również po to, by będąc dotkniętym
chorobą nowotworową umieć godnie
żyć aż do końca…
28.09.2014r w naszej parafii
akcja Pola Nadziei – polegająca na
rozprowadzaniu cebulek żonkili w cenie 1zł, które zasadzone jesienią, zakwitną wiosną mówiąc nam , że
wszystko w życiu ma sens. Pole nadziei jest przy krzyżu naszego kościoła, oraz w Mozowie przy kościele, a
także w wielu miejscach Ziemi Sulechowskiej. Pole nadziei, może również
być przy Twoim domu, na Twoim balkonie. Dochód ze sprzedaży sadzonek
żonkili jest wsparciem dla Hospicjum
– miejsca, które daje nadzieję – by
godnie żyć aż do końca.
Przedszkolaki i Pierwszaki
Pamiętamy i o Świętych Archaniołach i o Aniołach Stróżach, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Przedszkolaków i Pierwszaków
wraz z ich Rodzicami i Opiekunami
Nauczycielami i Wychowawcami na
Mszę św. w otoczeniu Aniołów
28.09.2014. godz. 13.15.
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą,
których potrzebują aby godnie żyć

misyjna : aby chrześcijanie, natchnieni
Słowem Bożym angażowali się w służbę
ubogim i cierpiącym
Pielgrzymka mężczyzn
Biskup Stefan Regmunt zaprasza na Diecezjalną Pielgrzymkę
Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu w sobotę 20 września 2014r.
Rozpoczęcie o godz. 9.30, zakończenie około godz. 15.00.
Myśl przewodnią pielgrzymki
stanowić będą słowa zaczerpnięte z
Pierwszej Księgi Samuela – Walka Dawida z Goliatem: Ty idziesz na mnie z
mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja
zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów
(1 Sm 17,45). Zgłoszenia i wszelkie informacje w zakrystii.
Spotkania małżeńskie
Pary małżeńskie niezależnie od
wieku, światopoglądu, wyznania, stażu
małżeńskiego oraz skali dzielących ich
problemów, zapraszamy na rekolekcje
„Spotkania małżeńskie – dialog we
dwoje”. Rekolekcje odbędą się w dniach
26-28 września br. w domu rekolekcyjnym w Rokitnie. Program nastawiony jest
na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez
dialog prowadzony we dwoje. Zgłoszenia
i zapisy pod nr. tel. 607-180-539
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Prawda- fundament wychowania,
W niedzielę 14 września rozpoczynamy tydzień refleksji nad wychowaniem. W tym roku, chcemy dotknąć fundamentu wychowania jakim
jest prawda. Bowiem, „człowiek jest
sobą poprzez prawdę i staje się bardziej
sobą przez coraz pełniejsze poznanie
prawdy” św. Jan Paweł II. Poniżej zamieszczamy fragmenty z Listu Konferencji Episkopatu na temat prawdy.
Bóg na kartach Biblii przypomina nam rolę prawdy i miłości w życiu człowieka. Źródłem tej troski jest
miłość Stwórcy do stworzenia, poddawanego ciągłej pokusie ulegania kłamstwu, którego ojcem jest „władca tego
świata” (J 12,31).
Znamiennym listem Boga do
człowieka jest Dekalog – dziesięć przykazań napisanych palcem Bożym na
kamiennych tablicach (por. Wj 31,18).
Troska o ich zachowanie włącza się w
szczególne zadanie chrześcijanina, który jest nieustannie wzywany do życia w
duchu prawdy i miłości. Współczesny
świat próbuje narzucić ludziom przeko-

nanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek rozumie i stosuje ją
na swój własny, indywidualny sposób. Co
więcej, na człowieka głoszącego istnienie
obiektywnej prawdy, według której pragnie on żyć, patrzy się z podejrzliwością, a
nawet z lekceważeniem. W takiej sytuacji
przestają obowiązywać wszelkie stałe
wartości.
Jan Paweł II stanowczo przypominał: „W sytuacji, w której nie istnieje
żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia
sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w
jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”
(Centesimus annus, n. 46).
Warto […] postawić pytanie: na
czym polega wychowanie do prawdy?
Pełną prawdę o Bogu i o człowieku przekazuje Jezus Chrystus, który mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”
(J 14,6a). Zbawiciel jest zatem Najwyższym Wychowawcą w szkole Prawdy. On

sam bowiem jest Prawdą. To On posiada wyraźnie określony plan wychowawczy, wyrażający się w słowach:
„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie” (J 14,6b).
Najważniejszą konsekwencją
życia w prawdzie, którą ukazuje nam
Pan Jezus, jest dążenie do podporządkowywania jej swojego życia. Jak wielokrotnie nauczał św. Jan Paweł II, nie
ma wolności bez prawdy. Autentyczna
wolność polega bowiem na życiu w
świecie prawdziwych wartości i na
świadczeniu o nich.
7- ma rocznica śmierci
Dzisiaj w niedzielę 07.09.14r.
przypada 7-ma rocznica śmierci pierwszego proboszcza naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o zbawienie wieczne śp. ks. Edwarda Kopra.
Proszę pamiętajmy o Kapłanie zatroskanym o sprawy ludzi świata pracy
również i z tej racji, że w tym roku
przeżywamy 25-tą rocznicę częściowo
wolnych wyborów do parlamentu.
Parafialny Odpust
W Tygodniu Wychowania
przeżywamy w czwartek 18.09.2014
nasz parafialny odpust poprzedzony
modlitwami przed Najświętszym Sakramentem w intencjach dobrego wychowania Dzieci i Młodzieży. Modlitwa prowadzone przez Róże Żywego
Różańca we wtorek i środę ( 16 i
17.09.2014). W dniu odpustu Adoracja
od godz. 16.30. Uroczystościom odpustowym przewodniczyć będą księża

