Piesze pielgrzymki
Do Rokitna
W tym roku, w piątek 5
czerwca wyruszy piesza pielgrzymka
Ziemi Sulechowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie. 5
czerwca o godz. 13.30 w kościele św.
Stanisława Kostki Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki. Spotkanie organizacyjne 29 maja rozpocznie się
Mszą św. o godz. 18.00. Koszt 45 zł.,
dla tych, którzy decydują się na powrót autokarem 55zł. Zgłoszenia po
Mszach św. w zakrystii, przy zgłoszeniu podajemy adres i PESEL.
Na Jasną Górę
Piesza pielgrzymka Ziemi
Sulechowskiej grupy seledynowej
na Jasną Górę wkracza w przygotowania do wymarszu. Informacje i
zgłoszenia u ks. Macieja. W każdą
środę podczas nowenny do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się w intencjach duchowych
pielgrzymów, w intencjach osób
wspierających dzieło pielgrzymki.
Ofiary składane podczas Nowenny
tworzą budżet pieszej pielgrzymki.
Zarezerwuj czas i powędruj z nami
od 2 do 13 sierpnia.
Dobre wakacje
o. Jan Góra oraz Zakon Bonifratrów zapraszają młodzież na spo-

tkanie: pierwsza pomoc duchowa i medyczna w dniach 19-26 lipca 2015r.
Klasztor Dominikanów Ustroń – Hermanice. Zapraszamy: obecnych i przyszłych
wolontariuszy, wszystkich, którzy chcą
pomagać bliźniemu, pragnących przeżyć
kilka dni z Bogiem, medycyną i z ciekawymi ludźmi. W programie: praktyczne
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, wspólne uwielbianie
Boga, konferencje duchowe, zdobywanie
umiejętności opieki nad chorym, dzielenie się doświadczeniem bonifraterskiego
ziołolecznictwa, wycieczka w góry, spotkania integracyjne Koszt: 149 zł za 7 dni
(w przypadku krótszego pobytu, doba =
24 zł). Cena obejmuje nocleg i wyżywienie. Prosimy o zabranie ze sobą namiotów i śpiworów. Zgłoszenia: Brat Tymoteusz Hołozubiec tel. kom. 660 482 635
e-mail: promotor@bonifratrzy.pl informacje na stronie: www.bonifratrzy.pl
Intencja Róż Różańca
Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając
kulturę obojętności, mogli zajmować
się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
Intencja misyjna: Aby wstawiennictwo
Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.
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Mamo, mamusiu
Ile ciepła i otuchy niesie to
proste słowo? Ile razy każdy z nas powiedział je w swoim życiu? Można
zapytać siebie samego: „Co słyszę,
gdy brzmi w moich uszach- Mamo,
mamusiu? Co widzę i czuję, gdy słyszę Mamo, mamusiu?”…
Słyszę jej głos i śmiech, widzę twarz pooraną bruzdami czasu i
troski, czuję zapach domu i dzieciństwa. Tylko MATKI mają ten niezwykły dar, że mogą nas urodzić. Być
dla nas domem przez dziewięć długich miesięcy, a potem cierpliwie się
o nas troszczyć, nie otrzymując nic w
zamian…
Tak, macierzyństwo to bezinteresowność, łzy, zmęczenie i ból, ale
również radość i spełnienie. Dlaczego
tak trudno to dzisiaj odkryć? Macierzyństwo wpisane jest tylko w kobiecość, stąd wyłącznie połowa ludzkości może go doświadczyć i od tej połowy zależy nasza przyszłość. Druga
połowa może jedynie podziwiać i
wracać myślami do dzieciństwa, żeby
odnaleźć uśmiech i troskliwe ręce

mamy. Macierzyństwo jest po to, by się
nim cieszyć. Nie tylko od święta, 26
maja – w Dzień Mamy, ale i na co
dzień! Warto doczytać w miesięczniku
Tak Rodzinie, lub posłuchać na stronie
www.tak.rodzinie.pl/dzwieki
Pierwsza Komunia
Uroczystość pierwszej Komunii
odbędzie się w niedzielę 17. maja. Z tej
racji zajęte będę godziny Mszy św. 9.00
i 10.30. Prosimy stałych uczestników
tych godzin, jeśli nie są związani z rodzinami dzieci komunijnych o wybranie innych godzin uczestniczenia w Mszy św.
Za wyrozumiałość dziękujemy. Pierwsza Komunia w Mozowie 17 maja z tej
racji Msza św. o godz. 12.00.
Rocznica Pierwszej Komunii
Msza św. z racji rocznicy pierwszej Komunii 24 maja na Mszy św. o
godz. 13.15. Rodziców Dzieci III klas
szkoły podstawowej zapraszamy w środę 13 maja na Mszę św. o godz. 18.00,
po Mszy św. spotkanie dla Rodziców
przed Rocznicą I Komunii.

