nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.
16.30 i o godz. 17.30.
Nabożeństwo Gorzkie Żale w
niedziele Wielkiego Postu o godz.
17.15 z kazaniem pasyjnym i adoracją
znaku naszego zbawienia. Ofiary składane na tace w czasie nabożeństwa
Gorzkich Żali przeznaczamy na kwiaty do Bożego Grobu i zakup ornatu z
wizerunkiem kanonizowanego Jana
Pawła II.
Skarbonka Jałmużny Wielkopostnej
Po raz kolejny w środę popielcową rusza ogólnopolska akcja: skarbonka jałmużny wielkopostnej pod hasłem solidarni z chorymi- wiara i miłosierdzie. Ta skarbonka przez czas wielkiego postu i radości wielkanocnej
niech zagości w naszych domach zachęcając nas do wyrzeczeń w duchu
pomocy dla niosących krzyż nieuleczalnej choroby.
Finał skarbonki jałmużny
wielkopostnej wypada w Niedzielę
Miłosierdzia , w tym roku będzie to
dzień kanonizacji Jana Pawła II, który
jakby na pożegnanie mówił o potrzebie „ wyobraźni miłosierdzia”. Zdajemy sobie sprawę, że aby zrozumieć, co
czuje chory potrzebna jest nam wyobraźnia. Skarbonka jałmużny wielko-

postnej jest też owocem wypełnienia papieskich drogowskazów. Ofiary zebrane
w skarbonce jałmużny wielkopostnej,
chcemy przekazać dla Rodziców: Julki,
Radka, Weroniki i Szymka – jako pomoc
w leczeniu i rehabilitacji.
Miłosierdzie jest prawdziwą siła,
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
Pielgrzymka
Bł. Jan Paweł II, mówił do nas
pamiętajcie o mnie, zarówno za życia
jak i po mojej śmierci. Dlatego zachęcamy do pielgrzymki na kanonizację, w
dniach 22-29 kwietnia. Warto pokonać
lęk przed medialnymi zapowiedziami i
być w tym dniu na placu Św. Piotra.
Szlak pielgrzymki, poprowadzi przez
Loreto – Manoppello – Lanciano – San
Giovanni Rotondo – Monte San Angelo
– Monte Cassino – Rzym i Watykan –
Asyż i okolice Asyżu. Cena – 1890zł za
osobę, plus koszt zwiedzania 45 Euro
Szczegółowy program pielgrzymki,
można poprosić o przesłanie pisząc na
henrywoj@interia.pl lub odebrać w parafii św. Stanisława Kostki w Sulechowie, tel. 601 721 609. Zgłoszenia do 9
marca.
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Kolejny Wielki Post
Nie tylko szybkie tempo życia,
ale i wielki zalew informacji, niestety
informacji o tym co złe, o tym co związane jest z przemocą i głupotą dotykają
każdego z nas. I w obliczu tego co słyszymy, tego co czytamy, tego co nam
mówią- Bóg potrzebuje naszych rąk
aby błogosławić i czynić dobro, naszych nóg aby dojść do człowieka samotnego, chorego, będącego w potrzebie. Bóg potrzebuje również i naszych
ust, aby mówić światu o Nim. O tym ,
że to On pokonał nienawiść i śmierć.
Uczynił to po to byśmy przestali żyć w
nienawiści, byśmy siebie nawzajem nie
uśmiercali – słowem, gestem, czynem.
My mamy Nim żyć w codzienności i
pokazywać innym, że idąc z Bogiem
każdego dnia, wszystko nabiera sensu.
Twoja i moja postawa związania się
tak ma serio z Jezusem zatrzyma skandalizujące zdarzenia. Wykorzystaj więc
Wielki Post aby, aby odkryć jedną z
największych wartości jaką posiada
ludzkość. Ta wartość kryje się w słowach Przyjaźń i Rodzina.

Przyjaźń i Rodzina
Dla św. Augustyna, jedna z największych wartości jakie posiada ludzkość to siła i tajemnica przyjaźni. To
skarb, dla którego poświęca, a nawet oddaje się życie. Augustyn porównuje małżeństwo, a pośrednio również rodzinę, do
szkatułki, w której Bóg złożył cenny dar
przyjaźni. Pomimo tak wielu wynalazków człowieka, tylu wspaniałych odkryć,
których człowiek dokonał – rodzina pozostaje niezastąpiona. Próby wymyślenia
czegoś, co mogłoby ją zastąpić, są z góry
skazane na niepowodzenie, ponieważ nic
nie dorówna doskonałemu zamysłowi
Stwórcy, który stwarzając człowieka z
miłości – powołał go do miłości. Warto
tez uświadomić sobie, że zanim powstały
szkoły i uniwersytety- istniała rodzina.
Zanim ustanowiono prawa regulujące nasze codzienne życie – istniała rodzina. Bo
rodzina jest źródłem rozwoju wszelkiego
rozwoju. Więc kto atakuje rodzinę, to tak
jakby chciał zasypać życiodajne źródło, z
którego wypływają zdroje przyjaźni i miłości.

