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effatha!
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie

Z Orędzia papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży
2013:

Ewangelizować oznacza nieść innym Dobrą Nowinę
o zbawieniu, a tą Dobrą Nowiną jest osoba: Jezus Chrystus.
Kiedy Go spotykam, kiedy odkrywam, do jakiego stopnia
jestem przez Boga kochany i przez Niego zbawiony,
rodzi się w mnie nie tylko pragnienie,
lecz potrzeba ukazywania Go innym.

Idźcie i głoście!
Zaczynamy dziś nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Pasterze
Kościoła w Polsce zachęcają, abyśmy wszyscy podjęli tematykę skutków i
owoców naszego zjednoczenia z Chrystusem w czasie chrztu świętego.
Przez doświadczenie wiary, nawrócenia i chrztu, które były
tematem poprzednich trzech lat dochodzimy do punktu, w którym
trzeba nam wydać owoce i konsekwentnie podchodzić do skutków
sakramentu chrztu. Każdy chrześcijanin powołany jest do udziału w
dziele głoszenia Słowa.
Co więc mamy robić, żeby sprostać temu zadaniu? Odpowiedź
odnajdujemy w haśle roku. Mamy iść i głosić! Mówić o Jezusie
Chrystusie w anszych rodzinach, środowiskach pracy czy nauki. Ale jak
skoro nie skończyłem teologii, nie jestem księdzem, siostrą zakonną?
Mamy naśladować naszego Pana. Świadectwo czynu powie znacznie
więcej niż tysiąc słów. Powodzenia!

Drogiemu Solenizantowi
Czcigodny Księże Andrzeju!
Z racji Twoich imienin, życzymy, aby Twój święty patron,
wypraszał dla Ciebie wszelkie potrzebne łaski i nieustannie się
Tobą opiekował. Maryja, Matka Kapłanów, niech czuwa nad
Tobą i Twoim kapłaństwem. Wszystkiego dobrego!
Życzy Wspólnota Parafialna

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

W domu Królowej Maryi
Powiemy, że jak adwent, to muszą być roraty. Oczywiście.
Tegoroczne msze roratnie przęzywamy wraz z paulinami, którzy pilnie
strzegą Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.
Od września jasnogórski klasztor obchodzi jubileusz trzechset
lecia koronacji wizerunki Maryi. Podczas rorat będziemy poznawać
historię klasztoru i cudownego obrazu, a także rolę Maryi w naszym
narodzie i w życiu konkretnych osób.
Zapraszamy do licznego udziału w roratach, zarówno dorosłych,
jak i dzieci. Tradycyjnie dzieci będą zbierać obrazki – w tym roku będą to
wota. Dziecko, które nie będzie uczestniczyło w którymś dniu w
roratach, zapraszamy do udziału we mszy w sobotę o godz. 8.00 (będzie
można w ten sposób zdobyć brakujący obrazek). Zapraszamy oczywiście
do udziału w roratach z lampionami. Dorośli – nie bójcie się przyjść z
lampionem czy świecą.
W naszej parafii msze roratnie będą od poniedziałku do piątku o
godz. 18.00, z wyjątkiem środy. W środy roraty będą na godzinę 6.30, a
po mszy dzieci zapraszamy do salki na plebanię na ciepłą herbatę i
bułkę.
Również przy dekoracji roratniej w naszym kościele będzie
umieszczony kuferek, do którego można składać swoje prośby i
pdoziękowania do Matki Bożej, Królowej Polski. Na koniec rorat
wszystkie intencje zostaną przekazane na Jasną Górę i tam z intencjami z
całej Polski, powierzone Maryi.

Refleksja adwentowa
„Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki
przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu
sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo niebieskie” słyszymy dziś te słowa w modlitwie kolekty.
Zakończyliśmy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, ale czy
zakończyliśmy praktykowanie uczynków miłosiernych? No właśnie!
Papież Franciszek wciąż nam pokazywał swoimi słowami i czynami, że
miłosierdzie to pewien styl życia, styl życia dla chrześcijanina. A my tak
łatwo zmieniamy się z bycia chrześcijaninem na bycie byle kim, takim
nijakim. Takim, by tylko nikt nic ode mnie nie chciał. A przecież naszym
powołaniem jest miłość drugiego człowieka. A skoro miłość, to i
miłosierdzie. Cóż, trzeba nam wszystkim „zejść z kanapy”, do czego
zchęca Ojciec Święty Franciszek, i próbować podejmować różne zadania
codzienności z miłości do bliźniego.
Nie zawsze jest to łatwe i przyjemne. Nie zawsze ta druga osoba,
odczyta naszą pomoc jako bezinteresowaną. Więc co mam robić? Siedzieć
dalej na kanapie, przykryty ciepłym kocem, z kubkiem gorącej herbaty, z
opuszczonymi roletami i zamkniętymi drzwiami?
A może warto pomyśleć o wyjściu na zewnątrz. O jakiejś formie
apostolstwa, głoszenia Dobrej Nowiny. Może warto pomyśleć o własnej
duchowej formacji. Skorzystać chociażby z wtorkowych spotkań grupy
biblijnej.
Dobre uczynki pomagają nam przygotować się na spotkanie z
Chrystusem. Warto więc spełniać ich wiele. Może stając przed Bogiem z
naręczem dobrych czynów, Bóg nas zaprosi, byśmy zasiedli z Nim na
wiecznej uczcie w niebie. Adwent daje więc nam okazję do przeglądu
naszego życia i powrotu na właściwe tory. Od nas jednak zależy, czy
chcemy powrócić.
Schodzimy z kanapy?

