jest zrozumienie i wsparcie, dlatego
dziękując za taką postawę ks. biskupowi Stefanowi zwracam się do
Was Bracia i Siostry diecezji zielonogórsko-gorzowskiej o wsparcie
tego dzieła w niedzielę, 6 września
po Mszach św. W imieniu Sióstr
Benedyktynek i Wiernych z Archidiecezji Lwowskiej dziękuję już
dzisiaj za złożone ofiary po Mszach
św., wpisując Was na listę naszych
darczyńców obiecując nieustanną
modlitwę w klasztorze Sióstr Benedyktynek we Lwowie z wyrazami
szacunku arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki.
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: aby wzrastała możliwość
kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych,
misyjna: aby katecheci byli w
swoim życiu konsekwentnymi
świadkami wiary, którą głoszą.
Pielgrzymka Mężczyzn
W sobotę, 19 września III
pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników
Polski w Międzyrzeczu. Myślą
przewodnią pielgrzymki są słowa
zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy

Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga (Łk 2,27-28). Początek o
godz. 9.30, zakończenie około godz.
15.00.
Zbiórka elektrośmieci
W dniach, 12 i 13 października kolejna zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji Caritas podaruj ciepło na
zimę. Już dzisiaj zachęcamy do przeglądu w naszych domach i dostarczenie zużytego sprzętu w e wskazane
miejsce. Informacje o miejscu składowania podamy na początku października. Pieniądze z akcji zostaną przekazane na zakup opału na zimę dla rodzin będących w trudnej sytuacji bytowej.
Uwaga! Uwaga!
Jest dostępny nowy adres
strony internetowej naszej parafii.
Strona jest w „budowie”, aby zajrzeć
na
naszą
stronę
wpisujemy:
www.kostkasulechow.pl
Wychowawca naprawdę kocha i wychowuje młodzież, kiedy
wskazuje jej wyższe ideały… i towarzyszy jej na drodze dojrzewania życiowych decyzji- św. Jan Paweł II.
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Przyjaźń…
Zawsze wzrusza i intryguje
mnie tajemnica jednej z najpiękniejszej z międzyludzkich relacji. Przyjaźń to dawanie i branie, to poczucie
bezpieczeństwa i zaufanie. To „zjawisko” najbliższe miłości. Szczęśliwy jest człowiek, który jest przyjacielem. Nie idzie przez życie samotnie, poznając świat, może dzielić się
swym zdumieniem, radościami i rozczarowaniami bez strachu. Jeśli popełni błąd - ma przyjaciela. Żadna radość nie jest pełna, jeśli nie ma jej z
kim dzielić. Wiele trosk przekracza
siły, jeśli nie ma wyciągniętej dłoni
bliskiej osoby. Jeśli świat bez miłości
byłby okrutny, to bez przyjaźni na
pewno smutny i dość przerażający.
(Dorota)
Jakie są nasze relacje?
13 września rozpoczynamy
tydzień wychowania. Tematem tegorocznych rozważań są nasze ludzkie
relacje. Relacje z wychowawcami, rówieśnikami, rodzeństwem, relacje rodziców z dziećmi, dziadków z wnu-

kami, z duszpasterzami, relacje z samym
Bogiem. Mówiąc o tych relacjach, warto
odkryć skarb przyjaźni. Warto postawić pytania o moją przyjaźń, czym jest
dla mnie przyjaźń, jakim ja jestem przyjacielem. Czy święty, błogosławiony
może być moim przyjacielem, czy Jezus
jest moim Przyjaciele...?
Jako Duszpasterze parafii św.
Stanisława Kostki, chcemy zaproponować odkrywanie przyjaźni przy współpracy z błogosławioną Karoliną Kózkówną, która za swego życia jako przyjaciela miała również św. Stanisława
Kostkę.
W niedzielę, 13 września na
rozpoczęcie Tygodnia Wychowania,
chcemy przyjąć do naszej wspólnoty
parafialnej relikwie błogosławionej Karoliny. Gościć będziemy w parafii kustosza sanktuarium w Zabawie k/Tarnowa ks. Zbigniewa Szostaka, który
chce ukazać, że bł. Karolina może nam
pomóc żyć w przyjaźni bo choć była
prostą, zwyczajną dziewczyną, ale to co
zwyczajne potrafiła robić w sposób
nadzwyczajny. Za wstawiennictwem

