po życia i nasze zabieganie sprzyjają
zapominaniu. Dlatego zachęcamy czytających nasz biuletyn do odmawiania
Aktu zawierzenia rodziny Miłosierdziu
Bożemu wszak tyle jest trosk i problemów:
Jezu Chryste, zapraszamy Cię
do naszego domu. Bądź w nim najważniejszą Osobą. Tobie w tej wspólnocie
rodzinnej chcemy służyć i Ciebie czcić.
Weź ten dom w całkowite swoje posiadanie i rozpal w nim ognisko Bożego
Miłosierdzia. Panie Jezu, bądź pośrodku nas tak jak wtedy, gdy przyszedłeś do
wylęknionych uczniów w Wieczerniku.
Przyjdź z darem pokoju, którego tak
potrzebujemy. Ześlij w tym domu –
swojej własności – Ducha Świętego z
mocą wzajemnego przebaczenia. Pozostań w nim w znaku obrazu Bożego Miłosierdzia. Niech ten dom będzie uświęcony Twoją obecnością. Niech promienie Twojego miłosierdzia nieustannie
go przenikają, zasilając naszą miłość
nową mocą. Niech Twe miłosierdzie
przejdzie przez ten dom również na inne
rodziny. Uczyń z naszych rodzin wieczerniki trzeciego tysiąclecia. Jezu,
ufam Tobie. Amen.
Droga Służbo Zdrowia
„Nie potrzebują lekarza zdrowi,
ale ci, którzy źle się mają”. (Łk 5:31–
32). Wszystkim lekarzom, pielęgniar-

kom, ratownikom medycznym, dziękujemy za codzienny trud dbania i ratowania
ludzkiego życia. Życzymy by służba bliźnim dawała im każdego dnia radość i siłę.
Życzymy dobrze postawionych diagnoz,
wprawnych rąk na operacyjnych salach,
delikatności dla najmłodszych pacjentów i
cierpliwości do tych starszych. Niech oczy
pacjentów i ich rodzin będą zawsze lustrami, w których poprzez uśmiech wdzięczności odbije się trud podjętej opieki. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Służby
Zdrowia w środę o godz. 18.00
Drodzy Nauczyciele
„Piękne (...) i wielkiej doniosłości
jest powołanie tych, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w
szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów
umysłu i serca, jak najstaranniejszego
przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania” św.JP II.
W dniu edukacji narodowej, życzymy wszystkim pracownikom oświaty,
by w swoim powołaniu byli, jak płonące
pochodnie, które wskazują swoim podopiecznym właściwie drogi życia. Niech
kształtowanie serc i umysłów młodych
Polaków przynosi satysfakcję i wdzięczność wychowanków. Zapraszamy na
Mszę św. w intencji Nauczycieli, Katechetów w czwartek o godz. 18.00.
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Upośledzeni kochani przez Boga
Osoba niepełnosprawna intelektualnie jest szczególnie kochana
przez Boga – powiedziała w Warszawie Marie-Hélène Mathieu. 85-letnia
Francuzka, która wraz z Jeanem Vanier
utworzyła w 1971 r. wspólnoty "Wiara
i Światło" (Foi et Lumière). Marie-Hélène Mathieu prezentowała kulisy
książki "Nigdy więcej sami. Przygoda
Wiary i Światła".
Marie-Hélène Mathieu przestrzegła w Warszawie, że badania prenatalne służą dziś do faktycznej eliminacji dzieci z zespołem Downa, zaś
obowiązujące we Francji prawo daje
możliwość dokonania legalnej aborcji
takiego dziecka nawet w przededniu
planowanego porodu. Przypomniała, że
Jan Paweł II określał to zjawisko mianem równie przerażającego jak dyskryminacja rasowa z czasów II wojny
światowej.
Podczas spotkania Francuzka
podkreśliła, że "Wiara i Światło" powstała jako odpowiedź na ból rodziców,
którzy z racji niepełnosprawności ich

dzieci byli marginalizowani przez społeczeństwo. Osobom z niepełnosprawnością
intelektualną nawet nie udzielano Komunii
św. (jako, że "nie rozumieją"), nie pozwalano na udział w pielgrzymkach (gdyż
"zaburzają atmosferę") itp. W odpowiedzi
na to Marie-Hélène Mathieu i Jean Vanier
zorganizowali kilkunastotysięczną, międzynarodową pielgrzymkę osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin i przyjaciół
do Lourdes na Wielkanoc 1971 r. Pielgrzymka ta była momentem konstytutywnym powstania trwałych wspólnot, które
składają się z trzech członów: osób z niepełnosprawnością intelektualną, członków
ich rodzin oraz przyjaciół, którymi są zazwyczaj ludzie młodzi. Współzałożycielka
ruchu przekonywała, że osoba niepełnosprawna intelektualnie prosi tylko o to, by
móc kochać i czuć się kochaną. "To jest w
gruncie rzeczy głęboką potrzebą serca nas
wszystkich" - dodała. Przypominając zaś
słowa św. Jana Pawła II, iż "warci jesteśmy tyle, ile warte jest nasze serce" zwróciła uwagę, że "u zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości, i z niczego innego".

