Pascha - poświęcenia ognia,
wody i paschału, rozpocznie się w
Wielką Sobotę o godz. 22.00 - przynosimy ze sobą świece. Liturgia zakończy
się procesją uwielbienia Zmartwychwstałego Jezusa.
Msze św. w Niedzielę i Wielkanocny Poniedziałek o godz. 9.30
Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
W Wielki Piątek rozpoczynamy nowennę przed Niedzielą Miłosierdzia. Codziennie o godz. 15.00 zapraszamy na wspólną modlitwę w kościele. Gdy obowiązki nam nie pozwolą, to zapraszamy do duchowej łączności w duchu solidarności ze wszystkimi, którzy w tym czasie wspólnie wołają: „ dla Jego Bolesnej Męki miej
miłosierdzie dla nas i świata
całego…..” , wierząc, że dla Boga nie
ma rzeczy niemożliwych.
W Niedzielę Miłosierdzia
dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych,
a ten fakt wzmacnia kanonizacja bł.
Jana Pawła II i Jana XXIII. W dniu kanonizacji bramy nieba są szczególnie
szeroko otwarte. Nie zmarnujmy tej
szansy. Już dzisiaj zastanów się, o co
chcesz Boga prosić, w jakiej intencji
przyjmiesz Komunię Świętą.

W hołdzie Janowi Pawłowi
26 kwietnia w sobotę o godz.
18.00 Msza Niedzieli Miłosierdzia i bezpośrednio po Mszy św., koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II. Oprawa Mszy
św. i koncert w wykonaniu zespołu Magnifico. –Zespół zagra na akustycznych
instrumentach, w zespole gra nasza parafianka Karolina Korzyb. Śpiew i słowo
Jana Pawła II wprowadzi nas w atmosferę uwielbienia za dar kanonizacji. Warto
w tym czasie być razem.
Księga wdzięczności
Zapraszamy do Sali pamięci o
Janie Pawle II, w naszej świetlicy. W sali
jest m.in. wspomnienie wizyty Jana Pawła II w naszej diecezji, w tym wybrane
oryginalne fotogramy Adama Bujaka.
Jest również nasza sulechowska Księga
Wdzięczności wobec Jana Pawła II,
który będzie kanonizowany 27.04.2014.
W tej księdze możemy wpisywać nasze
refleksje wobec Osoby, którą podziwiał i
podziwia cały świat, nasze prośby, nasze
wspomnienia i dziękczynienia. Prosimy o
dokonywanie wpisów do Niedzieli Palmowej włącznie.
W dniach cierpienia i śmierci
Jana Pawła II – byliśmy razem; w
dniach przeżywania radości z Jego kanonizacji – bądźmy razem.
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"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego" (J 6, 68)
Powoli dobiega końca czas
Wielkiego Postu – 40-dniowej pokuty
i nawrócenia. Niedziela Palmowa
wprowadza nas w okres Wielkiego
Tygodnia i przygotowuje do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanocne Alleluja ma w tym roku
szczególny wymiar, ponieważ w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (tydzień po
Wielkiej Nocy) bł. Jan Paweł II zostanie wprowadzony w poczet świętych.
Niedziela Palmowa od lat jest dniem
młodzieży ustanowionym przez naszego kochanego papieża. Polacy często
wołali: „Ojcze Święty – Kochamy
Ciebie! Zostań z nami!” On wówczas
się pytał: „A czy Wy mnie słuchacie?”
Człowiek umiera ciałem, nieśmiertelną
duszą żyje! Jan Paweł II JEST Z
NAMI ! Pochylmy się nad słowami,
którymi do nas przemawiał w Niedzielę Palmową 1996 r.,1979 r., 2002 r.
Niedziela Palmowa, w którą
Kościół wspomina triumfalny wjazd
Chrystusa do Jerozolimy, jest jakby
świątecznie przystrojoną bramą,

wprowadzającą nas w Wielki Tydzień.
Ten tydzień - po ludzku wypełniony po
brzegi cierpieniem, poniżeniem, wyniszczeniem, jednym słowem: kenozą Boga jest szczytowym w dziejach świata objawieniem świętości Boga. […] Właśnie z
dna tego odkupieńczego uniżenia Chrystusa wypływa moc, którą człowiek otrzymuje w darze, aby mógł dotrzeć do szczytu swego istnienia i przeznaczenia. Hosanna zyskuje w tym dniu i w tym tygodniu– pełnię znaczenia. (1996r.)
Ożywieni tymi myślami rozpoczynamy dziś, w Niedziele Palmową,
Wielki Tydzień i pragniemy go głęboko
przeżywać przez wszystkie te dni, a
zwłaszcza przez Triduum Sacrum. Oby
pogłębiła się poprzez to wszystko bardziej
jeszcze nasza wiara. Oby stała się jeszcze
żywsza i żywotniejsza przez miłość. Obyśmy narodzili się na nowo z tej śmierci,
którą będziemy w tym tygodniu rozpamiętywać. Oby ożyła w nas nadzieja.
(1979r.)
Opowiadanie o męce stawia nas
przed obliczem Chrystusa żyjącego w