Modlitwa Św. Franciszka
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw
abyśmy mogli, nie tylko szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle
szukać miłości, co kochać; albowiem
dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając,
rodzimy się do wiecznego życia. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Internetowa Telewizja Ewangelizacyjna
Dołącz do 550.00 widzów,
którzy oglądają: transmisje i retransmisje z wydarzeń katolickich, stale nowe
materiały z bieżących rekolekcji, ponad 500 filmów i retransmisji na żądanie, wykłady, prelekcje, czuwania,
spotkania modlitewne na żywo, konferencje prasowe, video blog-i, reportaże,
relacje, wywiady, dobra muzyka. Zapraszamy www.dobremedia.org.
W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy
Czy zdajesz sobie sprawę, jak
w niesamowity sposób działa łaska,
której pragnie udzielić nam Bóg. Zobacz, zauważ: Paweł był mordercą,
Abraham był za stary by mieć dzieci,
Eliasz miał depresję, Jakub był oszu-

stem, Dawid miał romans, Mojżesz się
jąkał, Piotr był narwany, Gedeon był niepewny, Noe pił za dużo, Jonasz uciekał
przed Bogiem, Zacheusz był za mały, Łazarz był martwy – a tylko Bóg im zaufał,
potrafił ich pomimo wad i słabości powołać do nowego życia. Bóg nie powołuje
ludzi idealnych, by zrealizować konkretne plany ale powołanym ukazuje drogę
do ideału. I wcale do tego nie zmusza.
Odkryj, w dniach Wielkiego Postu tę
prawdę, że Bogu zależy a Tobie, ale Tobie niech też zależy na szczęściu, powodzeniu i godności drugiego człowieka
Władza!?
Czas najwyższy w obliczu konfliktu na Ukrainie, ale także i o w obliczu
konfliktu w wielu zakątkach świata zastanowić się nad pojęciem władzy, nad istotą władzy. Apostołowie też zastanawiali
się kto ma większą władzę, kto, kiedy i w
jaki sposób posiądzie pełnię władzy.
Wówczas : Jezus usiadł, przywołał
Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich”. Władzę
ma nie ten, kto jest silny, ale ten, kto
kocha. Bóg jest Panem tego świata, bo
go kocha i zależy Mu na dobru człowieka
i świata. Jeśli mamy jakąkolwiek władzę,
to nie po to, by pokazać swoją siłę czy
przewagę nad innymi. Istotą władzy jest
miłość, troska, szacunek i zabieganie o
dobro podwładnych. Tym wszystkim
mogę im służyć, aby wzrastali i stawali
się coraz bardziej dojrzali. Jezus przyjął
ostatnie miejsce – w narodzeniu i śmierci
– abyśmy mieli życie. Jeśli się kocha,

można rządzić nawet z ostatniego
miejsca.
Środa Popielcowa
Msze św. w Środę Popielcową
i posypanie głów popiołem uwaga o
godz. 7.15; 8.15 i 10.30– razem z nauką rekolekcyjną dla dzieci szkoły
podstawowej; po południu 16.30.
18.00 i 20.00; w Mozowie o 17.30
Bierzmowania dla dorosłych.
Wszystkich, którzy zagubili się
po drodze w przygotowaniu do bierzmowania zachęcamy o ponowny start
przez zgłoszenie się u księży prowadzących przygotowanie do bierzmowania
lub w kancelarii, w czasie jej dyżuru.
Przygotowanie do bierzmowania dla
dorosłych, ma być poważnym podejściem do dawania świadectwa wiary i
odpowiedzialności za Kościół. Dlatego
w czasie Wielkiego Postu, w roku kanonizacji bł. Jana Pawła II Warto podjąć trud duchowego rozwoju.

Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do
poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.
Rekolekcje szkolne
Rekolekcje szkolne: dla Uczniów
klas szkoły podstawowej klas III, IV, V,
VI w dniach 4, 5, 6 marca – spotkania w
kościele parafialnym,
dla Młodzieży
gimnazjum klas I, II, III, w dniach 5, 6, 7
marca w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, oraz dla Młodzieży Szkoły
Ponadgimnazjalnej również w dniach 5,
6, 7 marca w Auli Zespołu Szkół
Rekolekcje w Mozowie
Rekolekcje w Mozowie rozpoczniemy w Środę Popielcową. Spotkania,
środa, czwartek, piątek – 5, 6 , 7 marca o
godz. 17.30. Ze względu na charakter rekolekcji ewangelizacyjnych spotkania są
też pierwszym krokiem przygotowaniem
dla dorosłych, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą do udziału w proponowanych rekolekcjach.

Kurs przedmałżeński
Kurs przedmałżeński w naszej
parafii rozpocznie się w Wielkim Poście w piątek 07.03.2014 o godz.
19.00. Spotkania w piątki i soboty o
godz. 19.00; w niedzielę o godz. 14.15.
Prosimy o przekazywanie tej informacji zainteresowanym

Rekolekcje dla dorosłych
Rekolekcje w naszym kościele w
Sulechowie poprowadzi ks. dr Zygmunt
Zapaśnik w dniach 29 marzec – 2 kwietnia. Bardzo prosimy o zarezerwowanie
czasu na spotkania dla tej duchowej inwestycji.

Intencja Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby we wszystkich
kulturach były szanowane prawa i
godność kobiet.

Nabożeństwa pasyjne
Czas Wielkiego Postu to zaproszenie do rozważania tajemnicy zwycięstwa nad złem i cierpieniem. W piątki

