwy przez dziewięć miesięcy za poczęte dziecko wiadome Bogu, którego życie z różnych
powodów było zagrożone zagładą
zostanie odprawiona Msza św.
25.XII o g. 12.00. Duchową adopcję dziecka poczętego można też
rozpocząć w dowolnym dniu.
Trwa ona tyle ile miesięcy dziecko
rozwija się pod sercem matki.

Apostolat Maryjny
Spotkanie Formacyjne Apostolatu
Maryjnego 27.12.2019 po Mszy
św. wieczornej.

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach,
w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
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BIULETYN
PARAFIALNY
9 (32) 2019 – 15 XII 2019
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego
w Słubicach
Niedziela Radości
Trzecia
niedziela
adwentu
uzmysławia nam, że Pan Jezus
jest blisko. Bliskość Pana Jezusa
daje radość. Gdy człowiek jest
blisko Boga otwiera się na dobro
i dostrzega wiele jest powodów
radości. Jednym z nich jest również zakończony kolejny etap remontu kościoła w Lisowie. Wykonane prace były możliwe dzięki
otrzymanym dotacjom: Gminy
Słubice oraz Lubuskiego Urzędu
Marszałkowskiego Niech Bóg
błogosławi Ludziom Dobrej Woli.

kich spraw, czasem aż wstyd
przyznać się. A jednak często
jest, że ktoś słowem złym zabija
tak, jak nożem. Zobacz te słowa
w wielu relacjach ludzkich są niestety ciągle aktualne. Każdy z nas
w tym wymiarze ma wiele do działania aby jednak podejmować trud
pracy nad sobą, po to by moje
słowo, by każde nasze słowo dodawało otuchy, pomagało powstać z upadków i chwil słabości.
Czas rekolekcji to okazja by
zatrzymać się i zastanowić się
nad swoimi słowami. By zdobyć
się na przeproszenie za krzywdy
i rany wyrządzone przez słowo
obmowy,
zawiści,
zazdrości,
kłamstwa, pogardy. Bo niestety
te słowa – a trzeba mieć taką
świadomość zasiały zło, zbudowały rozdzielające mury, zraniły
mocniej niż nożem. A może ktoś
skrzywdzony słowem stracił sens
życia, załamał się, rozbił rodzinę,
małżeństwo, utracił motywacje do
czynienia dobra. Zbliżający się
Nowy Rok jest też dobrą sposobnością by podjąć postanowienie: o
nieobecnym nigdy źle!!! Wprowadzanie
w
życie
i realizowanie tej zasady stworzy
nową rzeczywistość. Rzeczywistość
wzajemnego szacunku,
zgody i pokoju, którego niestety
ciągle nam brakuje. Żaden prezent tej rzeczywistości nie jest
w stanie zastąpić!!!. Powalczmy
o jakość naszego słowa.

Program rekolekcji

Modernizacja

Godziny Mszy św.

20 i 21 XII - piątek i sobota:
7.00; 9.00; 16.00; 18.00
Okazja do spowiedzi - sobota:
6.30 – 7.15; 8.00 – 9.15;
15.30 – 16.30; 17.00 – 18.30
Finał rekolekcji - niedziela:
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 13.30; 19.00
Na filiach
Czwartek 19 XII
os. Grzybowe - 15.30;
Drzecin - 16.30; Lisów - 17.30
Piątek 20 XII dzień spowiedzi
os. Grzybowe - 15.30;
Drzecin - 16.30; Lisów - 17.15
Ofiary składane na tacę w sobotę
są podziękowaniem ojcu rekolekcjoniście i wsparciem dzieł ewangelizacji. Rekolekcje poprowadzi
ks. Piotr Prusakiewicz. Jeśli ktoś
chciałby indywidualnie porozmawiać z Rekolekcjonistą, proszę już
w piątek zgłaszać się w zakrystii
by umówić się na spotkanie.

W naszym kościele po pracach
remontowych nadchodzi czas
na dalsze kroki działania ku czci
Ducha Świętego. Na wyremontowanej ścianie w połowie lutego
pojawi się tło instalacji artystycznej. W kolejnych etapach planowane są rzeźby następujących
postaci: Michała Archanioła, Anioła Stróża, św. Józefa z dzieciątkiem Jezus, św. Jadwigi, św. Jana
Pawła II. Dopełnieniem planów
artystycznych będą postacie tworzące
Rodzinę:
małżonkowie
i trójka dzieci.
Można
dokonywać
wpłat
na poszczególne figury. Przygotowywane postacie będą przeważne w naturalnej wielkości, tak
by zachować proporcjonalność w
przestrzeni. Figury wykonywane
będą w drewnie. Ceny poszczególnych figur zostały określone
przez pracownię snycerską z okolic Bielska Białej. Ceny są do
wglądu w kancelarii parafialnej.
Całość szacowana jest w granicach 200.000zł.
Wpłaty mogą być poprzez konto
parafialne lub składane jako dar
serca. Pragnę już teraz podziękować za pierwsze ofiary jako dar
serca od jednej matki i syna
na postać Anioła Stróża i od jednej Rodziny na postać św. Józefa.
konto: Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego ul. Wojska
Polskiego 140, 69- 100 Słubice
nr. 92 9660 0007 0020 7946
2000 0010 – z dopiskiem „na
ołtarz”.

24 XII
Słubice - kościół parafialny:
7.00 - Msza św. adwentowa;
22.00 i 24.00 - Msza św. Pasterka
os. Grzybowe - godz. 20.00;
Drzecin - godz. 20.30;
Lisów - godz. 20.00;
Lubusz Kolonia -g. 20.45.
25 XII
Słubice - kościół parafialny:
9.00. 10.30, 12.00, 13.30 i 19.00;
os. Grzybowe - godz. 9.00;
Drzecin - godz. 10.00;
Lisów - godz. 11.00;
26 XII
Słubice - kościół parafialny:
7.30, 9.00. 10.30, 12.00, 13.30,
19.00;
os. Grzybowe - godz. 9.00;
Drzecin - godz. 10.00;
Lisów - godz. 11.00;
Nowy Lubusz Kol. - godz. 12.00
31 XII
17.00 - nabożeństwo dziękczynne
18.00 - Msza św.
1I
Słubice - kościół parafialny:
9.00. 10.30, 12.00, 13.30, 19.00;
os. Grzybowe - godz. 9.00;
Drzecin - godz. 10.00;
Lisów - godz. 11.00;
Nowy Lubusz Kol. - godz. 12.00

Uwaga bierzmowani
Młodzież przygotowująca się
do bierzmowania z grupy starszej
i młodszej ma obowiązkowe spotkanie w piątek 20.XII na Mszy
św. o g. 18.00. Po Mszy św. spotkanie podsumowujące etap przygotowań.

Serce za serce
Dziękujemy wszystkim dzieciom, młodzieży dorosłym –
a
szczególnie
ofiarodawcom
za udział w kolejnej edycji słubickiej akcji Serce za Serce. Poprzez
tę akcję wspieramy działalność
Domowego Hospicjum św. Wincentego A’ Paulo.

Kolęda dla Przyjaciół
Z radości Bożego Narodzenia,
zrodziły się kolędy. W naszym
kościele kolejna edycja wyśpiewanego projektu Kolęda dla Przyjaciół . Zaproś Przyjaciół i zaśpiewajmy też razem w niedzielę
5 stycznia 2020r g. 16.00.

