narzędziem wybrał, 11 lutego na dzień
poświęcony szczególnej pamięci chorym. Jednak tu nie chodzi tylko o pamięć, bo ta dopomina się uczynku, dobrego słowa i otwartego serca. Dlatego
Kościół daje wam to, co ma najcenniejsze – sakrament namaszczenia
chorych i nie tylko w ten dzień, ale zawsze gdy choroba dotyka człowieka
11 lutego jest szczególnym
dniem, ponieważ wspominamy objawienia, jakie miały miejsce w roku
1858 we francuskiej miejscowości Lourdes. To tam Maryja objawiła się małej, ubogiej i skromnej dziewczynce
Bernadecie Soubirous. Maryja wybrała
ją, aby na nowo przypomniała światu
niewysłowioną miłość Boga do człowieka. Dlaczego to właśnie ją spotkał
ten zaszczyt rozmowy z Maryją? Dlaczego ta dziewczynka, która nie umiała
pisać i czytać, została wybrana przez
Boga? Dlaczego? To ludzkie pytanie:
Dlaczego? Dlaczego? Zawsze tak pytamy, gdy nie rozumiemy pewnych
wydarzeń, a już tym bardziej to słowo
ciśnie się na usta, kiedy zaczynamy się
zmagać z chorobą i cierpieniem. Podpowiedzią i pomocą dla nas, by na nie
odpowiedzieć, jest życie św. Bernadetty, które przepięknie zostało ukazane w
filmie o niej samej pod tytułem Cud z
Lourdes. Widzimy w nim, że Bernadetta nie wypuszczała różańca z rąk. A

w sumie…, widzimy, że to nie Bernadetta trzymała święte paciorki, ale to różaniec podtrzymywał ją w walce z cierpieniem, w walce o pokój serca. A czy dla
Ciebie, różaniec jest taką mocą?
Dyżur Caritas
Stały dyżur Parafialnego Zespołu
Caritas jest w każdą środę rano w godzinach 10.00-12.00, po południu w godz.
15.00- 17.30. Prosimy również o sugestie,
pomysły odnośnie działalności naszej
grupy wolontariuszy działających w wymiarze pomocy charytatywnej.
Nowy dom Środowiskowy
Uroczyste otwarcie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. Kruszyna 53A, w dniu 12 lutego o
godz. 11.00. Z tej okazji życzymy Pracownikom sukcesów w pracy, a wszystkim pensjonariuszom korzystającym z nowego domu pogody ducha.
Rezydencja Seniora
Na prośbę Izby Rzemieślniczej i
Przedsiębiorczości w Zielonej Górze pragniemy poinformować o budowanym
nowym domu „Rezydencji Seniora” w
Łęknicy. To zadanie jest w celu zabezpieczenia opieki nad osobami w podeszłym
wieku. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 68 385 22 80 u pani Małgorzaty Brychcy.
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Niewolnictwo- handel ludźmi
Czy chciałbyś być sprzedanym?..., czy chciałabyś być sprzedaną?
Według danych z Parlamentu Europejskiego- rocznie ofiarami handlu ludźmi
staje się około 4 miliony osób, a w samej Europie Zachodniej około pół miliona rocznie. To znaczy, że mijasz
nieświadomie te osoby na ulicy. Możesz dać więcej niż myślisz tym, którzy stracili nadzieję! A w jaki sposób
przeczytaj dalej, zajrzyj na facebook.com/siecbakhita
Zamień noc w Moc Miłosierdzia
Bezużyteczne jest otwieranie
wszystkich drzwi świętych we wszystkich bazylikach świata, jeśli drzwi naszego serca są zamknięte - papież
Franciszek.
8 lutego w dzień św. Bakhity,
mamy konkretną okazję by wyrazić
naszą solidarność z tymi wszystkimi,
których świat i jego żądze uczynili
współczesnymi niewolnikami.
Handel ludźmi jest plagą naszych czasów, zbrodnią, wobec której
nie możemy pozostawać obojętni. Sza-

