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effatha!
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie

Wszyscy
jesteśmy
wezwani
do świętości
i tylko święci
mogą
odnowić
ludzkość.
św. Jan Paweł

Jesienna zaduma!
Listopad tuż przed nami! Niebawem staniemy nad mogiłami
naszych bliskich. Kolejny raz wspomnimy kochanych rodziców,
rodzeństwo, dziadków, bliższych i dalszych krewnych, znajomych i
sąsiadów. I kolejny raz może zapłaczemy, że nie ma ich pośród nas, tak
fizycznie, namacalnie.
Ale przecież Pismo Święte daje nam słowa pełne nadziei, że nasze
życie jest nieśmiertelne. Kościół nas zapewnia, że życie ludzkie zmienia
się, ale się nie kończy. I choć musi się rozpaść nasze ciało podległe
śmierci, to jednak dusza człowieka jest nieśmiertelna. To niesamowite!
Bóg daje nam życie wieczne, a co więcej wzywa nas, byśmy byli
świętymi.
„Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko święci mogą
odnowić ludzkość.” Niech te słowa św. Jana Pawła II z Orędzia na XX
Światowe Dni Młodzieży, które mamy umieszczone na okładce naszego
pisma niech będą zachętą do bycia świętymi. Bóg chce nas widzieć u
siebie, w niebie. A czy ty chcesz widzieć się w niebie z Bogiem?

Uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. w kościele parafialnym: 7.30, 9.00, 10.30, 18.00
Msza św. z procesją za zmarłych na cmentarzu w Mozowie: 9.30
Uroczysta Msza św. na cmentarzu komunalnym w Sulechowie
o godz. 12.00 (ok. godz. 11.20 procesja w intencji zmarłych)

Dzień Zaduszny
Msze św. w kościele parafialnym: 8.00, 10.30, 16.30, 18.00, 20.00.
Msza św. w Mozowie: 17.00
Wspólna międzyparafialna modlitwa na cmentarzu w Sulechowie
o godz. 19.45. Spotykamy się przy kaplicy.
effatha! Pismo Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Kostki
Wydawcą pisma jest Parafia.:
ul. Odrzańska 63, 66-100 Sulechów
E-mail: effathasul@gmail.com

Druk

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
W starożytności obchodzono jeden dzień ku czci wszystkich
męczenników. W zależności od prowincji i własnych zwyczajów,
wprowadzano taki dzień do obchodów liturgicznych, najczęściej jednak
w okolicach Wielkanocy. Tak było w IV wieku. W wieku następnym
upamiętniano męczenników w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, co
potwierdzają ówcześne kalendarze liturgiczne. W okresie średniowiecza
wspomnienie świętych męczenników było nawet przez pewien czas
wykreślone z kalendarza.
Najprawdopodobniej od roku 741, zaczęto obchodzić święto ku
czci wszystckich zbawionych. W bazylice św. Piotra z fundacji papieża
Grzegorza III powstało oratorium ku czci Zbawiciela, Maryi, apostołów,
męczenników i wyznawców. Papież nakazał, aby wtym dniu w
oratorium odprawiać modlitwy do wszystkich świętych. Od roku 835
obchodzono święto w całym Cesarstwie Rzymskim a sto lat później,
obchoduy rozciągnięto na cały Kościół. Papież Sykstus IV w roku 1475
ustanowił dzień Wszystkich Świętych jako uroczystość obowiązkową.
Dzień

Zaduszny

wywodzi

się

z

praktyk

pobożnych

wszesnośredniowiecznych zakonników, którzy odprawiali coroczne
nabożeństwa w intencji zmarłych współbraci. Od IX wieku zaczęto
oprócz zmarłych zakonników, polecać modlitwom innych zmarłych. W
roku 998, Odylon, opat klasztoru w Cluny, wyznaczył dzień 2 listopada
jako obowiązkowy dla modlitw za wszystkich wiernych zmarłych. W
Polsce zwyczaj ten wprowadzili cystersi w XII wieku. Od roku 1311,
kiedy wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza liturgicznego,

zaczął on upowszechniać się w całym Kościele.
2 listopada to przede wszystkim dzień refleksji nad ludzkim
przemijaniem i wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. To jest
dopiero właściwy dzień, aby spędzić go na cmentarzach odwiedzając
groby bliskich. Jednak zazwyczaj czynimy to dzień wcześniej, kiedy nie
musimy iść do pracy. Przede wszystkim istotna jest modlitwa za naszych
zmarłych, która przyjąć może różne formy.

Jak pomóc zmarłym?
Czasem zastanaiwamy się, co możemy zrobić
dla tych, których Bóg wezwał do siebie. Sposobów
pomocy

zmarłym

jest

wiele.

Najpiękniejszym

darem dla nich jest ofiarowanie Mszy św. i Komunii
św., ale również uzyskanie dla zmarłychodpustu i
codzienna

modlitwa.

A

w

okresie

listopada

praktykowana modlitwa wypominkowa.
W czasie pierwszych ośmiu dni listopada za pobożne, a więc
modlitewne nawiedzenie cmentarza, możemy uzyskać raz dziennie
odpust zupełny. Odpust zupełny to darowanie w całości kar, jakie dusza
ma ponieść za popełnione grzechy. Warunki uzyskania odpustu
zupełengo: wzbudzić intencję jego otrzymania, być w stanie łaski
uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
przyjąć w tym dniu Komunię Świętą, odnowić naszą jedność ze
wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: „Ojcze nasz”, „Wierzę w
Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Gdy słyszymy o „prześladowanych chrześcijanach”, myślimy
czasem, że to ci, którzy w pierwszych wiekach Kościoła oddawali swoje
życie za Chrystusa. Mało jednak osób żyje w świadomości, że
przesladowanie to nie tylko zabijanie chrześcijan ze względu na ich
wiarę. Przesladowaniem jest wszelkie działanie, które uniemożliwia
praktykowanie wiary. Szaczuje się, że obecnie około stu milionów ludzi
wystawionych jest na przęsladowania.
Od ponad sześćdziesięciu lat Open Doors, jako międzynarodowa
organizacja, działa na rzecz osób przęsladowanych ze względu na wiarę.
Organizacja

Open

Doors,

to

dzieło

międzywyznaniowe

chrzescijan. Skupia ludzi, którzy poprzez edukację, modlitwę i
materialne wsparcie służą przęsladowanym. Święty Paweł pisał do
Koryntian, że gdy cierpi jeden członek Kościoła, to współcierpią z nim
wszyscy inni (zob. 1 Kor 12, 26). Dlatego każdy przesladowany
chrześcijanin powinien wiedzieć, że stoi za nim inny wierzący
chrześcijanin, który wspiera go modlitwą.
Open Doors prowadzi liczne projekty edukacyjne, aby pogłębiać
wiedzę religijną chrześcijan, a także wspiera projektami, które mają za
zadanie rpzygotowanie miejsc pracy dla chrześcijan (w wielu bowiem
krajach, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość, nie mogą oni pracować
w państwowych zakładach). Organizacja zaopatruje również chrześcijan
w Biblię czy literaturę chrześcijańską, opiekuje się więźniami religijnymi i

ich rodzinami, wspiera rodziny zamordowanych chrześcijan. To
przykłady realizacji misji Open Doors.
Również

bardzo

istotnym

działaniem

organizacji

jest

informowanie chrzescijan żyjących w wolności religijnej o losie ich
przesladowanych braci i sióstr. Niejednokrotnie jest to jedyny głos
prześladowanych chrzescijan.
Więcej o organizacji Open Doors oraz aktualnych projektach i
formach

pomocy

przeczytać

możecie

na

stronie

internetowej

www.opendoors.pl. Planowane jest spotkanie z przedstawicielem Open
Doors, który opowie o działaniach organizacji, jak również o
doświadczeniach związanych z pracą wśród przesladowanych. Termin i
godzina spotkania będą podane w ogłoszeniach duszpasterskich.

Nabożeństwo za prześladowanych
W niedzielę, 13 listopada, przypada Międzynarodowy Dzień
Modlitwy

za

Prześladowany

Kościół.

W

łączności

z

wieloma

wspólnotami chrześcijańskimi, a szczególnie z przęsladowanymi w
Sudanie i Indiach, chcemy ten dzień przeżyć także w naszej parafii.
Zapraszamy więc do udziału w nabożeństwie, które odbędzie się w
naszym kościele, 13 listopada o godzinie 16.30.
Najświętszym

Sakramencie,

prześladowanych chrześcijan.

będziemy

modlić

Przy Jezusie w
w

intencji

Cudowny Medalik
Początki

Cudownego

Medalika

są

związane z objawieniami Matki Bożej, jakie miały
miejsce w Paryżu w 1830 r., w kaplicy przy ulicy
du

Bac.

W

sobotę,

27

listopada

1830

r.

Niepokalana objawiła się siostrze Miłosierdzia,
św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję
wybicia medalika według podanego wzoru: Powiedz, aby wybito medalik
według tego wzoru - mówi Najświętsza Dziewica. Osoby, które będą go z
ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łaski.
Medalik rozpowszechnił się bardzo szybko w cudowny sposób. Za
jego pośrednictwem działy się niezliczone nawrócenia i uzdrowienia.
Ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej. Wobec tych
nadzwyczajnych faktów, arcybiskup Paryża, De Quelen, wydał oficjalne
zarządzenie przeprowadzenia badań dotyczących pochodzenia Medalika
oraz zjawisk, jakie miały miejsce za jego przyczyną. Wniosek
przeprowadzonego dochodzenia był następujący: Nadzwyczajna szybkość,
z jaką ten medalik się rozpowszechnił, ogromna liczba wybitych i
rozprowadzonych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa i specjalne łaski, jakie
wierni otrzymali dzięki pokładanej w nim ufności wydają się być znakami,
poprzez które niebo chciało potwierdzić rzeczywistość objawień, prawdziwość
zeznań św. Katarzyny Labouré oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika.
W 1846 r., w następstwie głośnego nawrócenia Żyda Alfonsa
Ratisbonne, Ojciec Święty Grzegorz XVI potwierdził wnioski zawarte
w orzeczeniu arcybiskupa Paryża.

Na awersie medalika, wokół postaci Matki Bożej, znajduje się
napis: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy. W ten sposób Maryja objawia, że jest poczęta bez
grzechu, czyli Niepokalana. Z rąk Matki Bożej rozchodzą się promienie.
Są one symbolem łask, które Maryja nam wyprasza u swego Syna.
Maryja depcze głowę węża, czyli szatana, aby ukazać, że z jej pomocą
możemy zwyciężyć wszelkie zło.
Na rewersie znajduje się litera M połączona
poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem.
Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas
przez swoją mękę i śmierć na krzyżu w
obecności swojej Matki stojącej pod krzyżem.
Poniżej litery M są dwa serca: Jezusa, otoczone
koroną

cierniową

i

serce

Maryi

przebite

mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Jego
Matki do nas wszystkich. Dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół
zbudowany na fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy
wezwani do apostolstwa i życia w świetle Ewangelii.
Już po objawieniach Katarzyna Labouré powiedziała swojemu
spowiednikowi, ks. Aladelowi: Najświętsza Dziewica chce, abyś założył
Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu przez Jej pośrednictwo będą udzielane
liczne łaski.
W dniach od 18 do 26 listopada przed Mszą św. wieczorną
odmawiać będziemy nowennę przed rocznicą objawienia Cudownego
Medalika – zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Komunikat w sprawie przygotowania do sakramentu
chrztu świętego dziecka dla rodziców i chrzestnych
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Kościół w Polsce obchodził w tym roku 1050. rocznicę chrztu
Polski. Duchowym owocem tego wydarzenia powinna być troska
każdego chrześcijanina o pogłębienie rozumienia sakramentu chrztu
świętego

i

większa

znajomość

jego

konsekwencji

dla

życia.

Ważnym zadaniem wszystkich duszpasterzy jest ukazywanie
znaczenia sakramentu chrztu, by wierni pogłębiali swoją wiarę w
rzeczywiste działanie Jezusa w sakramencie, a nadto znali przepisy
dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w
liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze. Rodzice, jako pierwsi
wychowawcy

w

wierze

swoich

dzieci,

zobowiązani

są

do

odpowiedniego przygotowania do chrztu oraz wypełnienia zobowiązań
przyjętych podczas chrztu dziecka.
Konkretnym zadaniem w realizacji tego celu jest odnowa w naszej
diecezji katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.
Nowy program katechezy przedchrzcielnej zatytułowany „Chrzest
sakramentem wiary” zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami
i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi
dziecko do chrztu w parafii. Rodzice mogą uczestniczyć w katechezach
jeszcze przed narodzeniem dziecka. Po ukończeniu formacji rodzice i
chrzestni otrzymają diecezjalne zaświadczenie. Przygotowania do chrztu
nie trzeba ponawiać przed chrztem kolejnego dziecka.
Bp Tadeusz Lityński – Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Dziękujemy za pomoc!
Członkowie Koła Misyjnego zbierali w szkole oraz w parafii pasty
i szczoteczki dla dzieci z Kamerunu i Republiki Południowej Afryki.
Dzięki ofiarności uczniów, rodziców i parafian udało się zebrać 550 past
do mycia zębów oraz 787 szczoteczek. Bardzo dziękujemy wszystkim za
okazaną w ten sposób pomoc.
Niedziela, 30 października br.,
jest

dla

Koła

Misyjnego

ważnym

dniem. W tym bowiem dniu, dzieci i
młodzież, zostają włączeni w Papieskie
Dzieła Misyjne, a więc w struktury
misyjne Kościoła Powszechnego.
Działania
można

śledzić

Koła

Misyjnego

na

stronie

www.facebook.com/KMSulechow.

Zostań ministrantem
Zapraszamy panów – małych i dużych – do posługi przy ołtarzu.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do opiekuna
Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Andrzeja.

D.A. STUDNIA
Duszpasterstwo Akademickie Studnia, działające przy naszym kościele
zaprasza studentów do włączenia się w działalność. Informacje o
duszpasterstwie na stronie www.facebook.com/DAStudniaSulechow

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Msze święte
w niedziele: 7.30, 9.00, 9.30 (Mozów), 10.30 (suma), 12.00, 13.15 (z
udziałem dzieci), 18.00, 20.00;
w dni powszednie: 8.00, 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w poniedziałki po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30.
Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki
we wtorki po Mszy św. o godz. 8.00 oraz 18.00.
Zachęcamy, aby wpisywać swoje intencje do księgi próśb i podziękowań
wyłożonej w naszej świątynii.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środy przed Mszą św. o godz. 8.00 oraz 18.00. Do skrzyneczki na
końcu kościoła można wrzucać swoje intencje.
Różaniec
w dni powszednie o godz. 7.30.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
w piątki po Mszy św. o godz. 8.00
Droga Krzyżowa
w drugie piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Spowiedź święta
Okazja do spowiedzi od poniedziałku do soboty
pół godziny przed Mszą św.

Kancelaria parafialna
Kancelaria czynna jest we wtorki w godz. 19.00-20.00,
we czwartki w godz. 16.00-17.00 oraz w soboty w godz. 9.00-10.00.

Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli
Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem
wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja
Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej
niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej
czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością
i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu
obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego
i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości
obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą
czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra
publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują
młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od
zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności
względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości
i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech
krzepi nasze serca! Amen.

effatha!