Dzień Matki
W hołdzie naszym Mamomw niedzielę 24 maja na Mszach św. o
godz. 10.30 i 12.00 oraz 26 maja o
godz. 18.00 w szczególny sposób
modlimy się w intencji naszych kochanych Mam. W Mozowie nasze
drogie Mamy omadlamy w białym
tygodniu 19 maja na Mszy św. o
godz. 18.30.
Bardzo prosimy o wypełnienie karnetu przez wpisanie imienia
Mamy i złożenie jednej części przy
eucharystycznym ołtarzu, a drugą
część przekażmy naszej Mamusi. A
gdy jest taka sytuacja, że kochana
Mama odeszła do wieczności, to tę
drugą cześć połóżmy przy zdjęciu
Mamy w naszym domu. W ten sposób będziemy chcieli ofiarować najcenniejszy dar Mszy św. za Mamusie
wypisane z imienia. Karteczki są przy
wyjściu z kościoła.
Kiedy pachną bzy…?
Mówi się, że maj to najpiękniejszy miesiąc spośród pozostałych
12. Jak każdy z miesięcy ma swoje
uroki. Wiosna, która pobudza do rozwoju rośliny, sprawia, że maj bucha
zielonością, zapachem bzu, komarami
i pszczołami.
Maj, miesiąc Maryjny, pierwszych spotkań drugoklasistów z Jezusem w Eucharystii, miesiąc matur i
dla młodych czas decyzji o przyszłości. To też czas święceń diakonatu
oraz kapłańskich. Początek miesiąca
wprowadza nas w klimat patriotyzmu

– święto pracy, uchwalenia konstytucji
majowej, rocznica zakończenia II wojny
światowej. Nad czym możemy się pochylić w naszych rozmyślaniach majowych? Pomysłów pewnie byłoby tyle,
co czytelników. Najważniejsze jednak
by pomyśleć nad dyscypliną samego siebie, gdy temperatura powietrza rośnie.
Pamiętajmy, że wiosna i lato to wzmożona aktywność fizyczna, więc ostrożnej
na drodze.
To także czas większych „skandali”, więc więcej wyrozumiałości na
grillujących na balkonach lub trawnikach… Dla młodzieży krzyczącej z radości, że matura za nimi.
Radujmy się życiem i smućmy
tylko poważnymi sprawami
Niech bzy pachną bzami, trawa
będzie zielona, słońce gorące, a my normalni, zwyczajni, ludzcy. Jak to zrobić?
Podpowiadają nam organizatorzy Światowych Dni Młodzieży, wydając tak
wiele materiałów. Warto to doczytać.
Siostry Loretanki w majowej ulotce na
ŚDM, piszą o trudnościach, ale i o sposobie na trudności, bo Bóg dotrzymuje
słowa, a nam nie może zabraknąć
uśmiechu. Nie jest to łatwe, dlatego
przygotuj się na ŚDM 2016
www.kdm.org.pl
Z uśmiechem
Matka Teresa z Kalkuty, gdy zapytano ją, czym dla niej jest świętość,
odpowiedziała: „Świętość jest to pełnienie woli Bożej z uśmiechem”. Nosiła w
sobie pragnienie Boga obecnego w chorym, niedołężnym i ubogim. Współczuła

im jak nikt inny. „Prawdziwa miłość
musi boleć” – pisała zawsze uśmiechnięta Matka Teresa z Kalkuty.
Wdzięczność…,
W codziennym życiu mamy
wiele powodów do okazywania
wdzięczności, ale często tłumaczymy
się brakiem czasu, tempem życia,
albo..., zapominamy. Dlatego już dzisiaj jako duszpasterze parafii św. Stanisława Kostki zapraszamy na dni
wdzięczności z racji 35. rocznicy powołania do funkcjonowania naszej
parafii oraz 110 rocznicy wybudowania naszego kościoła, w którym obecnie się modlimy.
Dni wdzięczności rozpoczną
się w piątek 26 czerwca 2015. Tego
dnia pragniemy zorganizować piknik
na boisku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, zwieńczeniem pikniku będzie koncert w wykonaniu
Eleni. Aby mogło nam się udać to
wspólne dziękczynienie zapraszamy
do współpracy przy organizacji rozrywkowych i duchowych planów.
Spotkanie osób chętnych do pomocy
w organizacji dni wdzięczności i pikniku 14 maja o godz. 20.30 w parafialnej świetlicy.
Bogdan Chazan niewinny
Z radością chcę.., poinformować, że warszawska prokuratura
uznała, że prof. Bogdan Chazan nie
złamał prawa, posługując się klauzulą sumienia i umorzyła postępowanie
w sprawie narażenia pacjentki na bez-

pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Czekamy na oficjalną informację o całkowitym umorzeniu postępowania karnego w tej sprawie. Potwierdza to prezentowane od samego początku przez
Ordo Iuris i prof. Bogdana Chazana stanowisko, że odmowa aborcji była legalna i mieściła się w gwarantowanej
konstytucyjnie i ustawowo wolności sumienia lekarza.
W postępowaniu karnym prawnicy Instytutu Ordo Iuris udzielali
Profesorowi wsparcia prawnego, a
pełnomocnikiem Bogdana Chazana jest
adwokat Jerzy Kwaśniewski, członek
zarządu Ordo Iuris.
Cały zespół Instytutu Ordo Iuris
dziękuje za okazane dotychczas
wsparcie. Wyrażamy też nadzieję, że
decyzja prokuratury stanowi zapowiedź
ostatecznie korzystnego rozstrzygnięcia
wszystkich wątków procesowych i przyczyni się do potwierdzenia pełnej wolności sumienia lekarzy w Polsce. Nasza
walka w obronie wolności sumienia
wciąż trwa! Dziękujemy! Z wyrazami
szacunku, Fundacja Instytut na rzecz
Kultury Prawnej Ordo Iuris ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa.
Rowerem na Jasną Górę
6 – 11 lipca 2015 rowerowa
pielgrzymka z Sulechowa na Jasną
Górę. 5 lipca wyrusza pielgrzymka rowerowa z Rzepina, która w Sulechowie
zatrzymuje się na nocleg. Zainteresowani zgłaszają się u ks. Bartosza, by uzgodnić dalsze wspólne pielgrzymowanie.