cuje się, że w świecie żyje 27 mln kobiet,
mężczyzn i dzieci, którzy są zmuszani do
pracy w niewolniczych warunkach, są
wykorzystywani seksualnie, przymusza
się ich do żebractwa, pozbawia organów.
Nie czekając na rzeczy wielkie,
uczyńmy prosty gest: zamieńmy NOC w
MOC MIŁOSIERDZIA! Odmówmy
koronkę do Miłosierdzia Bożego o 3:00
godzinie w nocy i przyzywajmy miłosierdzia dla ofiar handlu ludźmi i sprawców
ich cierpienia.
Dlaczego 3. godzina w nocy?
Pod osłoną nocy dokonuje się wiele zła,
wyzysku, upokorzeń, których doświadczają ofiary handlu ludźmi. Nocą płyną
łzy wstydu, udręczenia, bezsilności, łzy
tęsknoty za utraconą wolnością. W nocy
toczy się zmaganie i duchowa walka z
mocami ciemności. Ale wierzymy, że
świat i wszelka władza i moc należą do
Boga! Dlatego o tej nocnej porze wstańmy i podejmijmy modlitwę, aby w życiu
wszystkich zniewolonych objawiła się
moc miłosierdzia Boga.
Dlaczego Koronka do Miłosierdzia Bożego? W Roku Miłosierdzia wła-

śnie tą modlitwą otoczmy ofiary handlu ludźmi, których wyzwolenia pragnie Miłosierne Serce Ojca. Módlmy
się za oprawców, by otworzyli się na
przemieniającą moc i odmienili swoje
życie. Módlmy się także za nas, byśmy
nie wykorzystywali innych, lecz mieli
serca wrażliwe, zdolne poruszyć się na
widok krzywdy i nieszczęścia.
Pośród kultury obojętności,
która nierzadko staje się w końcu bezlitosna, niech nasz styl życia napełniony będzie zmiłowaniem, empatią,
współczuciem, miłosierdziem, czerpanymi ze studni modlitwy -papież Franciszek, Pasterka 2015.
Odważmy się na ten konkretny gest wparcia i bliskości! Przekazujmy tę wiadomość! Niech z wielu różnych miejsc popłynie modlitwa o Miłosierdzie dla NICH i całego świata!
Środa Popielcowa
Msze św. w kościele w Sulechowie o godz. 6.30; 7.15; 15.00;
16.30; 18.00; 20.00, oraz w Mozowie o
godz. 17.00.
Rekolekcje w Mozowie
W dniach 10–12 lutego w Mozowie będę rekolekcje w promieniach
Jezusa Miłosiernego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Mozowa
od środy popielcowej do piątku włącznie o godz. 17.00.
Rekolekcje parafialne
Rekolekcje parafialne w Sulechowie odbędą się w marcu. W tych

dniach planujemy rekolekcje dla Nauczycieli, oraz dla środowiska akademickiego.
Wiara, która ma moc
Rozpoczynamy czas Wielkiego
Postu. Jezus zachęca nas do tego, abyśmy
poszcząc nie byli posępni (zob. Mt 6, 1618). Zachęcamy więc i zapraszamy do
udziału w kolejnym Wieczorze Chwały
w naszej parafii, który odbędzie się we
czwartek, 11 lutego. Przeżyj czas wspólnej, radosnej modlitwy. Masz pewnie za
co Bogu dziękować i o co Go prosić.
Przyjdź i doświadcz, że wiara,
którą przeżywamy i się dzielimy ma moc.
Jezus ma moc cię uzdrowić, Jezus ma
moc przywrócić cię do życia, On ma moc
wznieść cię na szczyty, byś doświadczył
jak bardzo cię kocha.
Zapraszamy ciebie i twoich bliskich na Mszę św. o godz. 18.00, a o godz.
18.45 konferencja o wierze i czas łaski-modlitwa uwielbienia Jezusa Chrystusa
obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Naszą modlitwę poprowadzą członkowie
wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
"Mocni w Duchu" z Łodzi, wspierać będą
Siostry Jezusa Miłosiernego, a śpiewem
posługiwać będzie zespół muzyczny z naszej parafii Deo Soli Gloria.
Dawać, czy zapytać?
Drodzy Parafianie, drodzy Czytelnicy, wielu z Was zauważa ludzi, którzy
z różnych powodów i w różnych miejscach proszą o pieniądze. Ale też wielu z
Was podejmuje działania by pomóc takim
osobom. Od dłuższego czasu, pojawia się
mężczyzna przy wyjściu z naszego ko-

