w roku akademickim 2015/16. Kształceni w porozumieniu z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.
Studia są bezpłatne. Rekrutacja trwa do
końca
września.
Informacje:
www.ift.zgora.pl.; 68-458-25-70.
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: aby wolontariusze wspaniałomyślnie angażowali się w służbę ludziom potrzebującym;
misyjna: Abyśmy zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi tych,
którzy znajdują się na peryferiach społeczeństwa
Dlaczego trzeźwość…
Rodzą się różne pytania, odnośnie sensu mówienia o trzeźwości,
więc niech przemówi parę faktów: w
2014 roku wyemitowano w telewizji 2
tysiące godzin reklamy. Na reklamę alkoholu w mediach tradycyjnych wydaje się, co roku prawie 400 milionów
złotych. To jest wielka manipulacja,
przez którą spożycie piwa wzrosło z 30
litrów w latach ’90, do około 100 litrów na osobę obecnie. Niestety rządzącym, którzy powinni w tej sprawie
działać, brakuje odwagi i odpowiedzialności…, inni boją się narazić alkoholowemu lobby.
Mądrości i rozwagi często brakuje samorządowcom. Tylko w 2013

r. samorządy udzieliły ponad 141 tysięcy
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W Polsce
jeden punkt przypada na 250 mieszkańców. Każdy taki punkt to więcej przemocy domowej, to więcej śmiertelnych wypadków samochodowych, to więcej
gwałtów, więcej chorób, każdy taki
punkt, to więcej przegranych ludzi.
W 2013 roku spożycie alkoholu
wzrosło do rekordowego poziomu 9,7 litra czystego alkoholu na mieszkańca Polski. Trzeba jeszcze dodać od 2 do 3 litrów
alkoholu nierejestrowanego. Każda złotówka wpływająca do budżetu państwa
ze sprzedaży alkoholu, kosztuje nas potem 4 złote wydatku w usuwaniu skutków spożywania alkoholu- w innych
dziedzinach życia. Przypomnijmy także,
że w Polsce żyje około 800 tys. osób uzależnionych, od 2,8 do 3,3 mln pije ryzykownie i szkodliwie, prawie 11 tys. Polaków umiera rocznie od picia legalnego alkoholu; z listu Episkopatu Polski na miesiąc sierpień.
Zadanie dla wszystkich
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą – cóż
dla Ciebie znaczą te słowa, do jakich
dróg Ciebie mogą zachęcić. A może
odpowiedzi poszukasz wchodząc na
www.rcs.org.pl
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Są takie dni…,
W ciągu roku jest mnóstwo
dni poświęconych różnym zawodom,
osobom, sytuacjom, wydarzeniom.
Rok temu w dzień Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia zaproponowaliśmy
dzień solidarności z osobami walczącymi z nowotworami, dzień solidarności z ich rodzinami. Chcemy nadal
kontynuować wyrażanie tej jedności.
Co znaczy Solidarni na dzisiaj ?
To ja, Ty, Twój sąsiad obok,
dziecko w łonie matki, nawrócony
przestępca, osoba chora. Chory człowiek..., tak wielu ludzi dzisiaj dotyka
cierpienie spowodowane rakiem, nowotworem. W tych trudnych dla chorego i jego najbliższych chwilach walki z chorobą, tak ważne jest wsparcie.
Poczucie, że nie jest się samemu, że
ktoś swoją modlitwą, postem, jałmużną wspiera mnie i tych, którzy podobni
są do mnie.
W święto Przemienia Pańskiego bądźmy solidarni z chorymi na
raka. Jezus objawiając Piotrowi, Jakubowi i Janowi swoją Boską naturę, objawia się im jako światło, jasność.

Przemienienie Jezusa rzuca światło na
śmierć. Światło rozpromienia, daje nadzieję - taką właśnie nadzieją i wsparciem
powinniśmy być dla tych, którzy walczą
z nowotworem. Objaw drugiemu człowiekowi swoją boskość - podaruj komuś
swoją modlitwę, ręce do pracy, wsparcie ludzkie gesty.
Nadesłana refleksja
Rak przeraża…, chorą, a jeszcze
bardziej osoby towarzyszące, które mówią slogany- musisz być silna, dzielna,
dasz radę…. A potrzeba jednak słów– jak
ci pomóc?, jestem obok ciebie. Bowiem
cierpienie i ból nieraz drażni i niepokoi,
burzy spokój ludzi zdrowych. A świat
osoby chorej na raka wymyka się spod
kontroli. Wystarczy BYĆ obok, w pobliżu
i PYTAĆ i REAGOWAĆ. I często
tylko…, spojrzenie, otarta łza, sms, modlitwa, mogą tak dużo pomóc.
Wiem…, że ja chciałabym często
słyszeć…, pomogę ci, przejdziemy to razem, będę obok, blisko, nawet, gdy będziesz krzyczeć z bólu, będziesz słaba,
przykra i brzydka. Rak zbliża, ale i oddala - weryfikuje. To moje refleksje, osoby

