jest na odnowienie więzi małżeńskiej
poprzez dialog prowadzony we dwoje.
Bliższe informacje i zapisy pod nr. tel.
607-180-539 (Piotr Narowski).
Intencja Róż Różańca:
ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne
znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarności.
misyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów
z radością żyjących Ewangelią, którzy
mądrze przygotują ich do misji jaka
mają pełnić.
Studia teologiczne
Studia magisterskie z teologii:
Instytut Filozoficzno-Teologiczny im.
Edyty Stein w Zielonej Górze ogłasza
nabór na pierwszy rok jednolitych, magisterskich studiów z teologii dla
świeckich prowadzone w porozumieniu z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu. Studia trwają
pięć lat, przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę średnią z egzaminem maturalnym. Rekrutacja trwa do
końca września 2016 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
uczelni: www.ift.zgora.pl.
W Instytucie w Zielonej Górze
można podjąć studia z teologii w trybie
„wolnego słuchacza”. Status ten po-

zwala na uczestnictwo w dowolnie wybranych zajęciach z możliwością ich zaliczenia na ocenę pod takimi samymi warunkami jak w normalnym trybie studiów. Wolny słuchacz nie nabywa jednak
praw studenta. Czesne za semestr – 150
zł. Informacji udziela dziekanat tel: 68458-25-70.
Nowe Okno Życia
Z inicjatywy Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej, 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach
oraz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w
Żarach 1 czerwca zostało otwarte i poświęcone przez ks. bp Tadeusza Lityńskiego Okno Życia, które znajduje się
przy 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach.
Matki nowonarodzonych dzieci,
które przeżywają różnego rodzaju trudne
sytuacje życia, skłaniające je do zapewne
trudnej i niewytłumaczalnej decyzji porzucenia swoich dzieci, będą miały możliwość bezkarnego i intymnego pozostawienia dziecka w bezpiecznym miejscu.
Istnieją już dwa takie Okna Życia
w naszym województwie, w Gorzowie
Wlkp. i w Zielonej Górze. Do tej pory
pozostawiono w nich sześcioro dzieci.
Natomiast same miejsca zostały przyjęte
zarówno przez władze jak i mieszkańców
z ogromną życzliwością i aprobatą.
W całej Polsce jest 55 Okien Życia, które uratowały życie 86 dzieciom.
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Dziękczynienie
Czy mamy świadomość potrzeby nieustannego dziękczynienia?
Człowiekowi łatwiej przychodzi zazdrość i narzekanie, a przez słowa zazdrości i narzekania tak trudno dostrzec skarby i dobro, które posiadamy. A chociażby: rodzina, własny
kraj, dostęp do wody, prądu, zdobyczy współczesnej cywilizacji. Czy potrafimy się tym cieszyć? Jakże jest
wiele zagrożeń pokoju we współczesnym świecie. Przemoc, prześladowania, akty terroru-skąd one się biorą?
Czy nie z chęci zemsty?... czy nie z
chęci panowania i narzucania swego
ego?..., ileż jest uśpionych źródeł zła,
które próbują zawładnąć sercem człowieka, bo to serce nie potrafi być
przepełnione wdzięcznością ?.... Dlatego dziękujmy za dar Opatrzności
Bożej, dziękujmy za świętych, błogosławionych i męczenników – którzy jak rozpalone pochodnie pokazują nam drogi do niewyczerpanych
łask wypływających z sakramentu
chrztu świętego. Czy masz czas by
zastanowić się nad faktem, że w dniu

naszego chrztu stałeś się / stałaś się umiłowanym dzieckiem Boga Ojca…?Boga
Ojca dla, którego nie ma rzeczy niemożliwych! Czy znajdujesz czas aby Boga
Ojca poznawać, słuchać, rozmawiać z
Nim…?, okazją do takiej postawy jest :
rocznica 1050 lecia chrztu Polski,
uroczystości
upamiętniające
1050lecie chrztu na terenie Województwa Lubuskiego i Diecezji Zielongórsko
– Gorzowskiej będą, 18 czerwca w Międzyrzeczu. Wydarzenie to objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej
Duda. Punktem centralnym jest Eucharystia, poprzedzona nabożeństwem ekumenicznym, korowodem historycznym.
Agapie towarzyszyć będzie koncert chóru
Piccolo oraz zespół Antiquo More.
Zachęcamy do udziału w uroczystościach, jest możliwość wyjazdu autokarem w sobotę, 18 czerwca o godz. 9.00
z parkingu przy naszym kościele. Ze
względu na podjęte rezerwacje prosimy o
szybki kontakt w zakrystii.
Zaskakiwać Dobrem
Bóg chce, byśmy żyli w brater-

