Gminne Dożynki
Gminne Dożynki i dziękczynienie za plony, w Mozowie 30 sierpnia
w sobotę. Uroczystości rozpocznie
Msza św. o godz. 14.00 w intencji
dziękczynienia za plony z pól, winnic,
ogrodów i wszelkich upraw i o potrzebne łaski dla trudzących się nad tymi
uprawami i zebranymi plonami. Po
Mszy św. tradycyjny dożynkowy korowód. Podczas uroczystości otwarcie remontowanej świetlicy w Mozowie.
Bliskie spotkania
Bliskie spotkania - to punkty
konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Projekt jest skierowany dla osób posiadających aktualne
orzeczenie niepełnosprawności dotyczy
to dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz
osób z ich otoczenia – rodziny, sąsiadów, znajomych osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, opiekujesz się niepełnosprawnymi,
szukasz pomocy – skontaktuj się tel
507 509 442 lub e-mail soc@caritas
Siedziba ul. Aliny 7, Zielona Góra. Projekt trwa do 31.12. 2014r.
Z uśmiechem do szkoły
Choć tu jeszcze wakacje w
pełni, to jednak już w całym kraju powoli rozpoczyna się akcja „ z uśmie-

chem do szkoły”. Aby to było możliwe
dla wszystkich uczniów, Parafialny Zespół Caritas zaprasza do składania w koszu przy ołtarzu Serca Pana Jezusa tornistrów, czy wyprawek szkolnych, lub też
ofiary na szkolne wyprawki, bądź na posiłki dla dzieci. Bardzo prosimy, Parafian
o podpowiedzi do jakich rodzin taka pomoc powinna trafić.
Studia Magisterskie
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.
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: aby uchodźcy zmuszeni do
opuszczenia swoich domów z powodu
przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę
i by ich prawa były chronione;
misyjna : Aby chrześcijanie w Oceanii
głosili z radością wiarę wszystkim ludom
kontynentu

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

BIULETYN PARAFIALNY
Parafii św.Stanisława
Kostki w Sulechowie
Numer 7 ( 80) 02. 08. 2014
www.kostka-sulechow.pl
Są takie dni…,
W ciągu roku jest mnóstwo dni
poświęconych różnym zawodom, osobom, sytuacjom, wydarzeniom. My, w
naszej parafii chcielibyśmy w dzień
Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia
zaproponować dzień solidarności z osobami walczącymi z nowotworami,
dzień solidarności z ich rodzinami. Dlaczego taki dzień solidarności, jak przyjąć ten dzień? Zapraszamy do lektury
poniższej refleksji, by wyjść z ciemności którą nowotwór próbuje zasiać w
sercach i umysłach ludzi.
Czy zawsze jedność = solidarność
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, módlmy się aby jedność
była odnowiona w nas, aby cały świat
poznał uczniów Chrystusa w nas.
Fragment cytowanej piosenki
niesie za sobą słowa o jedności i zjednoczeniu w Bogu. Jedność i zjednoczenie to inaczej solidarność. Łatwo jest
nam być w zgodzie, jedności z tymi,
którzy są do nas podobni, których problemy są naszymi problemami, z który-

mi łączy nas coś więcej niż człowieczeństwo. Ale Jezus Chrystus nie przyszedł na
świat po to, by gromadzić wokół siebie i
jednoczyć tylko niektórych. On przyszedł i
jest dla każdego. Przykładem swojego życia Jezus kazał miłować wszystkich. Mówił, że wszyscy jesteśmy kościołem. Kim
są owi wszyscy?
Solidarni na dzisiaj
To ja, Ty, Twój sąsiad obok,
dziecko w łonie matki, nawrócony przestępca, osoba chora. Chory człowiek...
Tak wielu ludzi dzisiaj dotyka cierpienie
spowodowane rakiem, nowotworem. W
tych trudnych dla chorego i jego najbliższych chwilach walki z chorobą, tak ważne jest wsparcie. Poczucie, że nie jest się
samemu, że ktoś swoją modlitwą, postem, jałmużną wspiera mnie i tych, którzy podobni są do mnie.
W święto Przemienia Pańskiego
bądźmy solidarni z chorymi na raka. Jezus objawiając Piotrowi, Jakubowi i Janowi swoją Boską naturę, objawia im się
jako światło, jasność. Przemienienie rzuca światło na śmierć, która ma się doko-

nać w Jerozolimie. Światło rozpromienia, daje nadzieję - taką właśnie nadzieją i wsparciem powinniśmy być
dla tych, którzy walczą z nowotworem. Objaw drugiemu człowiekowi
swoją boskość - podaruj komuś swoją
modlitwę, ręce do pracy, wsparcie ludzkie gesty.
Nie jesteśmy sami
Warto w tym miejscu zwrócić
naszą uwagę ku świętemu Maksymilianowi Kolbe, którego wspomnienie
przypada 14 sierpnia. Maksymilian,
uczony i działacz medialny, męczennik. Zginął w Auschwitz, oddając
swoje życie za współwięźnia. Umierał
śmiercią głodową.
Św. Maksymilian mógłby być
dzisiaj patronem osób chorych na raka.
Dlaczego? Bo tak jak oni pragnął żyć,
tak jak chorzy na nowotwór chciał być
potrzebny, jeszcze coś zrobić, czegoś
dokonać. Chory to nie przegrany, to
nie osoba, która czeka na litość.
Choroba to stan
Chory - to pewien stan. Mówi
się, że kobieta jest w stanie błogosławionym, że ktoś był w stanie wzburzenia, itd. Stan ma to do siebie, że nie jest
czymś stałym. Człowiek nie rodzi się z
jakimś stanem. Chory na nowotwór
ma jakąś historię życia, której nie wyznacza choroba. Chory to osoba walcząca, której trzeba pomóc, gdy brakuje sił, którą trzeba wesprzeć, kiedy
światło w tunelu przygasa. Choroba to
nie koniec, a często początek nowej
drogi. SOLIDARNI - RAK!
R - ratujący

