Do nowych uzależnień dodać można
także uzależnienie od facebooka, które
może nie czyni strat materialnych (o ile
nie przesiadujemy na portalu w pracy),
to jednakże może negatywnie wpływać na naszą naturę społeczną. Uzależnienia niszczą osobowość człowieka, negatywnie oddziałują na nasze
otoczenie. Są przyczyną rozbitych
więzi międzyludzkich (przyjaźni, miłości). Rujnują także finansowo nie tylko uzależnioną osobę, lecz często jego
bliskich.
Jak przeciwdziałać ?
Jeśli już zauważasz u siebie
lub bliskich wycofanie się z aktywności rodzinnej czy społecznej, zmienne
stany nastroju, agresywność, drażliwość w przestrzeni rozmów o finansach, ciągły nieuzasadniony brak pieniędzy- mogą to być symptomy nałogowego hazardu; zacznij szukać pomocy może wpierw na stronach
www.anonimowihazardzisci.org;
www.12krokow.com.pl
Bądź czujny wobec nielegalnego hazardu, on może zniszczyć Ciebie lub Twoją Rodzinę;
dzwoń 800 060 000; wyślij e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl
Cierpią, bo wierzą w Chrystusa
"Wciąż rośnie liczba ataków
na chrześcijan. To najbardziej prześla-

dowana grupa wyznaniowa" – dowiadujemy się z opublikowanego przez organizację Open Doors światowego indeksu
prześladowań. W ubiegłym roku zostało
zamordowanych na świecie 7100 chrześcijan z powodu swej religii. Jak podają
przedstawiciele Open Doors - są to wyłącznie oficjalne informacje, a nieudokumentowanych przypadków jest znacznie
więcej. Zasadniczą przyczyną wzrostu
prześladowań chrześcijan jest z jednej
strony milczenie przywódców współczesnego- niby wrażliwego świata, a z drugiej strony radykalizacja islamu. Co możemy zrobić wobec tej sytuacji? Wyzbyć
się milczenia i autentycznie trwać na
modlitwie za prześladowanych, aby
mieli nadzieję, oraz na modlitwie za prześladowców – o ich przemianę.
Płomień Pamięci.
Dyrektor Generalny Fundacji
"Shalom", pani Gołda Tencer, kieruje poprzez Biskupów Polskich prośbę, aby 27
stycznia 2016r. – w środę Polacy włączyli
się w akcję Płomień Pamięci. Akcja polega na zapaleniu świecy w oknach naszych domów o godz. 18.00, jako wyrazu
naszej solidarności z ofiarami Holokaustu
i wypowiedzeniu modlitwy o zbawienie
wieczne dla ofiar Holokaustu, dar pokoju
dla świata i ustanie fali prześladowań. Bp
Tadeusz Lityński zachęca wiernych o
włączenie się w to dzieło.
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Kryzys małżeński
Kryzys małżeński to jedno z
najbardziej bolesnych doświadczeń dotykających współczesne rodziny. Ale
tak prawdę mówiąc to taki kryzys dotykał, dotyka i będzie dotykał małżeństwa. Dlaczego? Bo małżeństwo to coś
pięknego, a piękna nienawidzi Szatan.
To już pierwsi małżonkowie Adam i
Ewa mieli kryzys na swym koncie. Gdy
pochylimy się nad tekstami biblijnymi
w odniesieniu do naszego życia, dostrzeżemy kryzysy, które nękały małżonków – nawet w małżeństwie Józefa
i Maryi był kryzys. Dlatego takich tematów nie chowajmy pod dywan, ale
spróbujmy się z nimi zmierzyć.
Jezus podkreślił nierozerwalność małżeństwa przed Bogiem. Jezus
ma moc uratowania każdego związku,
który jest niszczony niezgodą. Do tego
cudu uzdrowienia potrzebna jest głęboka modlitwa. Wielu małżonków,
którzy przeszli przez kryzys małżeński
– mówi o mocy modlitwy. W obliczu
problemów małżeńskich polecamy
książkę, modlitewnik pomocny w
przezwyciężeniu trudnych chwil poja-

