które pragną potomstwa, a także
mamy, które są w stanie błogosławionym. Szczególnie w tym dniu na Mszy
św. o godz. 18.00 chcemy wołać do
Boga o potrzebne łaski dla kobiet, które pod swoim sercem noszą rozwijające się życie. Po Mszy św. udzielimy
indywidualnego błogosławieństwa.
Charyzmatyczne rekolekcje
Charyzmatyczne rekolekcje narodowe,
20 sierpnia 2016, w sanktuarium Matki
Bożej w Licheniu Starym w godz.
09.00- 20.30. Rekolekcje głosi ks. John
Bashobora. Zgłoszenia lokalnie u ks.
Macieja. Wejdź www.narodoweJezusNaStadionie.pl
Intencja Róż Różańca :
ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
misyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją
misję kontynentalną głosił Ewangelię z
odnowionym zapałem i entuzjazmem.
Figura św. Michała w Sulechowie
Na zakończenie wakacji, 2628 sierpnia w parafii będzie czas nawiedzenia figury św. Michała Archanioła z groty objawień na Gargano, w
programie Msza św. z modlitwą o
uzdrowienie i uwolnienie z nałogów.

Mammografia
7 lipca w podstawionym mammobusie, pracownicy z ośrodka „Diagnostyk” z Zielonej Góry wykonają bezpłatne
badania dla Pań od 50 do 69 roku życia
refundowane przez NFZ, które w ciągu
ostatnich dwóch lat (24 miesiące) nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie,
które nie będą spełniały tych warunków
będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 80 zł. Zapisy na badania
pod numerem telefonu 68 452 77 17, 68
452 77 96 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )
Po prostu przyjdź, bo badanie
można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można
było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie
powinno się używać dezodorantu, talku,
balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
Dlaczego warto robić mammografię?
Mammografia może wykryć
zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim
staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak
piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości
przypadków guz osiąga średnicę 1 cm
w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi
daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.
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Światowe Dni Młodych
Dziękujemy wszystkim, którzy
podejmują wyzwanie i wybierają się do
Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.
Zapraszamy wszystkich wyjeżdżających na obowiązkowe spotkanie, które odbędzie się w naszej parafii
w piątek, 15 lipca, na Mszy o godz.
18.00. Chcemy dopiąć ostatnie szczegóły wyjazdu i podać niezbędne informacje.
Istnieje możliwość uczestniczenia w niektórych wydarzeniach z
Ojcem Świętym bez wcześniejszej rejestracji. Potrzeba jednak specjalnych
kart, które umożliwiają wejście do sektorów. Wejściówki są bezpłatne. Jeśli
ktoś pragnie uczestniczyć w czuwaniu
i Mszy Posłania, odprawianej na Campus Misericordiae, proszony jest o
zgłoszenie się w zakrystii do niedzieli,
3 lipca włącznie, celem rezerwacji
miejscówki. Przy zgłoszeniu należy
podać dane osób, które będą korzystać
z kart wejścia.
W Świebodzinie w ramach
Światowych Dni Młodzieży spotkanie
przy figurze Chrystusa Króla, 23 lip-

ca 2016r, w godz. 16.00- 22.00. Zapraszamy każdego, bez względu na wiek!
Piesza Pielgrzymka z Sulechowa
Kochani pielgrzymi i przyjaciele
naszej grupy! Już niewiele czasu dzieli nas
od rozpoczęcia pieszej pielgrzymki. Z Sulechowa grupa Seledynowa wyruszy dziewiąty raz. Wyjście nastąpi po Mszy św.
odprawianej, 2 sierpnia o godz. 8.00. Chcę
Was zaprosić do udziału w pielgrzymce,
bo powodów do wyruszenia na pielgrzymkowy szlak jest wiele.
Po pierwsze. 1050 rocznica chrztu
Polski. Dziękujemy Bogu za Jego szczególną opiekę nad naszym Narodem. Wędrujemy do Matki Jezusa Chrystusa, by
dziękować Bogu za chrzest Polski oraz za
nasz sakrament chrztu.
Po drugie. Światowe Dni Młodzieży. Wyruszamy dwa dni po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży, ale
nadal będziemy trwać w radości ze spotkania z papieżem Franciszkiem i młodymi z całego świata.
Po trzecie. Nadzwyczajny Rok
Jubileuszowy Miłosierdzia, który ogłosił

Franciszek, to szczególny czas, w którym wracamy do źródeł, by stawać się
miłosiernymi jak Ojciec, który jest w
niebie. Podczas pielgrzymki będziemy
wsłuchiwać się w konferencje, których
myślą przewodnią będą uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Sami
będziemy mogli doświadczyć tych
uczynków, ale również sami będziemy
mogli je realizować.
Po czwarte, piąte, szóste... Każda nasza osobista intencja jest ważna i
dobra, aby wyruszyć na pielgrzymkę.
Może chcesz prosić o jakieś szczególne
łaski dla siebie lub bliskich, może potrzebujesz tej drogi, aby podziękować
za łaski otrzymane, może chcesz Bogu
zadośćuczynić za swoje grzechy i w ten
sposób odpokutować je. Może potrzebujesz czasu, aby zmienić swoje życie,
rozeznać życiowe powołanie, przeżyć
rekolekcje. A może masz inne powody,
cele i priorytety pielgrzymkowe.
Zapraszam Cię serdecznie do
wspólnego pielgrzymowania na Jasną
Górę. Wyrusz razem z nami i przeżyj
niesamowity czas rekolekcji w drodze.
To nigdy nie będzie zmarnowany czas.
A jeśli zastanawiasz się, czy pielgrzymka jest dla Ciebie? Odpowiedź
jest krótka: TAK!
Odwagi! Zapisy w kościele św.
Stanisława Kostki w Sulechowie po
Mszach św. w zakrystii. Można także
zgłosić swój udział drogą elektroniczną,
pisząc na: xmdrozd@gmail.com.
Koszt pielgrzymki 210 zł. W tym jest
pakiet pielgrzyma, wyżywienie, transport bagażu i wiele, wiele więcej. Rów-

