diecezji, będzie spotkanie 23 lipca w
Świebodzinie przy figurze Chrystusa.
Następny etap ŚDM odbywać się będzie w Krakowie od 26 do 31 lipca.
Ojciec Święty zawita do Krakowa 28
lipca. Całość zakończy Msza święta
rozesłania, podczas której papież ogłosi miejsce kolejnych ŚDM.
Okna życia w niebezpieczeństwie
Niewątpliwie prawo do życia, jest dla człowieka jednym z podstawowych praw. Wiele osób jednak
wciąż i na różne sposoby chce pozbawić człowieka prawa do życia. W
ostatnim czasie Komitet Praw Dziecka przy ONZ domaga się od Polski
likwidacji „okien życia” i promowania alternatywnych rozwiązań umożliwiających zrzeczenie się praw do
dziecka. Komitet proponuje „anonimowy poród” - taka instytucja funkcjonuje np. w Niemczech. Matka
podczas porodu pozostaje anonimowa, jej dane przechowuje jedynie
stosowny urząd, a kiedy dziecko
ukończy 16 rok życia, może poznać
tożsamość swej matki. Komitet
stwierdza, że w przypadku „okien
życia”, dziecko pozbawia się poznanie swojej matki. Jednocześnie Komitet jest zaniepokojony rosnącą
liczbą „okien życia”, gdzie matki
mogą pozostawić swoje dziecko.

Wiemy, że różne są powody, dla
których matka oddaje swoje dziecko.
Niejednokrotnie przeżywa ogromny ból
i cierpienia, zmuszona wieloma czynnikami, oddając swoje dziecko. Owszem
pozostawienie dziecka w „oknie życia”
nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale na
pewno stokroć lepszym niż pozostawienie dziecka w miejscu niebezpiecznym.
Stawiamy tu przecież pierwszeństwo
prawa do życia ponad formalności. A
warto zaznaczyć, że „okna życia” to nie
wymysł współczesności. Najstarszym
zachowanym „oknem życia” jest to w
Rzymie przy szpitalu Ducha Świętego.
Pochodzi z 1198 roku. W Polsce otwartych jest ponad 50 „okien życia”, w których uratowano blisko 90 dzieci. W naszym województwie działają dwa Okna
Życia – w Gorzowie Wlkp. przy ul.
Kard. Stefana Wyszyńskiego 169 (u
Sióstr Jezusa Miłosiernego) oraz w Zielonej Górze przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 (u Sióstr Elżbietanek).
Na koniec krótka wypowiedź
Rzecznika Praw Dziecka, który powiedział, że „stanowczo lepiej jest pozostawić dziecko w miejscu do tego przeznaczonym, jakim jest Okno Życia, niż porzucić je na ulicy, pod mostem czy w
lesie. Jeśli nie ma lepszej alternatywy
dla niechcianych dzieci, lepiej nie kwestionować zasadności czegoś, co im pomaga”.
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Halloween – dlaczego nie!?
Jesteśmy katolikami, więc nie
potrzebujemy świąt „wyhodowanych”
na pogańskich zwyczajach, pełnych
magii, okultyzmu i oddawania czci siłom zła. Powie ktoś, że co złego jest w
przebraniu się za kościotrupa, zombie
czy jakiegoś potworka. Zewnętrznie
nic! Ale czy jako katolicy nie powinniśmy promować świętości i życia.
Świętość jest nam dana i zadana, jak
często powtarzał św. Jan Paweł II. A
przecież Halloween jest świętem promującym cywilizację śmierci, bo przecież zaciera się granica między życiem
a śmiercią, a sami otwieramy sobie
furtki dla Złego. W Pierwszym Liście
do Tesaloniczan czytamy: „Wszystko
badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma
choćby pozór zła”. Halloween nie tylko ma pozory, ale prowadzi do zła.
Przeczytać możemy o tym w świadectwie byłej satanistki, Amerykanki Debory Lipsky. Pisze ona, że Halloween
jest wielkim świętem satanistycznym a
chrześcijanie nie mogą brać udziału w
takich zabawach, nawet tych niewinnie

wyglądających. Na szczególną uwagę zasługują słowa Debory: „Jeżeli chrześcijanie rzeczywiście żyliby zgodnie z nakazami Ewangelii, to nie potrzebowaliby
Halloween. Ich życie byłoby na tyle przesiąknięte łaską, że nie mieliby najmniejszej ochoty zajmować się tak zdrożnymi
sprawami”. Więcej o Halloween w pigułce: www.wychowanie.com.pl/dzieci/hello.htm - warto przeczytać.
Propozycja dla dzieci
W naszej parafii chcemy promować dobre wartości i świętość, która jest
dla każdego z nas. Dlatego przedstawiamy dwie propozycje. Zapraszamy dzieci
do udziału w Balu Wszystkich Świętych,
który będzie miał miejsce w sobotę,
31.10. w godzinach od 16 do 19.30. To
alternatywa, by chrześcijańskie dzieci bawiły się bezpiecznie i bez halloweenowych gadżetów. Na naszym balu obowiązuje przebranie świętego. Prosimy rodziców o pomoc w przygotowaniu dla
dzieci kostiumów świętych (można też
przyjść przebranym za anioła). Przydadzą
się nie tylko na naszym balu, ale również

w niedzielę, 8 listopada. Wtedy zapraszamy dzieci w strojach świętych na
mszę o godz. 13.15. na festiwal świętych i błogosławionych. Drogie dzieci
przyjdźcie przebrane za swojego ulubionego świętego! Czekają upominki!

pragnie dzielić się swoją posługą z nami i
udzielić nam prymicyjnego błogosławieństwa. Zapraszamy do udziału we
mszy wszystkich parafian i polecamy ks.
Mateusza modlitwie.