wiających się w małżeństwie napisany
przez Wojciecha Jaronia.
Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie to dziewięć dni żarliwej
modlitwy, dającej nadzieję na uleczenie
związku okaleczonego skłóceniem. Słowa nowenny pozwolą z pełną ufnością
zwrócić się do Boga, którego miłosierdzie
nie zna granic i który nigdy nie odmawia
swej pomocy potrzebującym. Orędownikiem oraz przewodnikiem prowadzącym
osoby wołające o ratunek dla związku
małżeńskiego w tej proponowanej nowennie jest bł. Laura Vicuna, patronka
skłóconych małżeństw. Dlaczego właśnie
młodziutka Laura – dowiesz się o tym z
proponowanej książeczki napisanej by
przyjść z pomocą skłóconym małżeństwom. Modlitewnik jest do nabycia w
naszej parafii, pytaj o niego w świetlicy
bądź w zakrystii.
Sługa Boży bp Wilhelm
22 stycznia br. przypada XXX
rocznica śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. Pragniemy przypomnieć, że
został zakończony etap procesu beatyfi-

kacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Z
wielką ufnością zachęcamy do modlitwy indywidualnej, jak i wspólnotowej
za wstawiennictwem Sługi Bożego. 22
stycznia we wszystkich parafiach diecezji, rozpocznie się nowenna o łaski
potrzebne dla nas i o dar beatyfikacji
Sługi Bożego Wilhelma Pluty. W naszej parafii nowenna będzie przed
Mszą św. wieczorną i poranną. Prosimy o pisanie i składanie przy ołtarzu
konkretnych intencji naszych modlitw,
które zostaną objęte modlitwą od, 22
stycznia. Drodzy parafianie pokonajmy zwątpienia, smutek i pesymizm,
często zamykający się w słowach: to
nie ma sensu, to niemożliwe. Przecież
dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Zachęcam w imieniu biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego i postulatora procesu beatyfikacyjnego ks.
Dariusza Gronowskiego do modlitewnego szturmu za wstawiennictwem
Sługi Bożego Wilhelma Pluty. Cóż to
jest tych dziewięć dni nowenny w porównaniu do całego naszego życia?
Otwórz swoje serce i proś o to co najbardziej Światu, Rodzinie, Tobie jest
potrzebne. Bo gdzie dwaj, albo trzej są
zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem obecny….
„...pragnę z wdzięcznością wspomnieć
śp. księdza biskupa Wilhelma Plutę.
On budował niejako fundamenty Kościoła gorzowskiego w czasach bardzo
trudnych dla naszego kraju. Długie lata
zarządzał Kościołem gorzowskim. On
tu jest dzisiaj na pewno razem z nami.
Biskupie Wilhelmie, dziękuję ci za to,

co uczyniłeś dla Kościoła na tej ziemi. Za
twój trud, odwagę i mądrość. Dziękuję ci
za to, co uczyniłeś dla Kościoła w naszej
Ojczyźnie”
św. Jan Paweł II, Gorzów Wlkp. 02.06.1997.
ŚDM- coraz bliżej
W Orędziu na XV Światowy
Dzień Młodzieży (Rzym 2000) Jan Paweł II przypomniał o związku Krzyża
Roku Świętego ze Światowymi Dniami
Młodzieży. Ojciec Święty napisał: „Wokół «krzyża Roku Świętego» narodziła
się i rozwinęła inicjatywa Światowych
Dni Młodzieży. Są one swoistymi «przystankami» na waszym szlaku młodych
chrześcijan oraz nieustannym i naglącym
wezwaniem, by budować życie na skale,
którą jest Chrystus"
Ten Krzyż pielgrzymuje. Jest
znakiem Chrystusa, który szuka człowieka. Zachęca młodych ludzi, aby „wypłynęli na głębię" i mówili całym swym życiem „Tak. Chrystusowi". Ten Krzyż
przypomina o Bożym miłosierdziu.
A zatem: dotknij Miłosierdzia.
Gdzie? Nawet tu w naszym Sulechowie
we wtorek, 1 marca w godzinach 9.0012.00. Więcej informacji na ten temat w
ogłoszeniach i kolejnym biuletynie.
Witraże
Jak już zapowiadaliśmy, obecnie
skupiamy się na naprawie okien witrażowych, w taki sposób, aby dokonać również ocieplenia kościoła. Jest przed nami
do naprawy 16 dużych okien na wysokości chóru, oraz 15 mniejszych okien na
poziomie parteru, oraz kilka okien w wie-

