pomogą im przejść do domu Boga
Ojca. Warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego to, wybranie sobie osoby za którą ofiaruję odpust, następnie spowiedź sakramentalna, lub
świadomość, że jest się w stanie łaski
uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, w kościele odmówienie Ojcze nasz i
Wierzę w Jednego Boga, oraz dowolna
modlitwa w intencjach wyznaczonych
na ten dzień przez papieża Franciszka.
Dzisiaj nikt nie reklamuje
tego odpustu. A przecież tylu braci i
tyle sióstr odeszło nagle. Umarli.!!!
Nawet nie zdążyli się pożegnać z bliskimi. A co dopiero pojednać się z Bogiem. Kto im jest gotów pomóc?– proszę nie przegap dnia 2 sierpnia.
Piesza pielgrzymka
Piesza pielgrzymka Ziemi Sulechowskiej grupy seledynowej na Jasną Górę wkracza w przygotowania do
wymarszu. Informacje i zgłoszenia u
ks. Łukasza. Zgłoszenia również po
Mszach św. w zakrystii. W każdą środę podczas nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy modlimy się w
intencjach pieszej pielgrzymki, duchowych pielgrzymów, osób wspierających dzieło pielgrzymki. Ofiary składane podczas Nowenny tworzą budżet
pieszej pielgrzymki. Zarezerwuj czas i

powędruj z nami od 2 do 12 sierpnia.

BIULETYN PARAFIALNY

Proponowane pielgrzymki

Parafii św.Stanisława
Kostki w Sulechowie

do Lichenia
Jednodniowa pielgrzymka do
sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w
sobotę 19 lipca. Wyjazd o godz. 5.00
rano, z parkingu przy kościele św. Stanisława Kostki. Opłata 60zł. Przy zgłoszeniu w zakrystii podajemy nr. pesel i adres
zamieszkania.
do Ziemi Świętej
Franciszkańskie Biuro Podróży
Patron Trawel zaprasza na pielgrzymkę
do Ziemi Świętej w dniach 2 – 9 listopada 2014r., w cenie 2490 zł plus bilety
wstępu ok. 80 USD. Wszelkie informacje
w zakrystii naszej parafii, tam pobieramy
druki do wypełnienia. Zgłoszenia i wpłata
1000 zł. do 20 lipca.
do Częstochowy
Pielgrzymka autokarowa do
Częstochowy w dniach 25 i 26 lipca wraz
z noclegiem, cena 120zł.Zgłoszenia w zakrystii po Mszach świętych do 20 lipca.
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: aby uprawianie sportu
było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego
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Prawda wyzwala
Wszechobecna manipulacja,
będącą w informacji i w reklamie, w
codziennej ludzkiej komunikacji sprawia, że bardzo trudno odróżnić prawdę
od kłamstwa, ludzi wiarygodnych od
oszustów i naciągaczy. Jednak nawet ci,
którzy posługują się kłamstwem – szukają prawdy. Bo prawda wyzwala z
lęku, bólu, obłudy. Prawda – choć bywa
bolesna i kłopotliwa może uzdrowić i
nadać sens zagubionemu życiu.
Jezus również i dzisiaj mówi „
Jeśli się nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.
Może w kontekście prawdy, która wyzwala warto nad tymi słowami się zastanowić. Bowiem dziecięca radość
wypływa z dziecięcej szczerości i widać ją w oczach dziecka. A co widać w
Twoich oczach? Dlaczego w oczach
tak wielu ludzi jest smutek? Bo…, są:
oszukani, okłamani, wprowadzeni w
machinę kłamstwa. Jakie to dziwne, że
ludzie kłamią bo wpisane jest to w wykonywaną pracę, kłamią bo są wściekle zazdrośni. Co to znaczy stanąć w

prawdzie? Najlepiej wyjaśnią to słowa
świadectwa człowieka, który podjął trud
terapii wyzwalania się z zakłamania:
„wszędzie tam, gdzie poznałem prawdę,
gdzie ją przyjąłem, doznaję uwolnienia;
lecz ono prowadzi mnie do odpowiedzialności za siebie przed Bogiem, przed sobą i
przed drugim człowiekiem, a nie do samowoli bez hamulców i ograniczeń”.( Różaniec nr 7-8, str.10-11).
Sumienie
Ks. Bp Jan Wątroba Biskup Rzeszowski – kieruje apel do ludzi dobrej woli
Obserwujemy z niepokojem, że w
imię źle pojętego pluralizmu i rozdziału
Kościoła od Państwa, odmawia się ludziom wyznającym wartości chrześcijańskie gwarantowanej im przez prawo naturalne i Konstytucję RP wolności sumienia.
Wystarczy wymienić: ataki na
położną za odmowę uczestnictwa w zabijaniu nienarodzonych dzieci, histeryczne
wprost działania grup ideologicznych
wymierzone w profesora Chazana,
ośmieszanie lekarzy, którzy podpisali de-