Dzień Papieski
Dzień Papieski to troska o Fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia, z stypendiów tej prestiżowej fundacji korzystają młodzi sulechowianie. Może warto
wysłać sms „Pomoc” pod numer
74265, koszt 4,92zł z Vat, lub zadzwonić 704 407 401 koszt 4,99zł z Vat;
zerknij na www.dzielo.pl Może ta forma dzielenia się będzie naszym zjednoczeniem z tym, który jest naszym
orędownikiem przed Bogiem.
Zaproszenie Koła Misyjnego
Wspólnota Wolontariatu Koła
Misyjnego zaprasza Rodziców oraz
wszystkich chętnych do wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach Eucharystycznej Godziny Świętej
w dniu 17.10.2014 o godz. 18.30. To
spotkanie jest zawierzeniem działań i
przesłania rozpoczynającego się od 19.
października Tygodnia Misyjnego.
Ocalić od zapomnienia
Z racji 25. rocznicy częściowo
wolnych wyborów był czas listów
wdzięczności. Powróciliśmy z tej okazji
do wspomnień związanych z bohaterską
postawą kapłanów tamtych lat organizujących duszpasterstwo świata pracy,
Msze za Ojczyznę, pielgrzymki świata
pracy. Czynili to narażając własne życie.
19 października przypada 30. rocznica
bolesnego wydarzenia zamordowania
kapłana, przez polskie Służby Bezpieczeństwa, bo stawał on w obronie
krzywdzonych Polaków. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko, Kapelana

Solidarności, wspominał i do jego słów nawiązywał pierwszy proboszcz parafii ks.
kanonik Edward Koper. W niedzielę
26.10.14. na Mszy św. o godz. 10.30 chcemy wspomnieć z wdzięcznością dziedzictwo duszpasterstwa świata pracy oraz sulechowskiego „podziemia”, Ruchu Młodzieży Solidarnej.
Herbaciana cegiełka
W ostatnią niedzielę października
wspominamy rocznicę poświęcenia własnego kościoła. W naszej parafii będzie
gościł ks. proboszcz Andrzej Tomys i podzieli się superciekawą propozycją na jesienne dni.
Rodzice po stracie dziecka…
Zapraszamy Was Drodzy Rodzice, zapraszamy Tych, którzy przeżywają
ból po stracie dziecka 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, możliwość nawiązania terapeutycznych kontaktów, wyjazdów. Została wydana ulotka
przybliżająca sposoby jak przejść przez
bolesne doświadczenie, swoistą dolinę
ciemności. Może warto pochylić się nad
tekstami, propozycjami tam zamieszczonymi. Ulotka znajduje się w kancelarii, zakrystii, u kapłanów w konfesjonale.
Świetlica Staś
Od poniedziałku do piątku zapraszamy dzieci i młodzież do świetlicy Staś.
Nie siedź w domu – przyjdź i spędź czas
w miłej atmosferze. Świetlica Staś zapra-

sza codziennie w godzinach od 14.00
do 17.00. Drodzy Rodzice! Pamiętajcie,
że jest świetlica Staś, w której Wasze
pociechy mogą rozwijać swoje zainteresowania, aktywnie spędzić czas, a nawet odrobić lekcje. W soboty o godz.
10.00 mają spotkania ministranci i kandydaci na ministrantów, a także w sali
na górze grupa wolontariatu koła misyjnego, od godz. 11.00 oaza dla Dzieci, a
od godz. 12.00 schola dla dzieci.

i charyzmatu tej wspólnoty. Owocem spotkania jest utworzenie w naszej parafii
KSM. Do tej wspólnoty przyłączyć się
może każdy młody człowiek. Szczególnie
zapraszana jest młodzież przygotowująca
się do sakramentu bierzmowania, ale także
i młodzież, która przystąpiła do bierzmowania. Spotkania KSM odbywają się w
każdy piątek od godz. 16.30 w świetlicy.
Serdecznie zapraszamy!!! Przyjdź a zdziwi Cię Jezus.

Przedszkolaki i Pierwszaki
Pamiętamy o świętych naszych
przyjaciołach, których imiona zostały
nam nadane wraz z ich darem wstawiennictwa i przyjaźni. Drodzy Rodzice poprzez Wasze miłujące serca serdecznie zapraszamy wszystkich Przedszkolaków i Pierwszaków wraz z ich
Opiekunami Nauczycielami i Wychowawcami na Mszę św. w otoczeniu
„świętych, którzy balują w niebie”
26.10.2014. godz. 13.15.

jeśli śpiewasz - znajdź czas
W naszym mieście Sulechowie
Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne w temacie kolęd i pastorałek. Kiedy? 23-25 stycznia 2015 roku. Rozpoczęcie w piątek
23.01.15. o godz. 17:00, zakończenie koncertem finałowym podczas Eucharystii w
niedzielę 25.01.15. o godz.13:15.
Prowadzący, to: Piotr Pałka, Hubert Kowalski, Jakub Tomalak, Paweł Bębenek.
Koszt uczestnictwa wraz z wyżywieniem: 60 zł od osoby. Wszelkie informacje u Pani Magdy Szalpuk podczas
dyżuru świetlicy Staś w godzinach 14.0017.00., od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia: na adres wlm.sulechow@gmail.com a
wkrótce również przez stronę internetową,
kontakt: Ewa Juryk 697607978. Już dzisiaj znajdź czas by odnaleźć piękno w pieśniach Bożego Narodzenia, by dokonać
niepowtarzalnego nagrania kolęd.

Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: aby Pan dał pokój najbardziej
udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata
misyjna : aby Światowy Dzień Misyjny
rozbudził w każdym wierzącym pasję i
gorliwość, by nieść Ewangelię całemu
światu.
Młodzi Przyjaciele
We wrześniu w naszej wspólnocie parafialnej Łukasz Brodzik - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podzielił się świadectwem wiary

Przed rokiem
Przed rokiem w naszym dekanacie przeżywaliśmy peregrynację obrazu
Jezusa Miłosiernego. Bardzo szybkie tem-

