Msze św. w kościele św. Stanisława
Kostki o godz. 8.00 i 18.00. Bardzo
prosimy wszystkich o wywieszenie
flag narodowych przy naszych domach, by również w ten sposób oddać
hołd Tym, którzy oddali swe życie dla
dziedzictwa któremu na imię Polska
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, znalazły bliskość
Boga i wsparcia ze strony braci.
misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i
dobrze przygotowanych formatorów.
jeśli śpiewasz - znajdź czas
Trwają zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych kolęd i pastorałek, które odbędą się 23-25 stycznia 2015 roku.
Warsztaty kończą się koncertem finałowym 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 tel. 505577131, lub podczas
dyżuru świetlicy Staś w godzinach
14.00- 17.00, od poniedziałku do
piątku. Zgłoszenia: na adres

wlm.sulechow@gmail.com,
kontakt:
Ewa Juryk 697607978. Już dzisiaj
znajdź czas by odnaleźć piękno w pieśniach Bożego Narodzenia, by dokonać
niepowtarzalnego nagrania kolęd.
Ocalmy chrześcijan
Ocalmy chrześcijan w Syrii, to
myśl Dnia Solidarności z Kościołem
Prześladowanym, który przeżywamy w
niedzielę 9 listopada 2014r. Tego dnia
po Mszy św. w całym kraju są zbierane
ofiary, które zostaną przekazane jako pomoc humanitarna na leki, żywność
odzież dla Syryjczyków. Akcję pilotuje
organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Również od 1 listopada do 31
grudnia 2014r trwa akcja sms-owa, więc
jak możesz to wyślij SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,00zł
+VAT tj. 2,46 brutto). Nie bądź obojętny, TWOJA POMOC ma wartość większą, niż myślisz.
170 000 to liczba, która mówi,
że tyle istnień ludzkich pochłonęła wojna trwająca w Syrii od marca 2011, a
wśród tych ofiar około 10% to dzieci…
2,5mln ludzi uciekło poza granice kraju, 215 nazwisk jest na sporządzonej liście męczenników chrześcijańskich,
a liczby te nadal rosną… Nie bądź obojętny, TWOJA POMOC ma wartość
większą, niż myślisz.
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Kościół –świętych obcowanie
Pierwszego listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół
jak najlepsza matka, ukazuje swoim
dzieciom dom Boga Ojca, a w nim
rzesze świętych. Niebo jest otwarte dla
każdego człowieka. W naszych czasach znaczenie pojęcia „święty” zatarło
się nawet wśród wierzących. To bardzo smutne. A przecież mówimy Wierzę w świętych obcowanie…, co te słowa wyznania wiary znaczą dla Ciebie?
Dlatego z wiarą wpatrujmy się
w rzesze świętych, którym tego dnia
dziękujemy, za ich wstawiennictwo.
Śledząc drogi ich życia, dowiadujemy
się, że nie ma świętych bez przeszłości,
ale też nie ma grzesznika bez przyszłości. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość.
Metą ziemskiej drogi jest życie wieczne po prawicy Ojca w komunii z Chrystusem i wszystkimi świętymi. Są tam
rodzice i dzieci, królowie i pasterze,
kapłani, zakonnice, babcie i dziadkowie. Wszyscy ludzie są powołani do
świętości. Ty i Twoi bliscy też. Jak na
to odpowiesz codziennością swego życia? Może ciągle ucząc się kochać lu-

dzi, bo naprawdę tak szybko i oni i my
odchodzimy ku wieczności.
Drugiego listopada Kościół
prowadzi nas na spotkanie dusz cierpiących w czyśćcu. Człowiek zawsze troszczył się o swoich bliskich zmarłych. Odwiedzamy cmentarze, by modlić się za
tych, którzy zakończyli ziemską wędrówkę. Idziemy do nich niejako…, w odwiedziny, aby jeszcze raz wyrazić im naszą
wdzięczność. Wspominamy, jak żyli, co
kochali, czego się lękali, na co mieli nadzieję i czego nie znosili. Jeszcze raz zacieśnia się więź między nami a nimi.
Na cmentarzu Bródnowskim w
Warszawie, jest pomnik z napisem: „To,
kim wy jesteście, myśmy byli, to, kim wy
będziecie, my jesteśmy”. Nasze istnienie
jest głęboko powiązane z naszymi bliskimi zmarłymi. A dobro i zło, które każdy z
nas jest zdolny czynić, wymagają właściwej oceny.
Modlitwa i zamyślenie mogą być
również dla nas pomocne w ożywianiu
wiary w życie wieczne i wzięciu odpowiedzialności za życie ziemskie, które