Przedświąteczna pomoc
Co roku, w okresie przedświątecznym, mamy wiele okazji do
pomocy uboższym i potrzebującym. Jedną z akcji znanych w naszej
parafii jest kiermasz organizaowany przez Parafialny Zespół Carutas.
W niedziele adwentu, po mszach, zapraszamy do salki parafilanej,
gdzie można zaopatrzyć się między innymi w świece Caritas na wigilijny
stół (mała świeca kosztuje 5zł, duża – 12zł) czy kartki świąteczne.
W niedzielę, 11 grudnia, dodatkowo Koło Misyjne rozprowadzać
będzie ozdoby świąteczne.
Zostały przygotowane gwiazdki z imionami dzieci, dla których
można przygotować świąteczną paczkę. Gwiazdki do pobrania przy
obrazie Serca Pana Jezusa, a przygotowane paczki prosimy składać w
koszu w kościele lub przekazywać bezpośrednio do wolontariuszy
parafialnej Caritas – w niedzielę można paczkę przynieść do salki
parafialnej, w której odbywa się kiermasz.
Natomiast w niedzielę, 18 grudnia, zapraszamy do parafialnej
kawiarenki na pierniczki i inne pyszne wypieki. Będzie można słodkości
zjęść na miejscu, popijaąc kawą lub herbatą albo zabrać je do domu.
Szkolne Koło Caritas oraz Wolontariat „Jesteśmy dla Ciebie”
działający przy Zespole Szkół w Sulechowie zaprasza wszystkich bardzo
serdecznie do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Akcji Caritas TAK,
POMAGAM. Zbiórka trwałej żywności, zostanie przeprowadzona
grudnia w sulechowskich sklepach Biedronka 2 grudnia (piątek) w godz.
14.00 – 20.00 oraz 3 grudnia (sobota) w godz. 8.00- 20.00.
Zapraszamy bardzo serdecznie i jednocześnie z góry dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom.

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego.
Papież Franciszek

Koncert charytatywny
Szkolne Koło Caritas oraz Wolontariat „Jesteśmy dla Ciebie”,
zapraszają wszystkich bardzo serdecznie na koncert charytatywny, który
odbędzie się w sobotę, 10 grudnia o godz 16.00 w sali widowiskowej
SDK (w dawnym zborze). Przygotowują go uczniowie oraz nauczyciele z
Zespołu Szkół w Sulechowie.
Koncert dedykujemy ś.p. Nikoli, która była naszą podopieczną
przez kilka lat, a całkowity dochód przeznaczamy naszemu obecnemu
podopiecznemu Tymkowi, który walczy z genetyczną, śmiertelną
chorobą Krabbego. Tymek bardzo potrzebuje naszej pomocy.
Przewidujemy wiele atrakcji w czasie koncertu: licytacje
atrakcyjnych przedmiotów, np. gogle żużlowca Piotra Protasiewicza,
piłka nożna z autografami piłkarzy Reprezentacji Polski Euro 2016 i inne,
loterię fantową, kiermasz ozdób świątecznych, pyszne ciasta i inne
smakowitości oraz nowość na naszym koncercie – domowe przetwory z
klimatycznej spiżarni.
Bilet wstępu tylko 5 złotych. W cenie biletu przewidziane
losowanie atrakcyjnych nagród.
Osoby prywatne i firmy chcące wesprzeć naszą inicjatywę, mogą
kontaktować się bezpośrednio z organizatorem koncertu p. Wiolettą
Samociak 691-703-436.

Konkurs dla dzieci
Rozwiąż rebus, odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem
dostarcz do zakrystii w zaklejonej kopercie do 11 grudnia. Zwycięzcę
ogłosimy w następnym numerze – czeka nagroda niespodzianka.

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.

Spotkanie nt. prześladowanego Kościoła
W niedzielę, 4 grudnia zapraszamy na otwarte spotkanie z
przedstawicielem organizacji Open Doors, o której pisaliśmy w ostatnim
numerze naszego pisma. Mamy nadzieję, że krótkie świadectwo złożone
podczas dopołudniowych mszy, zachęci Was, drodzy parafianie, do
udziału w spotkaniu.
Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej o godz. 17.30. Będzie to
czas nie tylko świadectwa, ale i prezentacji prześladowanego Kościoła,
podzielenia się także tym, jakie działania podejmuje Open Doors.

Poświęcenie medalików dla dzieci
W niedzielę, 4 grudnia, podczas Mszy świętej o godz. 13.15,
dokonamy poświęcenia cudownych medalików dla dzieci, które
przygotowują się do Pierwszej Komuni Świętej w naszej parafii.
Drodzy parafianie, ogarnijcie serdeczną modlitwą te rodziny i te
dzieci, które przygotowują się do tak ważnego sakramentu. Prosimy o
jedno „Zdrowaś Maryjo” każdego dnia w ich intencji.

Zaproszenie na rekolekcje
Już dzisiaj informujemy i zapraszamy do udziału w rekolekcjach
adwentowych, które w kościele parafialnym rozpoczniemy od III
Niedzieli Adwentu, a więc od 11 grudnia i potrwają do środy. W
Mozowie rekolekcje rozpoczną się wcześniej – 8 grudnia a zakończą w
niedzielę.
Adwentowe ćwiczenia duchowe poprowadzi ks. Andrzej
Maciejewski. W najbliższym czasie zostanie podany także dokładny plan
rekolekcji.
Zapraszamy do licznego i owocenego udziału!