klarację wiary zaproponowaną przez
Wandę Półtawską, (czy nawet manipulacje sondażami społecznymi).
Pragniemy w sposób jednoznaczny zapobiec na przyszłość agresywnym działaniom grup ideologicznych i mediów, które publicznie odmawiają poszanowania powszechnych
praw człowieka. Próbą takiego przeciwdziałania jest obywatelski projekt
ustawodawczy określany „klauzula
sumienia pacjenta''. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne.
Wielu pacjentów wprost wyraża potrzebę posiadania informacji o tym, jakie standardy moralne stosuje dana
placówka medyczna. Wydaje się bezspornym, że pacjenci mają prawo do
takiej wiedzy… Pacjent ma prawo
wiedzieć, czy szpital, któremu powierza swe zdrowie i życie, hołduje zasadom moralnym odpowiadającym samemu pacjentowi. Tak jak pracownicy
służby zdrowia mają prawo odmówić
uczestniczenia
w
czynnościach
sprzecznych z ich sumieniem, tak pacjenci mają prawo wyboru placówki
pod kątem odpowiadających im standardów moralnych.
Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod projektem „Ustawy o klauzuli sumienia pacjenta". Zebrano ponad 70 000 podpisów. Brakuje jeszcze 30 000. Zbiórka
podpisów upływa 20 lipca 2014 roku.
Nie pozwólmy, aby tak ważna
sprawa jak budzenie świadomości pacjentów i lekarzy przeszła bez echa.

Podpisy pod projektem ustawy zbieramy w naszej parafii w niedzielę 13 lipca po Mszach św. przynosimy ze sobą
dowody osobiste lub inny dokument z
adresem i nr pesel.
Co daje wierność sumieniu
Wierność sumieniu to uczciwość, czyli stop dla oszustwa nawet w
dziedzinie medycyny, gdzie za wszelką
cenę wciskają się ludzie, chcący zwiększać swoje zyski wprowadzając pod
płaszczykiem leków, bezwartościowe a
nawet szkodliwe produkty. Jednym z
nich jest cała gama leków homeopatycznych. Choć już dawno został ten
komunikat wydany, nie ma on rozgłosu
bowiem zagłuszone jest sumienie:
dziennikarzy, wydawców? A może tak
po prostu jest łamane nasze sumienie.
4 kwietnia 2008 r. w sprawie
stosowania homeopatii i pokrewnych
metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w
tych dziedzinach.
Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia zjawisko stosowania homeopatii i pokrewnych nienaukowych
metod przez niektórych lekarzy i lekarzy
dentystów, a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i
organizacje mające sprawować pieczę
nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych. Stale narasta liczba
dowodów oraz przekonanie środowisk
naukowych w medycynie, że homeopatię
należy zaliczać do nienaukowych metod
tzw. medycyny alternatywnej, która proponuje stosowanie bezwartościowych

produktów o niezweryfikowanym naukowo działaniu.
Rada wyraża zaniepokojenie,
że część lekarzy i lekarzy dentystów,
jak również niektóre organizacje lekarskie i uczelnie medyczne angażują się
w popularyzację homeopatii i pokrewnych metod, służąc pomocą w organizacji szkoleń i działań mających na
celu legitymizowanie oraz promocję
homeopatii.
Naczelna Rada Lekarska uważa, że działania takie stoją w sprzeczności z art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi: "Lekarz nie może
posługiwać się metodami uznanymi
przez naukę za szkodliwe, niezweryfikowanymi naukowo lub bezwartościowymi. Nie może także współdziałać z
osobami zajmującymi się leczeniem, a
nie posiadającymi do tego uprawnień",
jak również ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 24-02-IV z
dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie tzw.
medycyny alternatywnej.
Zapisy te zobowiązują Naczelną Radę Lekarską, inne organy samorządu lekarskiego oraz wszystkich jego
członków nie tylko do przeciwstawiania się ww. tendencjom, ale również do
popierania działań tych lekarzy, lekarzy
dentystów i organizacji lekarskich, których celem jest troska o zachowanie racjonalnego charakteru medycyny praktykowanej w naszym kraju oraz racjonalnego wydatkowania prywatnych i
publicznych środków przeznaczanych
na leczenie. Sekretarz Mariusz Janikowski, Prezes Konstanty Radziwiłł

Światowe Dni Młodzieży
W 2016 roku w Polsce odbędą
się Światowe Dni Młodzieży. Prosimy
tych wszystkich, którzy kiedykolwiek
uczestniczyli w Światowych Dniach
Młodzieży o przypomnienie sobie tamtych dni i podzielenie się zdjęciami, które
wykorzystamy na wystawę ukazującą
piękne dzieło zainicjowane przez naszego
rodaka św. Jana Pawła II. Zdjęcia podpisane przynosimy do zakrystii do końca
lipca.
Nie przegap
2 sierpnia, to ważny dzień w
walce o przebaczenie kar za grzechy. Z
grzechem, niestety związana jest wina i
kara. Wina odpuszczona przez sakramentalne rozgrzeszenie w sakramencie spowiedzi. Pozostaje kara w czyśćcu do odpokutowania.
Odpust Porcjunkuli wypadający 2 sierpnia, to odpust zupełny przebaczenia kar za grzechy, który może być
ofiarowany za siebie lub za zmarłą osobę.
Ten uczynek jest o wiele skuteczniejszy
niż zapalony znicz przy mogile, wystawiony pomnik, czy bukiety kwiatów.
Owszem one są zewnętrznym wyrazem
naszej pamięci o zmarłych. Ale najczęściej Ci nasi zamarli pragną ofiarowanych odpustów – jako przebaczenia kar
za grzechy tu na ziemi popełnione. Pragną tych odpustów – jeszcze bardziej niż
my w czasie upałów pragniemy wody i
chłodu. My tę wodę i chłód znajdujemy,
czujemy się wówczas lepiej. A dusze
czyśćcowe?, latami nie mogą się doprosićtych ofiarowanych odpustów, które

