to także współfinansowanie potrzeb
mieszkańców naszej diecezji będących ofiarami kataklizmów, katastrof.
Warto, by fundusze zebrane z
1% podatku zostały na terenie Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego. Ponadto jest to organizacja z tradycjami, wieloletnim doświadczeniem i godna zaufania. Informacje o
1% dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: tel. 68 415 20 01,
95 740 20 01 www.caritas.zgora.pl,
zielonagora@caritas.pl.
Amazonki zapraszają
Wstawiennictwo świętych to
wielki dar. Oni jako przyjaciele Boga
wstawiają się za nami. Agata, która
swoją męczeńska śmiercią potwierdziła przyjaźń z Jezusem Chrystusem dzisiaj jest patronką kobiet dotkniętych
chorobą nowotworową, kobiet, które
potrafią walczyć z nowotworem. Zapraszamy w środę 5 lutego na Mszę
św. o godz. 18.00 w intencji Sulechowskich Amazonek i ich Rodzin,
Przyjaciół, Osób wspierających i
wszystkich Ludzi dobrej woli okazujących pomoc i życzliwość Kobietom i
ich Rodzinom z pod znaku Amazonki.
Bierzmowania dla dorosłych
Wszystkich, którzy zagubili

się po drodze w przygotowaniu do
bierzmowania zachęcamy do ponownego startu. Dorośli, którzy pragną
przyjąć sakrament bierzmowania zgłaszają się u księży prowadzących przygotowanie do bierzmowania lub u ks.
proboszcza w kancelarii, w czasie jej
dyżuru.
Kurs przedmałżeński
Kurs przedmałżeński w naszej
parafii rozpocznie się w Wielkim Poście w piątek 07.03.2014 o godz.
19.00. Spotkania w piątki i soboty o
godz. 19.00; w niedzielę o godz. 14.15.
Prosimy o przekazywanie tej informacji zainteresowanym
Intencja Róż Żywego Różańca
miesiąc luty ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
Misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.
Niech nasza droga będzie
wspólna. Niech nasza modlitwa będzie
pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie
większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwić Bł. Jan Paweł II
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Czyż Chrystus jest podzielony?
Te słowa z listu świętego
Pawła do Koryntian są myślą przewodnią tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Wszyscy
jesteśmy dziećmi jednego Boga, nieważne czy jesteś wiernym kościoła
rzymskokatolickiego, prawosławnego, protestanckiego, grekokatolickiego. Chrystus jest Jeden, jak jeden jest
Kościół.
Stańmy wprawdzie o sobie
samych, pomyślmy, dlaczego jest w
nas tak wiele podziałów, pomiędzy
żoną i mężem, pomiędzy rodzicami a
dziećmi, pomiędzy dziećmi tych samych rodziców? Jedność zaczyna się
od pojednania ze sobą, mojej jedności z Bogiem, który dla mnie stał się
Człowiekiem. Odrzućmy podziały i
zburzmy dzielące nas mury. Zacznijmy od najbliższego otoczenia.
Czyż Chrystus jest podzielony? Dzisiaj to pytanie jest kierowane
do Ciebie i do mnie, bo często tak się
zdarza , że to ja dzieląc ludzi na lepszych i gorszych, dzieląc ludzi po

swojemu – rozbijam jedność Kościoła,
który został założony przez Jezusa i to
On sam zaprasza do Niego. Jezus zaprasza do swego Kościoła nawet tych,
na których ja nie chce spojrzeć, nawet
tych, z którymi jestem skłócony…. W
Chrystusie wszyscy jesteśmy równi. On
Zmartwychwstał dla każdego. Każdego
podniósł do Godności Dziecka Bożego.
Módlmy się o jedność w Rodzinach, Kościele, w nas samych, aby tydzień modlitw o jedność chrześcijan
przyniósł dobre owoce.
Płomień Pamięci
Gołda Tencer Dyrektor Fundacji Shalom poprzez list skierowany do
ks. biskupa diecezji Stefana Regmunta,
kieruje swoje słowa i do naszej wspólnoty parafialnej
Obchody Międzynarodowego
Dnia Pamięci o Holokauście rozpoczną
się w Warszawie 27.01.2014 o godz.
17.30 pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Jak co roku, zachęcamy wszystkich do
przyłączenia się do naszej akcji „Pło-

mień Pamięci”. Apelujemy o zapalenie świec w oknie każdego domu w
dniu 27 stycznia 2014r., o godz.
18.00. Niech płomienie świec płonących w oknach naszych domów staną
się symbolem solidarności ze wszystkimi ofiarami Zagłady. Przywołajmy
ich również w Apelu Pamięci.
Dzień Pamięci jest dniem nadziei i modlitw oraz wołaniem o
uprawnienie wszystkich ludzi do wolności i pokoju i poszanowania życia
ludzkiego jako najwyższej wartości.
Niech paląca się w naszym oknie
świeca stanie się znakiem wspólnej
pamięci, dającym nadzieję, że nigdy
więcej nie zwycięży zło, które pochłonęło miliony niewinnych ofiar nazizmu.
Co nas czeka w niedzielę 26 stycznia?
PIKNIK KOLĘDOWY - 26.01.2014
r. Regionalne Centrum Spotkań Grup
Chrześcijańskich przy naszej parafii,
wikariusze Łukasz i Bartosz, proboszcz Henryk, Wolontariusze i Grupy
Parafialne serdecznie zapraszają.
PROGRAM:
od 8.30 – Kawiarenka i Loteria Fantowa.
od 13.00 – Dania obiadowe (grochówka, grill, kanapki).
od 14.00 – występy artystyczne, gry i
zabawy dla dzieci.
od 16.00 – licytacje i pokaz wojskowy.
od 17.20 – Finał Loterii Fantowej.
Od 8.30 zapraszamy do kawiarenki, by przy rozmowie ze znajomymi posilić się CIASTEM I