Kościele. Misterium paschalne, które
przeżyjemy na nowo w Wielkim Tygodniu, jest zawsze aktualne. Dzisiaj to
my jesteśmy współczesnymi Chrystusa
i tak jak mieszkańcy Jerozolimy, jak
Jego uczniowie i towarzyszące Mu
niewiasty, mamy zdecydować, czy
trwać przy Nim, czy też uciekać lub
przyglądać się biernie Jego śmierci.
[…] Ten, którego obraliście sobie na
Nauczyciela, nie jest handlarzem złudzeń ani możnym tego świata, nie zwodzi pokrętnymi argumentami. Wy wiecie, za kim postanowiliście pójść: za
Chrystusem zmartwychwstałym! Za
Chrystusem, który za was umarł i
zmartwychwstał.
A ja zapewniam was, że nie doznacie
zawodu. Poza Nim bowiem nikt inny
nie może Wam dać miłości, pokoju i
życia wiecznego, których tak gorąco
pragnie Wasze serce. Będziecie szczęśliwi, młodzi przyjaciele, jeśli staniecie
się wiernymi uczniami Chrystusa! Będziecie szczęśliwi, jeśli w każdej sytuacji dacie świadectwo, że prawdziwie
ten człowiek jest Synem Bożym! (24
marca 2002r.)
Najważniejsze Dni Roku
Najważniejsze Dni Roku zaczynają się wieczorem w Wielki
Czwartek. Na Liturgię w czwartek,
piątek i sobotę – zapraszamy codziennie o godz. 18.30.
Wielki Czwartek jest świętem
każdego Kapłana. Mamy Dzień Służby Zdrowia, Dzień Wojska, Dzień Nauczyciela, pamiętajmy, że Wielki

Czwartek 17.04.2014 jest Dniem Kapłana.
W Wielki Czwartek, rano nie ma Mszy
św., gdyż kapłani udają się do Katedry,
aby razem z Biskupem Diecezji ks. dr
Stefanem Regmuntem koncelebrować
Eucharystyczną Ofiarę – Mszę Krzyżma
i odnowić przyrzeczenia kapłańskie.
W parafialnym kościele o godz. 18.30
Msza Wieczerzy Pańskiej – wdzięczność za ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do
ołtarza adoracji na pamiątkę modlitwy
Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
Bezpośrednio po Liturgii okazja do skorzystania z Sakramentu Pojednania. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 23.00.
Wielki Piątek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do
godz. 24.00.
Rozpoczęcie Adoracji o godz. 8.00 modlitwami psalmów z Liturgii Godzin.
W tym dniu obowiązuje post ścisły – wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych i abstynencja od napojów alkoholowych. Post ścisły oznacza, że spożywamy posiłki dwa razy lekko i raz do syta.
O godz. 15.00 zatrzymajmy się
na chwile zadumy w godzinie miłosierdzia, rozważając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Bezpośrednio po nabożeństwie rozważanie Drogi Krzyżowej.
W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz gromadzi się, o godz.
18.30 na Liturgii ku czci Męki Pańskiej,
trwając na Adoracji Krzyża. To nabożeństwo, wynagradzające za nasze grze-

chy i upadki. Ofiary składane przy Adoracji Krzyża to pomoc dla katolików
w Ziemi Świętej. Adoracja Krzyża
Świętego, czuwanie przy Grobie Jezusa do godz. 24.00. W tym czasie okazja do spowiedzi
Wielka Sobota – trwamy…,
w ciszy. Chrystus spoczywający w
grobie, milczenie Boga wyrażające zarówno ból z powodu odrzucenia przez
ludzi daru Jego nieskończonej miłości,
jak i solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, odrzuconymi, pozbawionymi
głosu. Adoracja Najświętszego Sakramentu i czuwanie przy Grobie Pańskim od godz. 8.00 do 18.30. Rozpoczęcie Adoracji o godz. 8.00 modlitwami psalmów z Liturgii Godzin.
W Wielką Sobotę- o godz.
18.30 Liturgia poświęcenia ognia,
wody, paschału. Rozważając rozbudowaną Liturgię Słowa Bożego przeżywamy dzień wdzięczności za sakrament Chrztu Świętego, dzięki któremu
jesteśmy Dziećmi Bożymi (przynosimy ze sobą świece). Pamiętajmy w
tym dniu o naszych Rodzicach
Chrzestnych, jeden z kapłanów będzie
odprawiał Mszę św. za naszych Rodziców Chrzestnych, dziękując za ich
życzliwość i radość wieczną dla tych,
co zakończyli ziemską pielgrzymkę.
Niedziela Wielkanocna – już
o godz. 5.00 Adoracja przy Bożym
Grobie. Jakże często gdy jesteśmy skupieni na swym bólu i lęku, widzimy
tylko grób. A im dłużej to trwa pojawia
się strach, łzy, pustka…, bo życie ucieka, bo wszystko mogę stracić. A On

mówi: „Nie bój się! Jestem silniejszy niż
śmierć, niż twój lęk, niż wszystko, co cię
teraz przeraża. Przestaniesz się bać gdy na
serio będziesz ze Mną”.
Poświęcenie pokarmów
W naszym kościele poświęcenie
pokarmów od godz. 09.00. Święcimy pokarmy co godzinę, aż do godz.15.00. Bardzo prosimy o wyciszenie serc, gdyż w
tym czasie wielu naszych Parafian trwa
na modlitwie, adorując Najświętszy Sakrament, czuwając przy Grobie Pańskim.
Zachęcamy, aby idąc w tym dniu do kościoła znaleźć czas na chwilę modlitwę
przy Grobie Pańskim.
W Obłotnie poświęcenie pokarmów przy krzyżu o godz. 9.30.
Ofiary składane przy święceniu pokarmów są wyrazem naszej solidarności z
potrzebującymi.
Godziny Mszy świętych
Msza św. rezurekcyjna o godzinie 6.00 z procesją eucharystyczną. Następne Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 09.00, 10.30,
12.00, 13.15, wieczorem o 18.00.
Msze w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w Wielkanocny
Poniedziałek wg porządku niedzielnego
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00. 20.00
Mozów
Liturgia Wielkiego Piątku – rozpoczęcie o godz. 18.30. Po liturgii Adoracja do godz. 21.00. Święcenie pokarmów
w Wielką Sobotę o godz. 13.00. Następnie czas Adoracji wg ustalonego grafiku.