A - aktywni
K - kreatywni
Św. Maksymilian to patron
Dawców Krwi. Rak dotyka atakując
krew - białaczka. Jeśli możesz - pomóż.
Oddaj krew, podaruj szpik - podaruj życie. Jeśli nie, to chociaż obejmij modlitwą
walczącego, walczącą z rakiem
Siostro i bracie, szukając drogi
swojej świętości, szukając Boga, odnajduj
go w drugim człowieku. Patrz mu w oczy
i uśmiechaj się, bo patrzysz w oczy Boga,
który cierpi i walczy w człowieku będącym atakowanym przez nowotwór.
Dzień solidarności z walczącymi z
chorobami nowotworowymi
Zapraszamy aby na dzień 6
sierpnia przynieść do naszej parafii i złożyć na ołtarzu imię ukochanej osoby walczącej z nowotworem. A może nawet
niech osoba która walczy z nowotworem,
jeśli da radę sama przeniesie kartkę ze
swoim imieniem. Może być to nawet
zdjęcie osoby walczącej z nowotworem.
Tego dnia na Mszy św. o godz.
8.00 rano, podczas Nowenny do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i na Mszy
św. o godz. 18.00 modlimy się o ducha
wiary, nadziei i miłości dla osób walczących z nowotworami, o ducha ufności dla
rodzin i osób opiekujących się braćmi i
siostrami prowadzącymi tę nierówną
walkę. Tego dnia w tych intencjach modlą się pielgrzymi naszej sulechowskiej
grupy.
Pielgrzymi jadący 11 sierpnia na
Jasną Górę zawiozą te imiona i złożone
one będą na Jasnogórskim Ołtarzu pod-

czas Mszy św. odprawianej w tej intencji potrzebnych łask dla osób i rodzin walczących z nowotworami, o
dary Świętego Ducha dla lekarzy i naukowców.
Anna Szanderska
Mammografia
Badania mammograficzne, refundowane przez Ministerstwo Zdrowia dla wszystkich Pań. Mammobus z
Zielonej Góry oczekuje przy Biurze
Pełnomocnika ds. Uzależnień W Sulechowie ul. Licealna w dniach 8 – 12
sierpnia, rejestracja o pon. do piątku w
godz. 08.00 – 16.00 nr tel 68 452 77
96; 605 598 655, 605 598 077;
70 rocznica powstania
W 70-tą rocznicę Powstania
Warszawskiego módlmy się za żyjących i poległych uczestników Powstania aby ich ofiara i poświęcenie nie
uległy zapomnieniu, ale przyczyniały
się wciąż do rozwoju naszej Ojczyzny.
Piesza pielgrzymka
Piesza pielgrzymka Ziemi
Sulechowskiej grupy seledynowej na
Jasną Górę wyruszyła 2 sierpnia.
Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, Sponsorom, Ludziom dobrej
woli. Zapraszamy wszystkich do łączności z pielgrzymami, codziennie w
sierpniu przed Mszą św. wieczorną o
godz. 17.30 modlitwa różańcowa w
intencjach Ojczyzny i wędrujących
pielgrzymów.

Wyjazd na przywitanie pielgrzymów
Tradycyjnie wyjazd na przywitanie uczestników Pieszej Pielgrzymki 11
sierpnia z parkingu przy naszym kościele
o godz. 22.00. Po przyjeździe do Częstochowy możliwość dołączenia się do grupy pielgrzymów i przejście ostatniego
etapu. Wyjazd z Jasnej Góry 12 sierpnia
po Apelu Maryjnym.
15 sierpnia
Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie, dzień
wdzięczności za zbiory i plony tego roku.
Msze św. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
naszym kościele o godz. 7.30; 9.00;
10.30; 12.00 i 18.00. Msza św. w Mozowie o godz. 9.30 .
15 sierpnia dotykamy prawdy o
zwycięskiej bitwie pod Warszawą, znanej
jako cud nad Wisłą, dlatego ta data to
Dzień Wojska Polskiego. Miejskie uroczystości upamiętniające Chwałę Oręża
Polskiego rozpoczną się Mszą św. o
godz. 8.00 w kościele Podwyższenia
Krzyża, a następnie przejście pod pomnik
chwały Oręża Polskiego.
Z maryjnymi pieśniami
Zapraszamy na III – ci Przegląd
Pieśni Maryjnych w wykonaniu naszych
lokalnych zespołów z gminy, powiatu i
okolic. Ten wieczór to czas wspólnego
śpiewu i odkrywanie piękna dziedzictwa
wiary i kultury. Zapamiętaj 31 sierpień
godz. 16.00 Sulechowski Dom Kultury
wstęp wolny. Zaprasza Akcja Katolicka
wraz z Sulechowskim Domem Kultury.

