wymarszu. Informacje i zgłoszenia u ks. Łukasza. W każdą środę
podczas nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy modlimy się w
intencjach duchowych pielgrzymów,
w intencjach osób wspierających dzieło pielgrzymki. Ofiary składane podczas Nowenny tworzą budżet pieszej
pielgrzymki. Zarezerwuj czas i powędruj z nami od 2. do 13. sierpnia. Jeśli
myślisz i mówisz „nie dam rady”
To spróbuj sił w pieszej pielgrzymce
z Sulechowa do Rokitna w dniach
19 czerwca – 21 czerwca.
Rowerem na Jasną Górę
W dniach 6 – 12 lipca 2014
zapraszamy do uczestnictwa w rowerowej pielgrzymce z Sulechowa na
Jasną Górę. Zgłoszenia i wszelkie
informacje u ks. Bartosza.
Zespół Szkół Katolickich
Sprawa nauczania i wychowania młodego pokolenia stanowi
ważne zadanie Rodziny i Kościoła.
Akcja Katolicka naszej diecezji podejmuje dzieło rozwoju Zespołu
Szkół Katolickich w Zielonej Górze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
tym, którzy włożyli wiele osobistego
wysiłku w działalność tej placówki.
Zachęcamy do podjęcia na-

uki w roku szkolnym 2014/2015, zapisy
uczniów do klas: szkoły podstawowejI, II, III, IV i V, oraz gimnazjum klasy I,
II, III
Miesięczna opłata 150,00 zł.
Możliwość spotkania indywidualnego z
rodzicami. Szczegóły na www.katolik.zgora.pl tel. 68 327 39 93 ; 794
377 770;
Nabór na Wyższą Uczelnię
Instytut Filozoficzno – Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
ogłasza nabór na jednolite pięcioletnie
studia magisterskie, z teologii katolickiej
dla świeckich oraz osób zakonnych w
roku akademickim 2014/2015. Kształceni w porozumieniu z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.
Studia są bezpłatne. Rekrutacja trwa do
końca
września.
Informacje:
www.ift.zgora.pl.; 68-458-25-70.
Święta Rita od spraw beznadziejnych
Święta Rita wśród nas. Tak jak
wśród nas jest święty Stanisław Kostka,
przez dar swoich relikwii. 18.maja mija
rocznica wprowadzenia relikwii świętej
Rity z Cascia do kościoła Podwyższenia
Krzyża. 22 maja wypada wspomnienie
św. Rity.

Parafia Św.Stanisława Kostki, ul.Odrzańska 63, 66-100 Sulechów
numer konta parafialnego: 15 9660 0007 0006 8882 0200 0001
Biuletyn redaguje ks. proboszcz Henryk Wojnar, wraz z księżmi wikariuszami
Telefon do biura parafialnego: 68 385 30 55,
Adresy internetowe: henrywoj@interia.pl www.kostka-sulechow.pl
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Głos Konferencji Episkopatu Polski –
wybory do Parlamentu Europejskiego
Głosowanie jest prawem i
obowiązkiem każdego obywatela. Poprzez wybór osób, którym na sercu
leży autentyczne dobro Europy i Polski, możemy przyczynić się – jak mówił św. Jan Paweł II – do budowania
europejskiej wspólnoty ducha, opartej
na duchowych wartościach, które ją
kiedyś ukształtowały. Europę trzeba
budować nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale przede wszystkim na
tych wartościach duchowych, które
budują solidny fundament jedności.
Z Ewangelii wyrastają zarówno zasady solidarności i pomocny, poszanowania godności człowieka, mężczyzny i kobiety, poszanowania życia
od poczęcia do naturalnej śmierci, a
także prawo do wolności religijnej,
obejmujące również prawo do publicznego wyrażania własnych przekonań
religijnych. Nie można zbudować
przyszłości Europy – mówił św. Jan
Paweł II – jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu
Ewangelii i połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej.

Apel Biskupów Wspólnoty Europejskiej - aby każdy z nas, obywateli
Europy, w duchu odpowiedzialności za
nią i dobrze spełnionego obowiązku poszedł do urn wyborczych i oddał w wyborach do Parlamentu Europejskiego głos
zgodnie z własnym dobrze uformowanym sumieniem…, to już 25. maja 2014r.
Czy świętość jest w Tobie?
W niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014r. Jan Paweł II został
ogłoszony świętym. Dla Polaków na całym świecie, a zwłaszcza dla tych, przebywających w tych dniach w Rzymie,
wyniesienie papieża Polaka na ołtarze
było szczególnym powodem do bycia
dumnym z tego, że jestem Polakiem/Polką. Uroczystość z udziałem 4 papieży –
dwóch świętych i dwóch celebrujących
Eucharystię pobudziła pytania na temat
świętości. Zdania są podzielone – nie
wszyscy uznają Jana Pawła II za świętego. Dlaczego?
Może wynika to z niewiedzy, a
może z braku wiary? Wiara jest łaską, a
świętość drogą każdego z nas. Historia

