zabraniu z kościoła gwiazdki z imieniem dziecka i przygotowaniu paczki
na święta. Paczki przynosimy do
świetlicy lub zostawiamy w kościele
do 15.12.2014.
Zachęcamy również do składania w wystawionych koszach Caritasu trwałej żywności, produktów
spożywczych, środków czystości,
które zostaną przekazane rodzinom,
będącym w trudnej sytuacji bytowej.
Bardzo prosimy Parafian o podpowiedzi, do kogo z pomocą świąteczną należy trafić. Kosze są w naszym kościele i w markecie Inter Marche
Przegląd kolęd i pastorałek
Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie zaprasza na 2-gi sulechowski
przegląd kolęd i pastorałek dla dzieci
ze świetlic w środę 03.12.2014., od
godz. 10.00, w Sali widowiskowej
Sulechowskiego Domu Kultury.
Wstęp wolny.
Warsztaty wokalne
Już coraz bliżej warsztaty wokalne prowadzone przez profesjonalistów, otwarte dla wszystkich którzy
lubią śpiewać kolędy i pastorałki, a ze
śpiewania chcą uczynić niezapomnianą pamiątkę. Więcej informacji 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.
Bądź gościnny
W związku z warsztatami prosimy Parafian o udzielenie noclegu dla
przyjezdnych uczestników warsztatów z
piątku na sobotę 23/24.01.15 i z soboty
na niedzielę 24/25.01.15. zgłoszenia w
zakrystii, kancelarii lub podczas dyżuru
naszej świetlicy „Staś”
Tylko, czy aż 31%Polaków
Parafia jest podstawowym miejscem
praktyk religijnych dla 66% dorosłych
Polaków, ale tylko 31% przyznaje, że
działa na rzecz kościoła parafialnego. Im
większa miejscowość, tym mniejsze
przywiązanie do parafii jako miejsca
praktyk religijnych, wzrasta natomiast
odsetek osób pojawiających się w kościele tylko sporadycznie – wynika z
najnowszego badania CBOS. W raporcie podano też, że 89% dorosłych Polaków określa się jako katolicy, a jedynie
4% to zdeklarowani agnostycy, ateiści i
bezwyznaniowcy. Jak Ty Czytelniku,
Czytelniczko skomentujesz te badania
CBOS?

Parafia Św.Stanisława Kostki, ul.Odrzańska 63, 66-100 Sulechów
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Życie konsekrowane, czy znamy tę
drogę?
Papież Franciszek, pragnąc
ukazać skarby Kościoła, zapowiedział
Rok Życia Konsekrowanego. Trwać
on będzie od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 r. do 2 lutego roku 2016.
Hasłem rozważań są myśli: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
Stan życia konsekrowanego
obejmuje siostry zakonne, ojców i
braci zakonnych, osoby należące do
instytutów świeckich oraz pustelników, konsekrowane wdowy i dziewice. Wszyscy oni oddają się na służbę
Bogu i ludziom przez naśladowanie
Jezusa na drodze rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwa. W całym świecie żyje obecnie
950 tys. osób konsekrowanych.
Rok Życia Konsekrowanego
stanowi dobrą sposobność, abyśmy na
nowo odkryli wartość całkowitego
poświęcenia się Bogu oraz lepiej poznali życie i specyfikę powołania osób

konsekrowanych. Niech ten rok pobudzi nas także do bardziej gorliwej modlitwy o nowe, święte powołania do
służby Bogu i ludziom we wspólnocie
Kościoła.
Adwent szkołą przemiany
Adwent rozpoczyna rok duszpasterski, który przygotuje nas do ważnych
dla Kościoła wydarzeń. Zbliża się jubileusz roku 2016 r., w którym obchodzić
będziemy 1050. rocznicę chrztu Polski.
Drugie wydarzenie to Światowe Dni
Młodzieży, które za dwa lata z udziałem
Papieża odbędą się w Polsce.(…) Przed
nami święta Bożego Narodzenia: uroczystość niezwykle rodzinna, pełna domowego ciepła i pamięci o bliskich. W
blasku świątecznych dni odnawiamy
więź z Bogiem i między sobą. Przeżywane w rodzinnym kręgu chwile tworzą
klimat refleksji i atmosferę zachęty, aby
powrócić do życia wiary, do przyjmowania sakramentów i praktykowania
pięknych chrześcijańskich tradycji.(…)
Rozpoczynając adwentowe przygotowania, spoglądamy z tęsknotą na żłóbek

Zbawiciela, ale dostrzegamy też wokół nas niepokojące zjawisko spadku
liczby urodzin. Nadchodzące święta
uczą nas wielkiego szacunku, jaki należy się małżonkom życzliwie otwartym na przyjęcie potomstwa, które
daje im Bóg. (…)
Drodzy w Chrystusie Diecezjanie! Z troską spoglądamy ku dotkniętym różnego rodzaju bólem i niesprawiedliwością. Trudno nie wspomnieć doświadczających wojny, prześladowań, dyskryminacji i innych
cierpień. Na Ukrainie tak wielu rodziców ze łzami w oczach żegna w tych
dniach swoich synów, wcielanych do
wojska i wyruszających na wojnę w
obronie ojczyzny. Wciąż trwa krwawy konflikt w Syrii, Iraku, Ziemi
Świętej i w wielu krajach Afryki. Są
chrześcijanie, którzy oddają w ten adwentowy czas swoje życie w obronie
Kościoła, odmawiając porzucenia
własnej wiary.(…) Niech Adwent i
czas Bożego Narodzenia otworzą nasze serca na potrzebujących, którzy
żyją obok nas: w naszym mieście, parafii i sąsiedztwie. Nie wszyscy oczekują od nas pomocy materialnej, na
którą zawsze jednak powinniśmy się
zdobyć, jeśli zachodzi potrzeba. Wielu czeka jedynie na życzliwą obecność i zainteresowanie się ich losem.
Wszyscy zaś, pragną dobroci.
Niech rozpoczynający się
Adwent będzie czasem radosnego
oczekiwania na nowe przyjście Jezusa
Chrystusa do naszych rodzin. Wasz
Biskup +Stefan Regmunt.