proboszczowie Andrzej Grządziel i
Sławomir Kukla– kapłani, którzy w tym
roku przeżywają 25 lecie kapłaństwa.
Rodzice po stracie dziecka…
Drodzy Rodzice, gdy odchodzi
Dziecko, niezależnie od jego wieku ciążowego, czy wieku po urodzeniu – świat
przestaje być dla Was zrozumiały i przewidywalny. Ogromna trauma, jaką wprowadza poronienie czy śmierć Dziecka
powoduje, iż traci się poczucie kontroli
nad sobą, trudno odnaleźć się w otoczeniu pracy i znajomych, zrywa się relacje z
bliskimi osobami. Pojawia się przerażenie, a także trudny do zrozumienia dla innych ludzi, których „ to” nie dotknęło –
ból, bo utrata dziecka jest dramatem.
Drodzy Rodzice, macie prawo
przeżywać bunt, złość, cierpienie, lęk.
Macie prawo płakać. Potrzebujecie czasu,
aby odnaleźć się w tej jakże trudnej sytuacji. Bądźcie jednak dla siebie oparciem.
Pamiętajcie o tym, że oboje utraciliście
Dziecko, dla którego jesteście najwspanialszymi Rodzicami, bo potraficie podjąć duchową walkę, by się podźwignąć z
bolesnego doświadczenia i zaufać.
Zapraszamy Was Drodzy Rodzice, zapraszamy Tych, którzy przeżywają
opisany ból w każdy trzeci piątek miesiąca
na Mszę św. o godz. 18.00 w Sulechowie
w parafii św. Stanisława Kostki, po Mszy
św. spotkanie, możliwość indywidualnych
rozmów.
Świetlica Staś
Od poniedziałku do piątku zapraszamy dzieci i młodzież do świetlicy

Staś. Ruszamy z ciekawym programem! Będzie muzycznie, plastycznie,
sportowo – każdy znajdzie coś dla siebie! Nie siedź w domu – przyjdź i
spędź czas w miłej atmosferze. Świetlica Staś zaprasza codziennie w godzinach od 14.00 do 17.00. Drodzy Rodzice Zostajecie dłużej w pracy? Musicie zrobić zakupy? Pamiętajcie, że jest
świetlica Staś, w której Wasze pociechy mogą rozwijać swoje zainteresowania, aktywnie spędzić czas, a nawet
odrobić lekcje.

Bierzmowanie dla dorosłych
Wszystkich zagubionych po
drodze w przygotowaniu do bierzmowania i wszystkich dorosłych zapraszamy w poniedziałki na Adorację
Najświętszego Sakramentu o godz.
19.00 i indywidualne spotkania z prowadzącym kapłanem.

Jak to zrobić? Stowarzyszenie
Pomoc Kościoła w Potrzebie oraz Green
Office Ecologic prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszym województwie. W Sulechowie zbiórka wypada 26 września i potrwa do godz. 18.30. W tym dniu przynosimy lub przywozimy na plac w dawnym
tartaku, wjazd od strony ul. Przemysłowej
zużyte pralki, komputery, telewizory.
Zbiórka bezpłatna obejmuje monitory,
klawiatury, drukarki, klimatyzatory, radia,
magnetofony, dekodery, wszelkie telefony, żelazka, odkurzacze, grzejniki elektryczne, kuchenki, kable, akumulatory,
baterie, tonery itp.
W ten sposób nie tylko pozbędziemy się kłopotu z utylizacją, ale włączymy się w akcję niesienia pomocy ludziom w potrzebie na całym świecie. Zebrany sprzęt zostanie przetworzony, a pozyskane środki, pozwolą m.in. na sfinansowanie budowy studni w krajach Trzeciego Świata oraz innych działań humanitarnych i edukacyjnych. Zachęcamy do
włączenia się w zbiórkę i tym samym dołożenia cegiełki do wielkiej akcji niesienia
pomocy potrzebującym braciom i siostrom. Zapamiętaj i przekaż dalej, że 26
września do godz. 18.30. plac w dawnym
tartaku, tam zwozimy elektrośmieciwjazd główną bramą od strony ul. Przemysłowej.

Uwaga – to ważne
Oczyść dom i świat z elektrośmieci. Daj nadzieję żyjącym bez domu
na krańcu świata. Wspólnie zrealizujmy
projekty edukacyjne w Afryce.

Pola Nadziei
Żonkil jest międzynarodowym
symbolem NADZIEI. Tej nadziei potrzeba ludziom walczącym z chorobami
nowotworowymi. Tej nadziei potrzeba

Bierzmowanie
Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowanie przez uczniów z
I –wszych klas szkoły średniej została
ustalona przez księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego na 3 października.
Trwa ostatni etap przygotowań do
przyjęcia sakramentu dojrzałości. Kolejne spotkanie w środę 10.09.2014. o
godz. 18.00