Kościoła pokazuje, że święty to nie
anioł z nieba, ale zwykły człowiek,
mający wady i zalety, upadający. Często świętymi zostawali ludzie, którzy
po młodości pełnej beztroskiego, to
znaczy - mówmy wprost - grzesznego
życia, otrzymali łaskę od Boga - nawracali się i zaczynali prawdziwie żyć
wiarą w Jezusa Chrystusa.
Jan Paweł II, święty Jan Paweł
II dzielnie realizował w swoim życiu
misję Kościoła – pielgrzymował, nauczał, pisał encykliki, błogosławił …
Był drogowskazem, autorytetem,
światłem w ciemności. Nauczył nas by
nie poddawać się, ale wymagać od siebie, stawiać życiowe cele. Dla każdego
z nas bliski, dla każdego z nas inny.
Tamtego dnia (27 kwietnia)
Jan Paweł II raz jeszcze wsiadł z nami
do barki, aby popłynąć w tę drogę obranego celu świętości. Święty Jan Paweł II jeszcze raz zawołał: Wypłyń na
głębię. Pielgrzymom zgromadzonym
wówczas w Rzymie zdawało się, że
odpowiadają na to zawołanie: Szukałeś nas, więc jesteśmy…
Zaduma, wzruszenie, łzy, ludzie z całego świata i Chrystus, który
tamtego dnia był w każdym z nas. Co
dzisiaj, teraz mogę zrobić abym każdego dnia, w każdej chwili umiał/ła być z
Chrystusem? Anna Szanderska.
Dzień Matki
W hołdzie naszym Mamom w niedzielę 25. maja na Mszach św.
o godz. 10.30 i 12.00 w szczególny
sposób modlimy się w intencji na-

szych kochanych Mam. W Mozowie nasze drogie Mamy omadlamy na Mszy
św. o godz. 09.30.
Bardzo prosimy o wypełnienie
karnetu przez wpisanie imienia Mamy i
złożenie jednej części przy eucharystycznym ołtarzu, a drugą część przekażmy naszej Mamusi. A gdy jest taka sytuacja, że kochana Mama odeszła do
wieczności, to tę drugą cześć połóżmy
przy zdjęciu Mamy w naszym domu. W
ten sposób będziemy chcieli ofiarować
najcenniejszy dar Mszy św. za Mamusie
wypisane z imienia. Karteczki są przy
wyjściu z kościoła.
Po Mszach św. Mamy z Apostolatu Maryjnego zapraszają wszystkich
do parafialnej kawiarenki na domowe,
pyszne ciasto.
Kiedy Pierwsza Komunia ?
W związku z pytaniami w sprawie terminów I Komunii św. informujemy, że dzieci, które rozpoczęły edukację w roku szkolnym 2013/14 przystąpią do I Komunii św. w drugiej klasie (niezależnie od wieku) w 2015 r.
Natomiast, jeżeli obowiązek
szkolny dzieci 6-letnich zostanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015
wówczas I Komunia św. zostanie przesunięta do klasy III. Dzieci do I Komunii św. pójdą wówczas w III klasie w
roku 2017, dlatego w roku 2016 nie będzie I Komunii św. Ks. dr Wojciech Lechów
Rodzinna - S.O.S.
Gdy rodzina jest w trudnej sytu-

acji: sytuacji kryzysu materialnego,
gier hazardowych, losowego zdarzenia, czy rozwodu, wówczas rozpaczliwie wzywa pomocy. Sygnały wysyłane w naszym zagonionym świecie często bywają niedostrzeżone.
Wychodząc naprzeciw tym
wszelkim trudnym zdarzeniom atakującym byt i jedność rodziny Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w
Zielonej Górze proponuje warsztaty
szkoleniowo- terapeutyczne. Warto
skorzystać, kontakt do osoby prowadzącej Agnieszka Domowicz tel.609
370 259, e-mail:adom0@op.pl
 relacje w rodzinie, role poszczególnych członków rodziny: mąż-żona, rodzice-dzieci,
 konsekwencje rozwodu-zaburzenie dotychczasowych ról w rodzinie,
 wpływ decyzji o rozwodzie na sytuację dzieci, problemy i zagrożenia.
 najczęstsze przyczyny konfliktów,
problemy na poziomie komunikacji
interpersonalnej,
 co zależy od nas ?Jak możemy
uchronić siebie i innych przed skutkami rozstania?
 porozumienie jest możliwe-jak
prowadzić dialog po rozstaniu?
 jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach związanych z rozpadem rodziny?
 jak w nowej sytuacji budować relacje rodzice-dzieci? Pułapki „wynagradzania” za rozwód.
 jak sobie radzić z emocjami i długotrwałym stresem?
 etapy przebaczania.

gdzie szukać pomocy i wsparcia w
trudnych chwilach?
 można żyć normalnie – warsztat o
sile optymistycznego spojrzenia.
 spotkania z psychologiem i mediatorem rodzinnym.


Rocznice święceń kapłańskich
Z racji kolejnych rocznic święceń
kapłańskich, ks. kanonika Jerzego, księży
wikariuszy Bartosza i Łukasza i ks. proboszcza Henryka Msza św. dziękczynna
za dar kapłaństwa 25. maja na Mszy św. o
godz. 12.00. Msza św. jest darem grup parafialnych i ludzi dobrej woli. Zapraszamy
do modlitwy w intencjach kapłanów.
„Ślubuję Ci miłość”
Ruch Domowego Kościoła zaprasza do Rokitna na rekolekcje dla
małżeństw na temat „ Ślubuję Ci miłość”. Termin 28.06- 05.07.2014. Rozważania w oparciu o tekst przysięgi
małżeńskiej, po to by budować świadomość piękna i mocy sakramentu małżeństwa. Prowadzący Beata i Tomasz
Puśleccy i ks. Mariusz Dudka, zapewniona opieka dla dzieci od 3 lat. Koszt
rekolekcji 550,00 zł - osoba dorosła,
350,00 zł - dzieci 3-12 lat; maluszki do
2 roku życia 0, 00 zł. Zgłoszenia za pomocą
formularza
na
stronie
www.rdk.zw.pl ; są jeszcze 4 wolne
miejsca.
Piesza pielgrzymka
Piesza pielgrzymka Ziemi Sulechowskiej grupy seledynowej na Jasną
Górę wkracza w przygotowania do

