Uchwała nr LV/513/10
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia woli obrania patrona Gminy Słubice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu
Gminy Słubice uchwalonego uchwałą nr XXXVII/374/09 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Słubice, ze zm. wprowadzoną uchwałą nr XLIV/433/10 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 14 stycznia 2010 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Słubicach wyraża wolę obrania św. Wincentego a Paulo
– patronem Gminy Słubice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sporządził: dnia 7 października 2010 r., Irmina Balcerek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/513/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 7 października 2010 r.

Z początkiem roku 2010 zrodziła się myśl, aby śladem innych miejscowości,
Słubice dołączyły do grona miast i gmin posiadających swego patrona. Z inicjatywą
wyszło stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo ze Słubic, które mając
na względzie głosy mieszkańców, jak również poparcie Burmistrza Słubic, wniosło
o rozważenie możliwości obrania na patrona gminy św. Wincentego a’Paulo.
Zamysłem inicjatorów było wyznaczenie patrona, któremu mieszkańcy naszej gminy
zawierzają swą opiekę i wstawiennictwo.
Dlaczego akurat św. Wincenty a Paulo? Na to pytanie najtrafniej odpowiadają
sami mieszkańcy, cyt. „ Postać Świętego Wincentego a Paulo pojawia się w historii
Słubic prawie od samego początku, kiedy tuż za pierwszymi przesiedleńcami
narodowości polskiej przybył z Krakowa ksiądz Edmund Łowiński ze Zgromadzenia
Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Obecność księży misjonarzy

i przekazywanej przez nich duchowości wincentyńskiej sprawia, że święty Wincenty
żyje w naszej świadomości.” W roku 2010 przypada 350 rocznica śmierci tego
świętego. Dlatego również w Słubicach odbywały się wyjątkowe wydarzenia
pogłębiające więź mieszkańców Słubic ze św. Wincentym a Paulo. Należy wymienić
tak ważne wydarzenia jak Misje Święte w miesiącu marcu, nawiedzenie relikwii św.
Wincentego w maju, a także planowane we wrześniu wmurowanie tablicy
upamiętniającej uroczystości roku jubileuszowego. Oddanie Słubic pod patronat św.
Wincentego a Paulo byłoby zwieńczeniem tych wydarzeń.
Trzeba podkreślić, że wybór Patrona dzieł miłosierdzia jest w naszych czasach
szczególnie uzasadniony. Jednym z najważniejszych motywów przewodnich
pontyfikatu naszego wielkiego Rodaka – Jana Pawła II, było niesienie miłosierdzia
bliskim. Wskazywał On, ze szczególnym naciskiem, jak ważna dla przyszłości świata
jest „wyobraźnia miłosierdzia” w życiu i działaniu każdego z nas. Św. Wincenty
a’Paulo jest patronem wszelkich uczynków miłosierdzia, dlatego wspomaga każdego
człowieka w ich podejmowaniu.
Przyjęcie przez Radę Miejską tej intencyjnej uchwały będzie delegacją dla
Burmistrza Słubic do podjęcia stosownych działań na rzecz ustanowienia św.
Wincentego a Paulo Patronem naszej Gminy.

W czynnościach wykonawczych uchwały mieścić się będzie wystąpienie za
pośrednictwem Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, po aprobacie tego wyboru, do
Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie wyboru patrona przez Kongregację ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
W następstwie akceptacji wyboru, Rada Miejska będzie mogła podjąć uchwałę
promulgującą fakt ustanowienia patrona, z podaniem w jej treści daty uroczystego
ogłoszenia świętego Patronem naszej Gminy, a także daty / dat dorocznych
obchodów dni patrona.
Uznając potrzebę uhonorowania św. Wincentego a Paulo, poprzez wybór na
Patrona Gminy Słubice, wnoszę o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.