walczącej…,z rakiem. A chyba jednak
zacznę co roku latem zapraszać na tort
urodzinowy „raka” ze świeczkami. I
oby tych świeczek było dużo; to fragment z pamiętnika osoby walczącej z
rakiem- my, też życzymy by tych
dziwnych urodzin było jak najwięcej.
Dzień solidarności z walczącymi z
chorobami nowotworowymi
Zapraszamy, tak jak w minionym roku, aby na Przemienienie Pańskie, 6 sierpnia przynieść do naszego
kościoła i złożyć na ołtarzu imię ukochanej osoby walczącej z nowotworem.
A może osoba, która walczy z nowotworem, jeśli da radę to sama niech
przeniesie kartkę ze swoim imieniem.
Tego dnia o godz. 8.00 i 18.00
modlimy się o ducha wiary, nadziei i
miłości dla osób walczących z nowotworami, o ducha ufności dla rodzin i
osób opiekujących się braćmi i siostrami prowadzącymi tę nierówną walkę.
Przed Mszą św. rano i wieczorem jest
czas Adoracji Najświętszego Sakramentu, czas przyjęcia mocy Bożego
Słowa i błogosławieństwa. W tych intencjach modlą się pielgrzymi naszej
sulechowskiej grupy.
Kartki z imionami, 12 sierpnia
złożone będą na Jasnogórskim Ołtarzu
podczas Mszy w intencji potrzebnych
łask dla osób i rodzin walczących z nowotworami, o dary Świętego Ducha
dla lekarzy i naukowców.
Przyjaciele Grupy Seledynowej
W imieniu własnym i piel-

grzymów naszej grupy, szczerze Wam
Drodzy Przyjaciele Grupy Seledynowej
dziękuję za pomoc w organizacji i przebiegu kolejnej pieszej pielgrzymki z Sulechowa na Jasną Górę. Dziękuję za wszelkie formy pomocy pielgrzymom. Dzięki
Waszemu wsparciu nasze pielgrzymowanie jest łatwiejsze i spokojniejsze. Każdego dnia podczas drogi modlimy się za
wszystkich ludzi dobrej woli i w ich intencjach. Pragnę też poinformować, że w
Waszej intencji będziemy szczególnie
modlić się na Mszy św. w poniedziałek,
31 sierpnia br. o godz. 18.00 w kościele
św. Stanisława Kostki w Sulechowie –
ks. Maciej Drozd.
Zmiany personalne
Z dniem, 1 sierpnia ks. bp Stefan
Regmunt dokonał zmian personalnych
wśród księży proboszczów. Na mocy
tych zmian ks. Janusz Mikołajewicz przeszedł do parafii Pierwszych Pięciu Polskich Męczenników w Gorzowie Wlkp.,
a proboszczem w parafii Podwyższenia
Krzyża w Sulechowie został ks. Andrzej
Szkwarek. Zawierzajmy Bogu Wszechmogącemu sprawy naszej diecezji pamiętając o wzajemnej modlitwie.
Wyjazd do Częstochowy
Tradycyjnie autokarowy wyjazd
na przywitanie uczestników Pieszej Pielgrzymki, 11 sierpnia z parkingu przy naszym kościele o godz. 22.00. Po przyjeździe do Częstochowy możliwość dołączenia się do grupy pielgrzymów i przejście ostatniego etapu. Wyjazd z Jasnej
Góry, 12 sierpnia po Apelu Maryjnym.

Jeśli są jeszcze chętni na autokarową
pielgrzymkę(c.90zł) mogą zgłaszać się
pod nr 601 721 609
15 sierpnia
Uroczystości odpustowe w
Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie,
to dzień wdzięczności za zbiory i plony
tego roku.
15 sierpnia dotykamy prawdy
o zwycięskiej bitwie pod Warszawą,
znanej jako cud nad Wisłą, dlatego jest
to Dzień Wojska Polskiego. Miejskie
uroczystości upamiętniające Chwałę
Oręża Polskiego rozpoczną się Mszą
św. o godz. 9.00 w kościele Garnizonowym Wojska Polskiego przy ul. Żeromskiego. Mszy św. z udziałem
Kompani Honorowej przewodniczyć
będzie ks. kapelan ppor. Piotr Furmański. Po Mszy św. przemarsz ulicami
miasta pod Pomnik Chwały Oręża
Polskiego na dalszą część uroczystości.
Msze św. w sobotę w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 7.30; 9.00; 10.30;
12.00, 18.00, 20.30, w Mozowie o
godz. 9.30.
Gminne dożynki
Gminne dożynki w Brodach,
15 sierpnia rozpocznie Msza św. o
godz. 14.00 w intencji rolników. Po
Mszy św. tradycyjny dożynkowy korowód i dalsze uroczystości.
Sołeckie dożynki
Sołeckie dożynki w Mozowie,
29 sierpnia w sobotę. Uroczystości

rozpocznie Msza św. o godz. 15.00 w intencji dziękczynienia za plony z pól, winnic, ogrodów i wszelkich upraw i o potrzebne łaski dla trudzących się nad tymi
uprawami i zebranymi plonami. Po Mszy
św. tradycyjny dożynkowy korowód i
dalsze uroczystości na boisku i sali wiejskiej w Mozowie.
Z maryjnymi pieśniami
Zapraszamy na IV – ty Przegląd
Pieśni Maryjnych w wykonaniu naszych
lokalnych zespołów z gminy, powiatu i
okolic. Ten wieczór to czas wspólnego
śpiewu i odkrywanie piękna dziedzictwa
wiary i kultury. Zapamiętaj niedziela, 30
sierpnia godz. 16.00 Sulechowski Dom
Kultury wstęp wolny. Zaprasza Akcja
Katolicka naszej parafii.
Z uśmiechem do szkoły
Choć tu jeszcze wakacje w pełni,
to jednak już w całym kraju powoli rozpoczyna się akcja „ z uśmiechem do
szkoły”. Aby to było możliwe dla
wszystkich uczniów, Parafialny Zespół
Caritas zaprasza do składania w koszu
przy ołtarzu Serca Pana Jezusa tornistrów, czy wyprawek szkolnych, lub też
ofiary na szkolne wyprawki, bądź na posiłki dla dzieci. Bardzo prosimy, Parafian
o podpowiedzi do jakich rodzin taka pomoc powinna trafić.
Studia Magisterskie
Instytut Filozoficzno – Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
ogłasza nabór na jednolite pięcioletnie
studia magisterskie, z teologii katolickiej