św. Stasia Kostki i bł. Karoliny zawalczmy o dar przyjaźni. To właśnie dlatego w ostatnim Biuletynie
było zadanie dla wszystkich: Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą.
Przyjaźń, przyjaciel..,
„Przyjaciele są jak ciche
anioły, które podnoszą nas, gdy nasze
skrzydła zapomną jak latać” – to jedno z powiedzeń, które w temacie
przyjaźni oddaje jego znaczną część.
Przyjaźń to rodzaj miłości – innej niż
miłość kobiety i mężczyzny (eros),
inna niż miłość rodzica do dziecka.
Jak każda miłość i ta przyjacielska
wymaga troski i współpracy obojga
ludzi. To sztuka niełatwa, bo przyjaciel jest w naszym życiu w jakiejś
części – nie możemy nim „zawładnąć” – wpływać na jego życie i przywiązywać go do siebie, jak guzik do
ubrania. Bo przyjaciel, to ktoś bardzo
bliski, ale zarazem odległy – mający
swój świat, swoje życie, które po
części chce dzielić z nami. Przyjaciel
jest jak piasek ściskany w dłoni – im
mocniej zaciskamy pięść, tym mniej
piasku w niej zostaje a więcej ucieka
przez palce.
Kim jest przyjaciel? Kolejne
powiedzenie mówi, że „przyjaciel to
osoba, która, wie o nas wszystko i
nadal chce się z nami przyjaźnić”. Co
jednak, gdy przyjaciel nas okłamuje,
zawodzi? Gdy nagle w naszych
oczach traci swój autorytet? Lub gdy
nie chce się już z nami przyjaźnić?

Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, bo każdy jest inny, a świat
nie jest czarno – biały. Lis w lekturze
„Mały Książę”:
- Żegnaj - powiedział.
- Żegnaj - odpowiedział lis. - A oto mój
sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi
się tylko sercem. Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu.
- Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu - powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
- Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie
znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej
wiele czasu.
- Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu... - powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
- Ludzie zapomnieli o tej prawdzie rzekł lis. - Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na
zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę.
- Jestem odpowiedzialny za moją różę...
- powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać. (Anna Szanderska)
Poświęcenie tornistrów
Drodzy Rodzice Dzieci idących
do przedszkola i szkoły, poświęcenie
tornistrów i przyborów szkolnych Waszych Dzieci w niedzielę, 6 września na
Mszach św. o godz. 12.00 i 13.15.
Wieczór chwały
W ramach duchowego przygotowania do ŚDM w Krakowie zapraszamy w sobotę, 19 września, na kolejny Wieczór Chwały, który jest przezna-

czony dla każdego bez względu na
wiek czy doświadczenie wiary. To
po prostu czas, który chcemy ofiarować Panu Bogu, we wspólnej modlitwie i śpiewie.
Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 20.00, następnie
krótka konferencja "Przyjąć Boży
dar" i wspólne uwielbienie. Będziemy chcieli przygotować się na przyjęcie największego Bożego daru Jego błogosławieństwa. Zapraszamy
właśnie Ciebie do uczestnictwa w
Wieczorze Chwały - daj Bogu ten
sobotni wieczór. Po zakończeniu zapraszamy do świetlicy parafialnej na
wspólną agapę.
Dla Rodziców po stracie Dziecka
Wspólnota Rodziców po
Stracie Dziecka z Gdańska zaprasza
Rodziców z całej Polski, którzy doświadczyli śmierci dziecka, na Dni
Skupienia w dniach, 18-20 września
w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Gdańskiej w Straszynie koło
Gdańska, ul. Jana Pawła II 9 (80-010
Straszyn). Zaproszenie kierowane jest
do wszystkich rodziców, bez względu
na okoliczności utraty dziecka (czas,
wiek, powody: poronienie, śmierć
okołoporodowa, śmierć dziecka starszego: choroba, wypadek, morderstwo, samobójstwo). Info i zapisy na:
www.stratadziecka.pl
Sługa Boży bp Wilhelm
9 września 2015r. bp Stefan
Regmunt zakończy dochodzenie die-

cezjalne na temat życia, cnót heroicznych, sławy świętości i znaków Sługi
Bożego bpa Wilhelma Pluty. Tego dnia
o godz. 16.00 w domu biskupim w Gorzowie Wlkp. odbędzie się sesja trybunału beatyfikacyjnego kończąca dochodzenie, o godz. 18.00 w gorzowskiej
katedrze Msza św. na zakończenie
procesu diecezjalnego. Do udziału w
Eucharystii zaproszeni są wszyscy duchowni, osoby konsekrowane i wierni
świeccy.
Pomoc dla klasztoru we Lwowie
Arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki z racji roku życia konsekrowanego ukazuje jak wielką wartością dla świata są zakony kontemplacyjne. W nawiązaniu do słów św. Jana
Pawła II, że cały Kościół potrzebuje
wzniesionych nieustannie do Pana
Boga rąk Mojżeszowych, aby wygrywać walkę duchową, która toczy się
wszędzie tam, gdzie rodzi się dobro.
W myśl tych słów Arcybiskup
Lwowa poprosił by Siostry Benedyktynki, z zakonu kontemplacyjnego powróciły po zawirowaniach II wojny
światowej do Archidiecezji Lwowskiej.
Bowiem jak mówi Arcybiskup Mokrzycki potrzebujemy tej obecności
szczególnie dzisiaj kiedy niepokój i wojny niszczą rodzinę, społeczeństwo i porządek moralny. Klasztor Benedyktynek
będzie miejscem modlitwy, pokoju,
przebaczenia dla każdej osoby bez
względu na wyznanie, pochodzenie, narodowość.
Aby to było możliwe potrzebne