stwie. Żyjemy między ludźmi, potrzeba wsparcia i akceptacja jest dziś
bardzo widoczna. Choroba izoluje
człowieka od jego środowiska. Człowiek doświadcza cierpienia fizycznego, ale cierpi również wewnętrzniezmaga się z samotnością. Nie jestem
lekarzem, więc nie mam wpływu na
terapię medyczną, ale mogę podtrzymać na duchu. Nawiąż kontakt: odwiedź, zadzwoń, poślij wiadomość-sprawdź, co możesz zrobić dla złożonego cierpieniem krewnego, kolegi,
koleżanki, sąsiada, sąsiadki, a nawet
nieznanego „przypadkowego”. Nieraz
wystarczy milcząca obecność i
uśmiechnięta twarz, by przynieść ulgę
w cierpieniu.
Popatrz na siebie i pomyśl, ile
razy darowali ci twoje przewinienia
rodzice, nauczyciele, koledzy… No i
Jezus w sakramencie pokuty i pojednania. Może nawet nie jesteś tego
świadomy. Poczuj się zaproszony, by
przebaczyć, by zaskakiwać zło dobrem. Podejmij decyzję, że chcesz dobrze żyć i błogosławić innym. Rozpocznij proces uwalniania swego serca
z bólu, żalu i niechęci i nienawiści.
Dzięki umiejętności darowania urazów
staniesz się wewnętrznie wolny, łagodny, radosny. Jezus uzdalnia do takich postaw. Proś Go, i próbuj…
ks. Michał Tabak SCJ
Piknik Rodzinny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulechowie, Stowarzyszenie Dlaczego Nie bardzo serdecznie

zapraszają, 9 czerwca w czwartek na Piknik Rodzinny w godz. 14.00- 18.00 przy
budynku internatu ul. Kruszyna 1. W programie prezentacje artystyczne, konkursy
plastyczne, sportowe, stoiska kulinarne,
wśród wielości atrakcji gwiazda festynu
zespół Black&White. Znajdź czas, a zobaczysz, że warto. Ale to nie koniec…,
bo jest jeszcze bardzo ważne spotkanie:
13 czerwca godz. 18.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu poświęcona osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Współorganizatorzy Pracownicy Specjalnego Ośrodka
Szkolno– Wychowawczego wraz z Przyjaciółmi zapraszają do kościoła św. Stanisława Kostki w poniedziałek w dzień
świętego Antoniego,13 czerwca godz.
18.30.
Sportowy Festyn
Po dniu inauguracji EURO 2016
Klub Przygoda wraz z Przyjaciółmi zapraszają na IV sportowy festyn parafialny
w sobotę, 11 czerwca w godz. 14.0018.00. Miejsce: teren rekreacyjny – boisko WEMBLEY, przy zbiegu ulic Sportowa i Piaskowa - dla aktywnych cenne
nagrody. W programie konkursy dla
dzieci, turnieje piłki nożnej dla dzieci,
mecz piłki siatkowej dla dorosłych, pokazy judo, konkurencje dla rodzin i dla dorosłych, pokazy: udzielania pierwszej pomocy, umiejętności psów obronnych. Festynowi towarzyszy prezentacja sprzętu 5
lubuskiego Pułku Artylerii, Ochotniczej
Straży Pożarnej z Mozowa. Zapraszamy
całymi rodzinami będzie też punkt gastronomii i wiele dodatkowych atrakcji.

Modernizacja okien
Pierwszy etap modernizacji
okien witrażowych za nami. Przez tę
inwestycję o wartości ponad 60.tys.
złotych jest ciszej, czyściej, a zimą będzie cieplej. Zostały również zamontowane systemy uchylające po jednym
segmencie w trzech oknach górnych.
Na czterech dużych oknach, od strony
prezbiterium po dwóch stronach są założone szyby o handlowej nazwie
szynszyle, te szyby pozostaną już na
stałe, w takiej postaci z tego względu,
że okna są ścięte przez zewnętrzne zadaszenia. Kolejne okna będą miały
projektowane postacie i wybrane teksty biblijne. Zachęcam Was Drodzy
Parafianie do dalszych rozmów w rodzinach w sąsiedztwie, w firmach i
ewentualnych ofiar na trwające prace.
Dziękuję za ofiary przelewane na konto parafialne, składane na tace.
I-wsza Rocznica Chrztu
Zapraszamy Rodziców Dzieci ochrzczonych w 2015 roku, wraz z
Chrzestnymi i całymi Rodzinami- jeśli jest to możliwe- na Mszę św. w
intencji tych małych Dzieci w niedzielę, 26 czerwca w Sulechowie o
godz. 13.15, a w Mozowie o godz.
9.30. Drodzy Rodzice – to szczególnie do Was skierowane jest Jezusowe
wołanie pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie
im – niech te słowa będą dla Was
Rodzice zachęta aby razem z Dziećmi uczestniczyć w tej Mszy św. rocznicowej i dziękczynnej.

Lipcowa Piesza Pielgrzymka
Duszpasterstwo Rolników zaprasza do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę, w dniach, 2 – 12 lipca. Może w
niej wziąć udział nie tylko rolnik czy sadownik, ale i mieszkaniec miasta. Chcemy
zaprosić wszystkich, którym bardziej pasuje termin lipcowej pielgrzymki. Rozpoczynamy w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Pokoju w Otyniu 2 lipca, a kończymy 12 lipca na Jasnej Górze Mszą
świętą o godz. 13.00 oraz Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Wszelkie informacje oraz możliwość zapisów na stronie:
www.duszpasterstworolnikow.com.
Piesza Pielgrzymka z Sulechowa
Piesza pielgrzymka Ziemi Sulechowskiej 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. Poszukujemy na obecny czas
busa transportowego. Zarezerwuj czas i
powędruj z nami od 2 do 13 sierpnia.
„Dialog we dwoje”
Jeśli widzisz, że kryzys małżeński tuż, tuż, jeśli zależy Tobie na małżeństwie, to dniach, 9-11 września br. w
Rokitnie odbędą się rekolekcje prowadzone przez Stowarzyszenie Spotkania
Małżeńskie. Przeznaczone są one dla par
niezależnie od wieku, światopoglądu,
wyznania oraz skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony

