1-4 szkoły podstawowej. W jego ramach będą wykonywane nieodpłatne
badania słuchu. Każde dziecko, u którego zostaną wykryte zaburzenia słuchu, otrzyma pisemną informację o
wynikach badań oraz wskazówki odnośnie dalszego postępowania łącznie
z propozycją opieki terapeutycznej w
placówkach medycznych. Ponieważ
badania mogą zostać wykonane wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów dziecka, dlatego zachęcamy rodziców do wydania takiej zgody.
Szczegółowe informacje o programie
można uzyskać na stronie internetowej
www.sponin.org.pl.
Zbiórka elektrośmieci
12 marca kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji pomocy dla
ofiar wojen, prześladowań, kataklizmów. Akcje prowadzi Kościół w Potrzebie z firmą Green Office Ecologic,
która posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia. Przeznaczenie dochodu ze zbiórki elektrośmieci to realizowanie projektu „Grosz jak kropla
wody”, polegający na finansowaniu
budowy studni w Krajach Trzeciego
Świata. Zużyty sprzęt elektryczny,
elektroniczny, baterie, tonery przynosimy, 12 marca na plac przy starym tartaku – wejście od strony ulicy Przemy-

słowej w godzinach 07.30- 11.30
Porady prawne
Porady prawne obejmujące : testament, umowa dożywocia, dziedziczenie, prawo spadkowe, służebności, alimenty na wnuki spotkanie w czwartek,
10 marca o godz. 18.40 w świetlicy parafialnej. Doradca Biura Porad Obywatelskich wpierw ogólnie naświetli przedstawione tematy a później odpowie na
indywidulane pytania oraz wskaże gdzie
jeszcze można korzystać z bezpłatnej
porady prawnej.
Cierń Boga
Cierń Boga to poruszająca opowieść o życiu i śmierci Chrystusa przedstawiona z punktu widzenia Apostołów,
którzy mimo wątpliwości i napięć odnajdują w swoim Mistrzu Mesjasza. Polecamy ten film na czas Wielkiego Postu,
grany w kinach od 19 lutego, jest też planowana projekcja tego filmu w świetlicy
naszej parafii. Więcej na ten temat w
ogłoszeniach z racji rekolekcji.
1%
„1% podatku=100% serca”, czyli 1% podatku dla Caritas. Trwa okres rozliczeń
podatkowych, w których można oddać
1% podatku na rzecz Caritas. Wystarczy
tylko numer KRS: 226818. To nic nie
kosztuje!
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Znaki ŚDM
Znak, coś co przynosi jakąś
treść, coś co w skrócie nas o czymś
informuje. Każdy z nas czyni wiele
znaków, potrafi odczytać znaki, wie,
że znak też zobowiązuje do konkretnych postaw. Znaki te najprostsze
spotykamy codziennie w drodze do
szkoły, pracy, sklepu, kościoła (znaki
drogowe). Znakiem jest w dzisiejszym świecie każda wiadomość sms,
mail, pasek na dole ekranu w telewizji (znaki graficzne). Znak w przeciwieństwie do symbolu ma jedno znaczenie – jest prosty w odczytaniu.
Znak stop nakazuje się zatrzymać,
znak gołębicy oznacza pokój, znak
odciśniętej na ziemi łapy, informuje o
obecności jakiegoś zwierzęcia w danym miejscu. Często w naszym sercu
odciśnięte są różne znaki (matczynych dłoni, porażki, zwycięstwa,
choroby, upływu czasu). A co z tymi
najbardziej popularnymi w ostatnim
czasie znakami? Światowych Dni
Młodzieży?
Znaki Krzyża Światowych
Dni Młodych i Ikony Salus Populi

Romani – znanej jako Ocalenie Ludu
Rzymskiego, nazywanej również Spojrzenie Miłości. Każdy z nas pragnie być
ocalony od zła, którego tak wiele we
współczesnym świecie, każdy z nas
pragnie, aby spoglądano na nas z miłością, więc wykorzystajmy ten czas nawiedzenia Ziemi Sulechowskiej przez
znaki ŚDM.
Biskup Tadeusz przypomina, że
te znaki: Krzyż i Ikona trzymał w swoich dłoniach i przed nimi się modlił św.
Jan Paweł II. Te znaki omadlane przez
cały Świat trafią do Sulechowa, 1 marca. Początek nawiedzenia na ul. Licealnej o godz. 9.00 przed Liceum Sulechowskim i przejście na Aulę Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53. W Auli główna część nawiedzenia do godz.12.20.
24 godziny dla Pana
Ojciec Święty Franciszek napisał, że: Inicjatywa «24 godziny dla
Pana», która jest prowadzona w piątek
oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu obejmuje swym zasięgiem

cały świat…. W tym doświadczeniu
ludzie odnajdują często drogę powrotu do Pana, do przeżywania żarliwej
modlitwy oraz nadania sensu własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo
postawmy w centrum sakrament pojednania, ponieważ pozwala nam
przekonać się namacalnie o wielkości
miłosierdzia. Będzie to dla każdego
penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego.
24h dla Pana - Sulechów
4-5 marca 2016 roku
15.00-21.00 - modlitwa w każdej parafii,
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki:
15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Godzina Miłosierdzia
16.30 Droga krzyżowa dla dzieci z Obrzędem Komunii Świętej
17.30 Droga krzyżowa dla młodzieży i
dorosłych
18.00 Msza święta
21.00 Msza święta z udziałem duchowieństwa i wiernych świeckich Dekanatu Sulechów
- po Mszy wystawienie Najświętszego
Sakramentu i nocna adoracja, grup
ruchów, stowarzyszeń, zawodów,
służb, całego Dekanatu Sulechów
22.00-00.00 - za chorych i cierpiących,
za Ojczyznę
- czuwają Róże Żywego Różańca i
Apostolat Maryjny
00.00-02.00 - o pokój na świecie, o
wolność dla prześladowanych chrześcijan

- czuwają mężczyźni, wszystkie formacje
służb mundurowych, Klub Przygoda
02.00-04.00 - za małżeństwa i rodziny, o
nowe powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego, pracy i posługi misyjnej
- czuwają rodziny, wspólnoty Domowego
Kościoła, Caritas Parafialne
04.00-06.00 - za dzieło ewangelizacji w
Kościele powszechnym i naszej diecezji,
za młodzież i w intencji przygotowań do
Światowych Dni Młodzieży
- czuwają grupy młodzieżowe, KSM, LSO,
Akcja Katolicka
06.00-07.15 - w intencji naszego dekanatu
- czuwają uczestnicy pielgrzymek pieszych, rowerowych, autokarowych
07.15 - medytacja i Różaniec z racji nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca,
08.00 - Msza św.
W Mozowie
24 godz. dla Pana w Mozowie - 4 marca
rozpoczniemy adoracją Najświętszego
Sakramentu od godz. 16.00. Godz. 16.30
Droga Krzyżowa i następnie Msza św.
Rekolekcje w parafii
Rekolekcje parafialne w Sulechowie odbędą się w dniach, 13- 16
marca. W tym czasie Duszpasterstwo
Nauczycieli zaprasza Nauczycieli, Katechetów, Pedagogów, Wykładowców na
spotkania tematyczne: Moja tożsamość
chrzcielna- Nauczyciel świadek Jezusa
Chrystusa w świecie, w szkole, w rodzinie. Temat drugi: przebacz nam nasze
winy- krzywdy cierpliwie znosić. Temat
trzeci: współczesne oblicze agresji w
szkole. Konferencje te o charakterze

otwartym odbywać się będą od poniedziałku do środy o godz. 19.00. w budynku parafialnym.
W tych dniach również, o
godz. 20.00 są spotkania rekolekcyjne dla środowiska akademickiego,
młodzieży pracującej, wszystkich,
którym ta pora i ten duch rozważań
odpowiada.
Rekolekcje dla dzieci edukacji
wczesnoszkolnej klas I i II w dniach, 1416 marca w godzinach dopołudniowych
Godziny spotkań rekolekcyjnych w kościele 8.00; 16.30; 18.00;
20.00; spowiedź: nabożeństwo pokutne
we wtorek, 15.03.16. godz. 20.00, środa
16.03.16. godz. 7.00- 8.00; i 8.45- 9.30;
oraz 15.30- 16.30; i 17.00- 18.15. Msze
św. na zakończenie rekolekcji w środę:
8.00, 9.00; 16.30; 18.00, 20.00. Sakrament chorych, środa 16.03.16. na Mszy
św. o godz. 8.00 i 9.00. Nowenna do
Matki Boże Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.50.
Rekolekcje w naszej parafii
poprowadzi ks. proboszcz Dariusz
Chmist. Już dzisiaj zapraszamy do
zaplanowania udziału w tym czasie
duchowych łask i duchowej inwestycji. Ofiary składane w ostatni dzień
rekolekcji są naszym podziękowaniem dla księdza rekolekcjonisty.
Ofiary złożone w poniedziałek i wtorek są na rzecz przeprowadzanych
wszelkich form rekolekcji i dni skupienia w parafii.
Żołnierze Wyklęci
6 marca uroczystość odsło-

nięcia tablicy poświęconej wachmistrzowi Wacławowi Beynarowi i Żołnierzom
Wyklętym – Niezłomnym. Msza św. o
godz. 10.30 w intencjach uzdrowienia
cierpień naszego Narodu. Dziękuję
wszystkim ofiarodawcom, oraz Tym,
którzy chcą się dołączyć do gestu zadośćuczynienia wobec zamordowanych
Żołnierzy i ich Rodzin
Intencja Róż Żywego Różańca
ogólna: aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie,
a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i
pogodnym środowisku;
misyjna: aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego
Kościoła.
EDK
Ekstremalna Droga Krzyżowa,
wyruszy z zielonogórskiej parafii św. Stanisława Kostki, 18 marca 2016r. Wymarsz w kierunku Świebodzina, trasa 44
kilometrów. Dlaczego nie warto żyć normalnie, dlaczego warto żyć ekstremalnie?
informacje www.edkw.z.zgora.pl, tel.
508233879.
Badania słuchu u dzieci
Od marca do czerwca 2016 r. w
gminach wiejskich leżących na terenie
Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
będzie realizowany program badań przesiewowych w celu wykrycia i podjęcia
wczesnej terapii dzieci z zaburzeniami
słuchu. Program obejmie uczniów z klas