Roraty – zapraszamy
Drodzy Rodzice, Babcie i
Dziadkowie poprzez Was zapraszamy
na tegoroczne roraty Dzieci i Młodzież.
Roraty są też po to by odkryć skarby naszego Kościoła, które przez chrzest są
naszym dziedzictwem, tak często niestety niewykorzystanym.
Kochani Rodzice i Opiekunowie
pomóżcie Waszym pociechom znaleźć
czas na roraty, jak ktoś nie może wieczorem, niech spróbuje z rana godz. 8.00.
Zapraszamy czy z lampionem,
czy bez, bo Jezus do dorosłych mówi: „
pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im”. Roraty w
pierwsze dwa tygodnie Adwentu od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00, w
piątki o godz. 16.30 i w czasie rekolekcji
również o godz. 16.30.
Noś odblaski
Przy okazji lampionów roratnich
przypominamy o obowiązku noszenia
odblasków przy poruszaniu się po drogach szczególnie teraz gdy ograniczona
jest widoczność. Nasze hasło „bądź widoczny noś odblaski”
Pomoc Kościołowi na Wschodzie
7 grudnia ogólnopolska akcja
pomocy duchowej i materialnej dla Kościoła na Wschodzie. Kościół na Wschodzie to tereny które przed II-gą wojną
światową stanowiły Polskę. Korzenie
bardzo wielu naszych rodzin są właśnie
na terenach Ukrainy, Litwy, Białorusi.
Dobrze wiemy jak była tam w czasach
komunizmu niszczona wiara i kultura.

Przez gest składanych ofiar do puszek
po Mszach świętych będziemy mogli
pomóc naszych Braciom i Siostrom w
odbudowywaniu tego co zostało
zniszczone. Bóg zapłać za wszelkie
wsparcie.
Duchowe inwestowanie
Rekolekcje adwentowe poprowadzi ks. Janusz Mikołajewicz,
proboszcz z parafii Podwyższenia
Krzyża w Sulechowie. Rekolekcje w
dniach 13.12.2014 – 17.12.2014r.
Rozpoczęcie w sobotę na Mszy św. o
godz. 18.00 i w niedziele na wszystkich Mszach św.
Nauki rekolekcyjne w tygodniu o godz. 8.00, 16.30, 18.00 i
20.00; sakrament spowiedzi we wtorek 16.12.14. podczas nabożeństwa
pokutnego od godz. 20.00, oraz w
środę, 17.12.14. od godz. 6.30 do
godz. 8.30, po południu od godz.
15.00 do godz. 16.30 i od godz. 17.00
do godz. 18.15.
Ofiary składane na tace w
ostatnim dniu rekolekcji, w środę są
podziękowaniem dla Księdza rekolekcjonisty, za głoszone słowo i modlitwę. Ofiary składane na tacę w poniedziałek i wtorek na organizację rekolekcji w naszych szkołach, w parafii i przygotowanie dekoracji Bożonarodzeniowej. Już teraz mówimy za te
gesty wsparcia serdeczne Bóg zapłać.
W Mozowie rekolekcje rozpoczynamy w sobotę 13 grudnia o
godz. 17.00, kolejna nauka na Mszy
św. w niedzielę o godz. 9.30, spo-

wiedź w poniedziałek od godz. 16.30, i
Msza św. z błogosławieństwem rekolekcyjnym.
Godzina Łaski
Godzina Łaski - 8 grudnia, w
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, od godz.
12:00 do godz. 13:00. Czas ten najlepiej
spędzić w kościele, kaplicy, a jeśli nie
ma takiej możliwości w odizolowaniu
od wszystkiego co może przeszkadzać.
Godzinę modlitw rozpoczynamy 3-krotnym odmówieniem Psalmu 50 ( 51 ) z
rozłożonymi rękami.
Po odmówieniu i rozważeniu
Psalmu rozmawiaj z Bogiem tak jak potrafisz, swoimi modlitwami. Te dalsze
chwile to czas własnej inwencji modlitwy, którą obejmujemy sprawy ważne
nie tylko dla nas ale i innych ludzi i całego świata. Błogosławiona Dziewica
obiecała, że wszystko o co ludzie ją poproszą podczas Godziny Łaski (nawet o
to co niemożliwe), będzie im dane, o ile
jest to zgodne z wolą Wiecznego Ojca.
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: Aby narodziny Odkupiciela
przyniosły pokój i nadzieję wszystkim
ludziom dobrej woli
misyjna: Aby rodzice przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami
Dopomóż św. Mikołajowi na
święta…. i nie tylko
Dopomóż świętemu Mikołajowi
na święta to akcja młodzieży. Polega na

