Czuwanie modlitewne w piątek potrwa do północy.
W sobotę wznowienie czuwania już od godz. 6.30. O godz. 7.30
Godzinki o św. Michale Archaniele,
następnie Msza św. W sobotę na
godz.10.30, zapraszamy na Mszę św.
osoby starsze, schorowane. Będzie to
szczególna Msza dla tej grupy, połączona z zawierzeniem św. Michałowi i
z błogosławieństwem. Na godz. 12.30
zapraszamy na Msze świętą rodziny z
dziećmi. Wieczorem o godz. 17.30 różaniec z aniołami, następnie Msza
święta z modlitwą o uzdrowienie i
uwolnienie z nałogów. Również w sobotę, o godz. 21.00 Apel Maryjny i
czuwanie modlitewne do północy.
W niedzielę wznowimy czuwanie od godz. 6.30, o 7.00 Godzinki
ku czci św. Michała Archanioła, następnie Msze św. według porządku
niedzielnego: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00.
Niedzielne popołudnie będzie czasem
na indywidualne nawiedzenie i modlitwę przy Figurze św. Michała Archanioła. Msza święta na zakończenie nawiedzenia Figury zostanie odprawiona
o godz. 18.00.
Cały czas w salkach parafialnych będzie czynny kiermasz anielski,
gdzie będzie można się zaopatrzyć w
książki, modlitewniki, dewocjonalia
oraz szkaplerz św. Michała Archanio-

ła. Po wszystkich mszach będzie możliwość przyjęcia szkaplerza, natomiast po
wieczornych Mszach św. odbędzie się
projekcja filmu, przybliżającego historię
objawień. Słowo Boże i posługę w czasie
nawiedzenia będzie pełnił kapłan ze zgromadzenia Księży Michalitów.
Drodzy Parafianie, zapraszamy
was, aby skorzystać z czasu mocy i łaski,
który przed nami, oddając się pod opiekę
św. Michała Archanioła.
Przegląd Pieśni Maryjnych
To już V-ty Przegląd Pieśni Maryjnych "Głosem pieśni wielbię Cię..."
odbędzie się, 28 sierpnia o godz. 16.00 w
Sulechowskim Domu Kultury, sala widowiskowa w dawnym zborze, wstęp
wolny. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Piesza Pielgrzymka
W imieniu pielgrzymów grupy
seledynowej, dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do naszego łatwiejszego pielgrzymowania. Zapraszamy na Mszę św. rozpoczynająca
nasze pielgrzymowanie, 2 sierpnia
godz. 8.00. Dziękuję za pomoc materialną i finansową. Pozwólcie, drodzy
Parafianie, że szczegółowe podziękowania przekaże ks. Maciej już po pielgrzymce, w następnym numerze biuletynu.
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Upływa szybko życie
Drodzy Parafianie i wszyscy
Czytelnicy Biuletynu śpiewamy, że
upływa szybko życie, jak potok mija
czas. Mija dziewięć lat mojego duszpasterzowania jako proboszcza w parafii św. Stanisława Kostki. Dziękuję
Bogu, wszystkim Parafianom,
Mieszkańcom Ziemi Sulechowskiej
i Gościom, tutaj się modlącym za
okazaną pomoc i życzliwość. Raz
jeszcze przepraszam wszystkich, których w jakikolwiek sposób zraniłem,
skrzywdziłem. Obiecuje pamięć w
modlitwie, bardzo proszę, o dar modlitwy, kto może o dar Komunii św.
w moich intencjach.
Witraże
Dziękujemy wszystkim, ofiarodawcom dzieła modernizacji okien
witrażowych. Okna witrażowe są
kontynuacją ołtarza zainstalowanego
w prezbiterium kościoła, który otrzymał nazwę Winnica Pana. Ale winnicą Pana mamy być również my –
wszyscy ochrzczeni. Pojawiające się
w dolnych oknach kiście krzewu win-

nego, mówią nam o dojrzewaniu. Z dojrzewaniem jest też związany czas i klimat. My też dojrzewamy z upływem
czasu do zrozumienia i wypełnienia Słowa Bożego zapisanego dla nas na kartach Pisma Świętego. Jest nam również
potrzebny klimat wiary, nadziei, miłości.
Każda chwila pobytu przed Majestatem
Boga może pomagać w dojrzewaniu i
owocowaniu potencjału dobra nagromadzonego w każdym z nas. W górnych
oknach są osoby, które dojrzały i wydały
w ciągu swego życia przeróżne owoce
dobrych czynów, słów, postaw pełnych
ofiarności. To tak bardzo pokrótce można zobrazować, zamysł projektu pani
Bożeny Tamulskiej.
Zielone Wzgórze
Jak możemy wyczytać w zapisach pana Leona Okowińskiego, miejsce
na którym wznosi się nasz kościół nosiło
nazwę Zielone Wzgórze. Tutaj również
do lat osiemdziesiątych dwudziestego
wieku mieścił się cmentarz ewangelicki.
Gdy w 1980 roku została powołana do
istnienia nasza parafia, pozostałe docze-