ży kościoła. Podczas tych prac w przypadku dużych okien zostanie zachowany motyw, który jest w łuku okna, a
dalszej części obecnie przezroczystej,
pojawią się postacie świętych. Odnośnie dolnych okien w części przezroczystej pojawią się teksty z Pisma
Świętego i jak będzie to możliwe liturgiczne symbole.
Na obecny czas w dużych
oknach planujemy wizerunki: Najświętszej Maryi Panny z racji 100- tej
rocznicy Objawień w Fatimie, by upamiętnić również nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca, św. Jana
Pawła II, św. Maksymiliana, św. Faustyny Kowalskiej wraz z logiem ŚDM
2016, witraż ku pamięci dusz w czyśćcu cierpiących ze Zmartwychwstałym
Jezusem.
Odnośnie dolnych okien witrażowych, okna: upamiętniające Rok
Miłosierdzia, upamiętniające 1050
rocznicę Chrztu Polski, kolejne okna są
z cytatami biblijnymi : ośmiu błogosławieństw, oraz innych fragmentów Pisma Świętego. Są planowane okna:
wdzięczności za dar dzieci, oraz
wdzięczności za kochanych rodziców.
W zamyśle projektu są to okna, które
niech będą ufundowane przez tych,
którzy czują potrzebę wyrażenia takiej
formy wdzięczności.
Drodzy Parafianie są już zamówione: duże okno witrażowe świętej Rodziny - jako dar od wszystkich
składających
ofiary
opłatkowe
2015/2016r., okno Roku Miłosierdzia
z ofiar złożonych na tacę z racji 3-ciej

niedzieli grudnia 2015r. Zachęcamy aby
w miarę możliwości dar ufundowanych
okien mógł być też darem od Rodziny
bądź od kilku Rodzin, może od jakiejś
Firmy, Wspólnoty, Instytucji. To zostanie
po nas dla następnych pokoleń. Informacje o fundatorach zamieścimy tradycyjnie
w rogu okna witrażowego, dla wiedzy
potomnych, a jeśli jest wola zachowania
anonimowości zostanie ona uszanowana.
Bardzo prosimy, jeśli ktoś z Parafian ma takie pragnienie o podpowiedzi,
sugestie odnośnie planowanych postaci
świętych, bądź zamieszczenia wybranych
cytatów biblijnych. Dziękujemy za już
złożone deklaracje zasponsorowania, dofinansowania wykonywanych okien.
Kurs przedmałżeński
Kurs przedmałżeński w parafii
św. Stanisława Kostki rozpocznie się w
piątek 12 lutego o godz. 19.00. Spotkania
w piątki i soboty o godz. 19.00, w niedzielę o godz. 14.15. Dni spotkań w lutym: 12,13,14; 19, 20, 21; 26 i 27. Ewentualne zapytania, zgłoszenia na adres:
henrywoj@interia.pl
Hazard uzależnia
Wiele się słyszy, mówi i wie o
uzależnieniach typu: alkohol, papierosy,
narkotyki, czasem dokładamy do szeregu uzależnień kawę lub słodycze. Ale
czy zwracamy uwagę na nowy typ uzależnienia, jakim jest hazard?! Toto-lotek, zdrapki, zakłady bukmacherskie,
automaty z grami, kasyno. Wszystko
jest dla ludzi! Ale wszystko to powinno
mieścić się w odpowiednich granicach.