ścioła (i nie tylko naszego kościoła).
Wspieraliśmy, czy nadal wspieramy go
datkami, ale Panie z Caritasu pytały jak
mu pomóc –jednak mówił, że nic nie
potrzebuje. Były osoby które zapraszały
go do domu, bezskutecznie. Pracodawca oferował mu pracę bezskutecznie.
Pracownicy socjalni naszego Urzędu na
polecenia Pana Burmistrza zbadali tę
sprawę. Okazuje się, że wybrał on taką
drogę życia–„grania na ludzkich uczuciach” i tu w Sulechowie przy trzech
kościołach i w Świebodzinie. Przekazujemy tę informację bo Parafianie prosili
o konkretne działania. A jak tu działać,
jak ktoś nie chce ofiarowanej długofalowej pomocy?, wybiera drogę „grania na
ludzkich uczuciach”.
Intencja Róż Żywego Różańca Niewolnictwo
miesiąc luty: abyśmy się opiekowali światem stworzonym, który
otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar,
żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń;
Skarbonka Jałmużny Wielkopostnej
Po raz kolejny w środę popielcową ruszy ogólnopolska akcja: skarbonka jałmużny wielkopostnej z przesłaniem: Twoja jałmużna pomocą w
leczeniu niepełnosprawnych dziecimłodzieży- dorosłych. Ta skarbonka
przez czas wielkiego postu i radości
wielkanocnej niech zagości w naszych
domach zachęcając nas do wyrzeczeń
w duchu pomocy dla niosących krzyże
nieuleczalnej choroby.

Finał skarbonki miłosierdzia- to
Niedziela Miłosierdzia, 3 kwietnia 2016.
Św. Jan Paweł II, mówił do nas o potrzebie „ wyobraźni miłosierdzia”. Zdajemy
sobie sprawę, że aby zrozumieć, co czuje
chory potrzebna jest nam wyobraźnia.
Skarbonka jałmużny wielkopostnej jest
też wypełnieniem papieskich drogowskazów. Ofiary zebrane w skarbonce, chcemy przekazać dla Rodziców: dźwigających wraz ze swymi dziećmi krzyże nieuleczalnych chorób - by zdążyć z pomocą
w ich leczeniu.
Miłosierdzie jest prawdziwą siłą,
która może ocalić człowieka i świat z
„ raka” jakim jest grzech, zło moralne,
duchowe. Tylko miłość wypełnia pustki,
negatywne otchłanie, jakie zło otwiera w
sercach i w historii – papież Franciszek.
Policja ostrzega
Policja za naszym pośrednictwem
ostrzega przed oszustami, powołującymi
się na pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy pod pretekstem przekazania refundacji medycznych świadczeń
wchodzą do domów okradając mieszkańców. Bądźmy czujni prosi Policja.
Cud z Lourdes
„Bo byłem chory, a przyszliście
do mnie”. Doskonale znamy te słowa z
Nowego Testamentu. Dopominają się one
troski o chorych, o tych, którzy źle się
mają. A choroby dzisiejszego świata, niestety dotykają wszystkich wymiarów człowieczeństwa, zniewalając wewnętrznie i
zewnętrznie….
Jezus przez Kościół, będący Jego