sne ludzkie szczątki przewieziono na
główny cmentarz. Aby upamiętnić to
miejsce
cmentarne
Parafianie,
31.07.2016r. ufundowali tablicę poświęconą pamięci zmarłych tutaj pochowanych, tutaj omadlanych przez
około trzysta lat. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Organy z parafii grają już z pełną
mocą!
Od ponad 5 lat pracujemy nad
przywróceniem pełnej sprawności naszych organów kościelnych. Pamiętamy wszyscy chyba doskonale ponurą
szafę z dyktą w miejscu, gdzie powinny znajdować się piszczałki… Tak
wyglądał nasz instrument przez blisko
30 lat, niemal od początków parafii św.
Stanisława Kostki.
Zaczęło się to zmieniać w
2011 roku. Nasza parafia stała się
światową ciekawostką testując nowatorską podówczas technologię organów wirtualnych. Wykonania prac
podjęła się nowa firma, mająca siedzibę w Sulechowie - zakład Magnus. Instrument znowu zaczął przypominać
organy - wróciły piszczałki, przywróciliśmy działanie starego kontuaru…
Były to same początki rozwoju tej
technologii, a jednocześnie nie dysponowaliśmy ogromnym budżetem. Dlatego prace podzieliliśmy na etapy.
W 2016 roku przyszedł czas
na najważniejszy etap - instalację docelowego kontuaru oraz bardzo nowoczesnego nagłośnienia zaprojektowa-

nego specjalnie dla organów naszej świątyni. Próbkę nowego brzmienia dostaliśmy wszyscy na Mszach Św. w ubiegłą
niedzielę. Organy brzmią imponująco.
Aktualnie instrument posiada dwie klawiatury manuałowe oraz pedał. Ma 42
głosy. Zapytaliśmy konstruktora dlaczego
akurat tyle. “Bo tyle mają organy w „dużym kościele” - odpowiedział nam żartobliwie. Spłata inwestycji naszego instrumentu organowego, przedstawia się następująco: jedna trzecia wartości będzie
spłacana w tym roku, a dwie trzeci zostaną podzielona na jeszcze dwa lata. Ale
warto, bo instrument jest naszą chlubą.
Drodzy Parafianie inspirujcie naszych Organistów, aby grając ukazywali
możliwości naszego nowego instrumentu
organowego.
Śpiew i Muzyka uskrzydla !
W styczniu 2015 roku w parafii
odbyły się Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne SOLI DEO GLORIA utrzymane
w klimacie kolędowym. Z radością
oznajmiamy, że wspaniali kompozytorzy
i dyrygenci: Piotr Pałka, Paweł Bębenek,
Hubert Kowalski i Jakub Tomalak zgodzili się poprowadzić w naszej parafii
drugą edycję Warsztatów. Tym razem tematem przewodnim jest osoba św. Stanisława Kostki oraz idea wychowania młodzieży. Warsztaty odbędą się w dniach,
16-18 września i znajdą swój finał w uroczystej odpustowej Eucharystii w święto
św. Stanisława Kostki.
Warsztaty to cenny czas dla każdego, kto chciałby ulepszyć swój śpiew,
otrzymać wskazówki i porady na temat

wydobywania czystych dźwięków, lepiej poznać pracę śpiewaków i chórzystów, a przy tym wielbić Boga całym
sobą.
Praca muzyczna obejmować
będzie różne aspekty: rozgrzewkę wokalną, ćwiczenia w głosach, pracę z instrumentalistami, wspólne wykonywanie utworów zmierzające do finału
– celebracji liturgicznej z koncertem
uwielbieniowym. Z doświadczenia
wcześniejszych warsztatów jesteśmy
pewni, że po trzech dniach ciężkiej
pracy efekt zaskoczy pozytywnie nie
tylko uczestników.
Aby jednak warsztaty mogły
się odbyć potrzeba ludzi dobrej woli.
Prosimy o zgłaszanie się osób, które
chciałyby przyjąć uczestników warsztatów na dwa noclegi ze śniadaniami i
kolacjami oraz wszystkich, którzy mogliby wesprzeć to dzieło finansowo lub
w jakikolwiek inny sposób. Wszystkich Parafian prosimy o modlitwę w
intencji dobrych owoców warsztatów.
Koszt warsztatów to 60 zł
za osobę. Więcej informacji można
uzyskać
na
stronie
www.facebook.com/wlm.sulechow,
pod numerem tel. 505 577 131 oraz u ks.
proboszcza Piotra Bortnika.
Na bocznym ołtarzu i z tyłu na
stoliku są deklaracje przyjęcia uczestników na nocleg, a wszystkich, którzy
chcieliby wesprzeć to dzieło finansowo
zapraszamy do dokonywania wpłat na
konto parafialne nr 15 9660 0007 0006
8882 0200 0001 wpisując w tytule przelewu „darowizna na organizację WLM”.

Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób wesprą dzieło II
Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych
dokonując przelewów na w/w konto
Intencja Róż Różańca
ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i
przyczynił się do sprawy pokoju na
świecie.
misyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z
Ewangelią, dając świadectwo wiary,
uczciwości, miłości bliźniego.
Mammografia
Dlaczego warto robić mammografię? Stała kontrola piersi daje ogromną
szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia. Mammobus z Zielonej
Góry 18 sierpnia oczekuje na Panie na
parkingu przy kościele św. Stanisława
Kostki. Zapisy na badania tel. 68 452 77
17, 68 452 77 96 - od 8.00 do 16.00: pn.-pt.
Figura św. Michała w Sulechowie
W dniach 26 - 28 sierpnia 2016
roku, w naszej parafii przeżywać będziemy czas łaski. Przybędzie do naszej
wspólnoty św. Michał Archanioł w znaku
Figury. Będzie to czas niezwykłych rekolekcji, podczas których będziemy mogli
poznać niezwykłą historię objawień św.
Michała Archanioła z Góry Gargano.
Czas nawiedzenia rozpoczniemy,
26 sierpnia od nabożeństwa oczekiwania
o godz. 17.30, następnie o godz. 18.00
powitamy św. Michała a po instalacji Figury, rozpocznie się Eucharystia. O godz.
21.00 zapraszamy na Apel Maryjny.