jest drogą do Boga. Pan Jezus powiedział: „ Kto (…) wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki” (J11,26). ( Różaniec
XI, 2014)
Odpust – warto go zyskać
„Odpust jest to darowanie
przed Bogiem kary za grzechy, zgładzone już co do winy” (por. KKK
1471)
Po spowiedzi świętej są nam
odpuszczone winy za grzechy, ale pozostają jeszcze kary za te grzechy, które albo zostaną nam darowane po
oczyszczeniu w czyśćcu (po śmierci),
albo przez cierpienia dobrowolnie
przyjęte i ofiarowane za życia, jako odpust (zupełny, bądź częściowy). Gdy
spotka nas cierpienie, to nie złorzeczmy, ale próbujmy je ofiarować, jako
zadośćuczynienie za nasze złe uczynki.
Przecież nie jesteśmy aniołami. Oczywiście, że staramy się by cierpienia nie
było, ale gdy już nas ono spotka, to nie
bluźnimy, ale przyjmujemy je z godnością.
Konstytucja Apostolska o dopustach:
a) wierni, którzy nabożnie odwiedzą
cmentarz i pomodlą się za zmarłych,
zyskają odpust dla dusz w czyśćcu
cierpiących. Odpust ten od 1.XI do
8.XI jest odpustem zupełnym, w pozostałych dniach roku jest odpustem
cząstkowym. Odpust pod zwykłymi
warunkami, można zyskać jednego
dnia dla jednej duszy w czyśćcu.
b) wierni, którzy odwiedzą kościół
lub kaplicę (tę, z której korzystają) w
celu przyjścia z pomocą duszom zmar-

łych i odmówią tam Ojcze nasz, Wierzę,
mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami. W
intencjach Ojca św. można odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub dowolną
modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli brak wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy,
c) Zwykłe (stałe) warunki zyskiwania
wszystkich odpustów: 1. Spowiedź św.
(stan łaski uświęcającej - być bez grzechu), 2. Komunia św., 3. Modlitwa w
intencjach podanych przez Ojca św.
(np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo)
Wypominki
Nabożeństwo wypominkowe,
wraz z modlitwami za naszych zmarłych
z podziałem na ulice (podział ulic na poszczególne dni wywieszony w gablocie)
rozpoczniemy 03.11.14. o godz. 17.30.
Nabożeństwo potrwa do niedzieli Chrystusa Króla. „Jesteśmy wędrowcami, którzy nie mogą zapomnieć o swoim prawdziwym i ostatecznym przeznaczeniu: o
niebie”. (Jan Paweł II)
Duszpasterstwo Nauczycieli
Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy
wypominkowej za zmarłych Pracowników Oświaty. Modlitwę o radość wieczną dla Nauczycieli i Pracowników
Oświaty rozpoczniemy w czwartek 6 listopada Mszą św. o godz. 18.00, po Mszy
św. czas refleksji i zadumy, wyczytamy z
imienia i nazwiska polecanych zmarłych,

otoczymy ufną modlitwą Kościoła. Po
Mszy św. spotkanie w budynku parafialnym.
Łza za zmarłych wyparowuje;
kwiat na grobie więdnie; modlitwa natomiast dociera, aż do serca Najwyższego. (św. Augustyn).
Święto Pułku
Dowódca 5 Lubuskiego Pułku
Artylerii pułkownik Zenon Wiśniewski zaprasza na uroczystości z racji
święta Pułku, w czwartek 6 listopada o
godz. 16.30 Msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża, a następnie capstrzyk pod pomnikiem poległych Artylerzystów.
7 listopada od godz. 10.00 pokaz sprzętu na terenie Pułku, a o godz.
12.00 uroczysty Apel na placu apelowym jednostki wojskowej.
Patriotyzm w pieśni
Przegląd pieśni patriotycznej
w sobotę 8 listopada od godz. 15.00 w
Sulechowskim Domu Kultury, zaprasza Akcja Katolicka i Dom Kultury.
Wstęp wolny, a posłuchać i wspólnie
zaśpiewać warto.
Narodowe Święto
Drodzy Diecezjanie!
Zbliżające się Narodowe
Święto Niepodległości stanowi dla
nas okazję do podjęcia bardziej intensywnej modlitwy w intencji naszej
Ojczyzny…
Modlitwa za Ojczyznę to wyraz naszej miłości. Obowiązek takiej

miłości nakłada na nas czwarte Przykazanie Boże. Dodatkową zachętę stanowi
także niespokojna sytuacja międzynarodowa. Dramatyczne konflikty rozgrywające się zwłaszcza w rejonie Bliskiego
Wschodu, ale także całkiem blisko, tuż
za naszą wschodnią granicą, uświadamiają nam, że wolności nigdy nie można
uważać za zdobytą raz na zawsze. Wciąż
na nowo trzeba ją umacniać i budować
wspólnym wysiłkiem całego narodu.
Gorąco zachęcam więc Was
wszystkich, Drodzy Diecezjanie, do
uczestnictwa we Mszy św. w dniu 11 listopada oraz do podjęcia gorliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny oraz o
pokój na świecie. Powierzajmy Bogu te
sprawy podczas modlitwy rodzinnej i
osobistej, a także w trakcie liturgii i nabożeństw sprawowanych we wspólnotach parafialnych oraz grupach modlitewnych. Z pasterskim błogosławieństwem
+Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
W naszej parafii św. Stanisława
Kostki Msza św. w intencji Ojczyny w
każdy drugi piątek miesiąca o godz.
18.00. Po Mszy św. Droga Krzyżowa w
intencjach przebłagalnych za grzechy
Narodu, codziennie przed Mszą św. poranną Różaniec w intencjach Ojczyzny.
11 listopada Święto Niepodległości, uroczysta Msza św. z udziałem Kompanii
Honorowej o godz. 17.00 w kościele
Podwyższenia Krzyża. Po Mszy. Św.
przejście pod pomnik chwały Oręża
Polskiego, na dalszą część uroczystości.