KAWĄ. Od 13.00 coś bardziej konkretnego – tradycyjnie wojskowa grochówka, łazanki na sulechowskim makaronie, swojskie potrawy z grilla,
pyszne kanapki i dobra pajda chleba ze
smalcem i domowym ogórkiem, przygotowane przez naszych pieszych pielgrzymów, oraz po raz pierwszy ziemniaki z gratara;
Od 8.30 zapraszamy do udziału w LOTERII FANTOWEJ, gdzie
każdy los wygrywa!!! Wśród nagród:
bilety rodzinne na obiady, zaproszenia
na kolacje dla dwojga, na pizzę, ku poprawie samopoczucia - wizyty w salonach kosmetycznych i fryzjerskich.
Ponadto wiele innych, ciekawych nagród…. Od 17.20 losowanie nagród
głównych: sprzętu AGD, tajemnych
koszów pełnych fantów.
O 14.00 występ Sulechowskich
Przedszkolaków i Dzieci ze Szkoły
Podstawowej. Swoje talenty zaprezentują lokalne zespoły taneczne JUMP,
UPS, LEJDIS. Na zakończenie pikniku trochę folkloru i tradycji, czyli występ muzyczno-taneczny prawdziwych GÓRALI CZADECKICH
oraz KABARETU TEATRU WIELKIEGO z Cigacic.
Od 14.00 GRY I ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE dla dzieci.
Od 16.00 LICYTACJA na której wystawione będą m.in. obrazy pani Anny
Godyń i Anety Lipnickiej. Jeśli jesteś
szybki i zdecydowany – spróbuj!
Za mundurem panny sznurem … Dla
fanów militariów i fanek mundurów
pokaz umundurowania i sprzęt bojo-

wego Sulechowskiego Wojska. Dla
odważnych żołnierski makijaż twarzy.
KONKURSY
- Dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny, temat: Dziadek, Babcia i ja
w blasku św. Agnieszki– prace możemy przekazywać do świetlicy w
czasie jej otwarcia w ciągu tygodnia
lub w dniu pikniku przynieść do świetlicy do godz. 13.15.
- Konkurs na Sulechowską Szopkę
Bożonarodzeniową z klocków
Lego. Uwaga! Nie zmarnuj swych
zdolności. Drogi Tato, Droga Mamo
zachęć swoje dziecko do wykonania
szopki z klocków Lego. To ciekawe
przedsięwzięcie – warto podjąć wyzwanie. Wykonane Szopki przynosimy 26.01.2014 r. od godz. 8.30 do
13.15 do Salki Komputerowej w piwnicy budynku duszpasterskiego.
- Konkurs poetycki – wiersz o ziemi
sulechowskiej (objętość dowolna).
Prace
należy
dostarczyć
do
25.01.2014 r. do świetlicy Staś.
- Konkurs na wywiad z moim dziadkiem lub babcią – temat do wyboru:
tradycje bożonarodzeniowe, wspomnienia z dzieciństwa lub młodości.
Objętość maksymalnie 2 str. format
A4, czcionka 12 Times New Roman.
Prace
należy
dostarczyć
do
25.01.2014 do świetlicy Staś.
Dochód z naszego wspólnego świętowania, z ciasta, wszelkich posiłków i z
licytacji ciekawych zbiorów są wsparciem działań na rzecz dzieci i
młodzieży z naszej parafii, świetlicy

Staś oraz stanowi pomoc przy organizacji pieszej pielgrzymki Ziemi Sulechowskiej na Jasną Górę, która po raz
kolejny w tym roku w sierpniu wyruszy
z naszej parafii. Zapraszamy, bo bawiąc
się wspólnie, wspólnie pomagamy.
Świetlica Staś
Zapraszamy do świetlicy Staś od
poniedziałku do piątku w godz. 14.00 –
17.00; w soboty od godz. 10.00 do
13.00. W tygodniu czas i na lekcje i na
rozpoznanie swoich talentów oraz ich
rozwój, możliwość indywidualnych rozmów i korepetycji, w soboty spotkania
w duchu misyjnym, muzycznym i teatralnym.
Bł. Jan Paweł II ciągle mówi ”
musicie od siebie wymagać, choćby inni
od Was nie wymagali”. Dlatego Świetlica Staś oferuje również warsztaty dziennikarskie i naukę tańca integracyjnego.
Dla Rodziców możliwość indywidualnych spotkań z prowadzącymi zajęcia –
można skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych.
1% podatku-100% serca
Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej jest Organizacją Pożytku
Publicznego, na którą można oddać 1%
podatku. Za fundusze pozyskane w latach ubiegłych Caritas mogła zakupić
sprzęt rehabilitacyjny, doposażyć magazyny pomocy rzeczowej, wyremontować świetlice dla dzieci, zorganizować
wypoczynek letni dzieciom z ubogichrodzin, zorganizować transport żywności i darów rzeczowych. 1% podatku