nież w tej cenie powrót autokarem z Częstochowy do Sulechowa (jeśli nie chcesz
wracać autokarem, koszt uczestnictwa
wynosi 140 zł). Więcej informacji o grupie oraz o własnym przygotowaniu znajdziesz na stronie www.seledynowa.like.pl.
Zapraszam również do polubienia nas na
facebooku: www.facebook.com/grupaseledynowa. Kliknij Lubię to! i bądź na bieżąco! Do zobaczenia na pielgrzymkowym
szlaku! ks. Maciej – przewodnik grupy.
Duchowy Pielgrzym
Zachęcamy również do uczestnictwa w pielgrzymowaniu na sposób duchowy. Jeśli z jakichś powodów nie możesz uczestniczyć w pieszej pielgrzymce,
zgłoś się jako pielgrzym duchowy.
Uczestnictwo w pielgrzymce
jako Duchowy Pielgrzym skierowane jest
do ciągle zabieganych, a także starszych,
chorych i tych wszystkich, którzy swoją
modlitwą i ofiarą pragną wspomóc pielgrzymów idących. Chętni mogą zgłaszać
się w zakrystii, lub podczas dyżuru biura
pielgrzymkowego Przy zgłoszeniu każdy
Duchowy Pielgrzym otrzymuje kartę informacyjną.
Autokarem do Częstochowy
Istnieje również możliwość pojechania autokarem do Częstochowy na
powitanie pielgrzymów. Zapisy w zakrystii. Koszt wyjazdu 90 zł. (ilość miejsc
ograniczona). Będzie istniała możliwość
pielgrzymowania z nami w ostatnim dniu
– autokar zatrzyma się przy szkole w
Kłobucku, gdzie będziemy nocować.
Osoby chętne mogą wtedy dołączyć się
do grupy, natomiast reszta osób pojedzie
pod jasnogórski klasztor.

Intencje do omodlenia
Na bocznym ołtarzu przy ikonie Matki Bożej, przygotowany jest koszyk, do którego można wrzucać kartki
ze swoimi intencjami do modlitwy różańcowej. Każdego dnia pielgrzymi odczytują te intencje i modlą się podczas
różańca. Nie bójcie się, drodzy parafianie, powierzyć nam swoich spraw.
Każdy z nas ma tak wiele intencji,
chcemy je omadlać, aby pielgrzymka
dawała dobre owoce wszystkim Mieszkańcom Ziemi Sulechowskiej. W tych
intencjach odprawiona zostanie Msza
św. na Jasnej Górze.
Dziękujemy
Bardzo dziękuję wszystkim
ludziom dobrej woli, naszym darczyńcom, sponsorom za każdy gest życzliwości i wsparcie naszej grupy. Dziękuję za ofiary składane przy okazji nowenny do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy a także przy okazji zgłoszeń
jako Pielgrzym Duchowy czy przy
składaniu intencji do modlitwy różańcowej. W minionym czasie, z części
ofiar, zostało zakupione nowe nagłośnienie dla grupy pielgrzymkowej. A
przed nami jeszcze zakup dodatkowych mikrofonów i akumulatora.
Zbieramy także środki finansowe na
paliwo do aut, które będą nam towarzyszyć – busa wiozącego bagaże oraz
auta kwatermistrza.
Zmiany personalne
Ksiądz Biskup Diecezjalny
dokonał zmian personalnych w diecezji wśród kapłanów. Na mocy tych

zmian dniem, 1 sierpnia ks. proboszcz
Henryk Wojnar zostaje proboszczem parafii Ducha Świętego w Słubicach, a proboszczem parafii Św. Stanisława Kostki
w Sulechowie zostanie ks. Piotr Bortnik.
Natomiast z dniem 25 sierpnia ks. Bartosz Orlicki zostaje wikariuszem parafii
św. Józefa w Żarach, a w naszej parafii
posługę duszpasterską rozpocznie ks. Andrzej
Maciejewski.
Zawierzajmy
Wszechmogącemu Bogu sprawy naszej
diecezji i parafii pamiętając o wzajemnej
modlitwie.
Jako proboszcz parafii św. Stanisława Kostki dziękuję Bogu i wszystkim Parafianom za czas dziewięcioletniej posługi i pracy duszpasterskiej w parafii. Przepraszam wszystkich, których w
jakikolwiek sposób zraniłem, skrzywdziłem. Pragnę zapewnić o pamięci w modlitwie oraz, że rozpoczęte dzieło modernizacji okien witrażowych będzie kontynuowane. Zabezpieczeniem są spisane
umowy i porozumienia.
Msze św. w czasie wakacji
Zmiany w porządku Mszy św. w
niedziele lipca i sierpnia. Od 3 lipca do 28
sierpnia nie będzie Mszy św. o godz. 13.15.
Natomiast Msza św. z godziny 20.00 zostaje przesunięta na godz. 20.30. W ostatnią
niedzielę sierpnia ostania Msza niedzielna
powraca na godz. 20.00tą
Uwaga! matki oczekujące, pragnące
potomstwa
W dzień, poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca naszą modlitwą obejmujemy małżeństwa,