Intencje różańcowe na listopad
Ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się
na osobiste spotkanie i dialog ze
wszystkimi, również z tymi, którzy
mają inne niż my przekonania.
Misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać
ich nadzieję.

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
Uroczystość Wszystkich Świętych kieruje nasz wzrok na rzesze znanych i nieznanych świętych i błogosławionych, którzy stają się dla nas przewodnikami do nieba. W tym w dniu w
jednej uroczystości oddajemy cześć
wszystkim, którzy są już w niebie. Msze
św. 1 listopada: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 i
20.00. O godz. 9.30 msza w Mozowie na
cmentarzu. Centralne uroczystości na sulechowskim cmentarzu rozpoczną się o
godz. 12.00. Zapraszamy również w niedzielę, 1 listopada, po mszy o godz.
18.00, na modlitewne zatrzymanie się
nad przemijaniem i świętością.
W poniedziałek, 02.11., wspominamy
wszystkich wiernych zmarłych. Jest to
dzień szczególnej pamięci modlitewnej o
naszych bliskich zmarłych. Msze św.
sprawowane będą o godz.: 7.00 (po łacinie), 8.00, 10.30, 16.30 oraz 18.00.

Zaproszenie na prymicję
W sobotę, 07.11.2015., o
godz. 13.00 w naszej świątyni parafialnej rozpocznie się uroczysta Msza św.,
której przewodniczył będzie wyświęcony w Stanach Zjednoczonych, 23
maja br., kapłan diecezji Paterson, ks.
Mateusz Jaśniewicz. To wielka radość
dla nas wszystkich, że kapłan, którego
korzenie sięgają Ziemi Sulechowskiej,

Odpust za zmarłych
Odpust jak uczy nas KKK, jest
darowaniem przed Bogiem kary za grzechy, z których ważnie się wyspowiadaliśmy. Kary możemy odpokutować w
czyśćcu po naszej śmierci lub przez cierpienie dobrowolnie zaakceptowane i ofiarowane jako odpust. Sam zapalony znicz
i stroik na grobie, choćby były najpiękniejsze, nie przyczynią się do zbawienia

Świetlica STAŚ zaprasza
Świetlica działająca przy naszej parafii zaprasza dzieci i młodzież
na bezpłatne zajęcia polekcyjne. Świetlica działa w godz. 14.00-17.00, a
podczas jej pracy dzieci mogą odrobić
lekcje, jak również rozwijać swoje zainteresowania. Ponad to w poniedziałki
proponujemy filmowe popołudnia dla
dzieci a we czwartki – dla starszych
dzieci i młodzieży.

tak, jak szczera modlitwa.
Dokumenty kościelne nt. odpustów,
podpowiadają nam, jakie warunki trzeba spełnić, aby zyskać odpust. Są to:
spowiedź św. (stan łaski uświęcającej),
przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa
w intencjach papieża W intencjach
Ojca św. można odmówić
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek modlitwę. Oprócz tego należy
też wykonać czynność przypisaną do
danego odpustu.
W przypadku odpustów za zmarłych
w dokumencie czytamy: a) wierni,
którzy nabożnie odwiedzą cmentarz
i pomodlą się za zmarłych, zyskają
odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Odpust ten w dniach od 1.XI do
8.XI jest odpustem zupełnym, a w
pozostałych dniach roku jest odpustem
cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny
można zyskać dla jednej duszy w
czyśćcu cierpiącej jeden raz na dzień;
b) wierni, którzy odwiedzą kościół
lub kaplicę (tę, z której korzystają) w
celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz, Wierzę, mogą w Dzień Zaduszny zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust ten można zyskać od
południa dnia poprzedniego aż do
północy z 2.XI na 3.XI.
Odpustu zupełnego wymagane jest
wyzbycie się jakiegokolwiek grzechu.
Jeżeli brak wymaganych warunków,
wówczas odpust ten będzie tylko
cząstkowy; c) ponieważ nie jesteśmy
pewni co do posiadania odpowiednich

dyspozycji, dlatego można więcej razy
wypełnić warunki do zyskania odpustu
zupełnego.
Międzynarodowy Dzień Modlitwy
W niedzielę, 15 listopada, przypada Międzynarodowy Dzień Modlitwy za
Prześladowany Kościół. Włączamy się w
modlitwę wielu wspólnot chrześcijańskich. Zapraszamy w tym dniu na nabożeństwo o godz. 17.00. Krajami przewodnimi tegorocznego Dnia Modlitwy będą
Nigeria oraz Korea Północna. Więcej o tej
inicjatywie na stronie www.opendoors.pl
Światowe Dni Młodzieży
Kończy się kolejny okres duchowego
przygotowania do Światowych Dni
Młodzieży nazwany przez organizatorów Serce 2.0. Od pierwszej niedzieli
adwentu przed nami kolejny – ostatni
etap duchowego przygotowania do
ŚDM. Wciąż zapraszamy w trzecie piątki miesiąca na wieczorną Mszę św. w
intencji młodzieży świata i dobrych
owoców ŚDM. Zapraszamy szczególnie
ludzi młodych, którzy chcieliby w przyszłym roku wyjechać na ŚDM do Krakowa. Lista już jest otwarta! Zależy nam,
aby chętna grupa zebrała się czym prędzej – potrzeba wcześniej rejestracji grupy i załatwienie wielu spraw organizacyjnych. Osoby chętne mogą zgłaszać
się u ks. Macieja.Światowe Dni Młodzieży są wielkim festiwalem młodości.
W naszej diecezji zaczną się 20 lipca i
potrwają do 25 lipca. Centralnym wydarzeniem dla wszystkich pielgrzymów przebywających na terenie naszej

