Profesorów, Wykładowców, Studentów, Absolwentów, Młodzież pracującą
i poszukującą..., zapraszamy na spotkania o godz. 20.00, w dniach 15 -18 marzec. Zapraszamy również Tych, którym te dni i ta pora odpowiadają
Związki niesakramentalne
Rekolekcje dla par żyjących w
związkach niesakramentalnych 24 - 26
kwietnia w Głogowie w Domu Uzdrowienia Chorych. Koszt zakwaterowania i wyżywienia 140 zł za osobę. Rezerwacje przyjmuje: Dom Uzdrowienie Chorych – tel. 768 333 297
1%
„1% podatku=100% serca”, czyli 1%
podatku dla Caritas. Trwa okres rozliczeń podatkowych, można oddać 1%
podatku numer KRS: 0000226818. To
nic nie kosztuje!
Warto, by te fundusze zostały na naszym terenie i wspierały działania charytatywne prowadzone przez Caritas
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
1% dla Julki
Julka ma obniżone napięcie
mięśniowe i duże problemy z utrzymaniem równowagi, możesz pomóc Julce
przekazując 1% swojego podatku
KRS0000037904, w rubryce cel szczegółowy podaj 18695 Stefańska Julia.

1% dla Szymka
Szymek ma 7 latek, choruje na
zespół Smitha-Lemlego-Opitza. Jest kochanym dzieckiem. Choć nie potrafi samodzielnie jeść, pić, stać siedzieć. Jest
podopiecznym Fundacji Zdążyć z Pomocą. KRS 0000037904, w rubryce w celach
szczegółowych wpisać 5514, Borcz Szymon i wyrazić zgodę na przekazanie danych OPP.
Skarbonka Jałmużny Wielkopostnej
Po raz kolejny w środę popielcową ruszyła ogólnopolska akcja skarbonka
jałmużny wielkopostnej. Jałmużna to forma zadośćuczynienia, za załamane posty,
wyrządzone krzywdy wobec bliźniego.
Ta skarbonka przez czas wielkiego postu
i radości wielkanocnej niech zagości w
naszych domach zachęcając nas do dzielenia się.
Finał skarbonki jałmużny wielkopostnej to Niedziela Miłosierdzia. Św.
Jan Paweł II, mówił do nas o potrzebie
„ wyobraźni miłosierdzia”. Zdajemy sobie sprawę, że aby zrozumieć, co czuje
chory potrzebna jest nam wyobraźnia.
Ofiary zebrane w skarbonce jałmużny
wielkopostnej, chcemy przekazać dla Rodziców dźwigających wraz ze swymi
dziećmi krzyże nieuleczalnych chorób by zdążyć z pomocą, jako pomoc w leczeniu i rehabilitacji.
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Współczesne Samarie
Za czasów Jezusa Chrystusa,
Izraelici i Samarytanie pomimo tego,
że byli z jednego narodu, byli w tej samej niewoli to jednak się nienawidzili i
brzydzili się sobą wzajemnie i to od
wielu pokoleń. Różnice plemienne,
kulturowe spowodowały przepaść nie
do pokonania. Czy i dzisiaj wokół nas,
w rodzinach, pomiędzy sąsiadami nie
zachodzą takie sytuacje że nienawiść
popycha ludzi tego samego narodu,
tego samego miasta, tej samej ulicy
czy też tego samego budynku do zazdrości, pisania donosów, straszenia
sądami? Co zrobić w obliczu takich
sytuacji?... Spójrzmy na Jezusa i zacznijmy budować mosty porozumienia, wykorzystajmy podpowiedź papieża Franciszka, modląc się do Matki
Bożej rozwiązującej węzły wzajemnie
sobie zaciągnięte. Aby następnie zrozumieć, że Jezus wszedł do Samarii
bardzo świadomie, wszedł po to, by
zarówno Izraelici jak i Samarytanie zaprzestali wzajemnej pogardy. Wszedł
by podziały i przepaści przezwyciężyć
miłością. Zapewne wiele razy, gdy Je-

zus, Jego Uczniowie przechodzili przez
Samarię, byli znieważani – ale On, ich
Nauczyciel uczył słowem i przykładem
swojego życia jak budować mosty porozumienia i jedności ponad przepaściami,
które tworzą ludzie, za namową Diabła
przez chciwość, pychę, nienawiść, zazdrość...
Dzisiaj jest bardzo wielka potrzeba, aby Jezus przeszedł przez te nasze
współczesne Samarie. Samarie to miejsca
gdzie ludzie odwracają się od siebie, oddzielają się murami niezgody, właśnie do
tych miejsc potrzeba, aby Jezus przyszedł
ze swoją prawdą, która jest jak lustro
przed naszymi oczyma, miłością, która
uczy przebaczać, zaufaniem, które jest
daniem szansy, wyrozumiałością, która
jest docenieniem i poznaniem siebie nawzajem.
Pomyśl, jak z Jezusem uzdrowić
międzyludzkie relacje. Może warto już
dzisiaj znaleźć czas na rekolekcje parafialne, które poruszą właśnie ten temat.
Bóg wyznaczając zadanie, dostarcza środków do jego wykonania..., zechciej z tych środków skorzystać.

Wiara…
Wiara w Chrystusa niesie ze
sobą głęboko zakorzenione poczucie
powagi i pilności chwili obecnej. Nie w
przeszłości, nie w przyszłości, ale właśnie teraz. Każdy z nas otrzymał od
wszechmogącego Boga talenty i możliwości. Zapytajmy sami siebie, czy wykorzystujemy je tutaj najlepiej, jak potrafimy. Jeśli nie, to raczej nie będziemy
wykorzystywać ich gdzie indziej. Zawsze się znajdzie jakaś wymówka. Ks.
Vincent Capodanno Sługa Boży, marine, pierwszy kapelan wojskowy z Wietnamu odznaczony Medalem Honoru.
Parafia personalna
W Sulechowie, ze względu na
rozwój 5 Lubuskiego Pułku Artylerii,
zafunkcjonowała w ramach Ordynariatu Wojska Polskiego Rzymskokatolicka
Parafia Wojskowa p.w. Najświętszego
Imienia Maryi. Jest to parafia personalna posługująca wobec żołnierzy, pracowników cywilnych wojska, emerytów i rencistów wojskowych oraz ich
rodzin.
Jej administratorem jest ks.
ppor. Piotr Furmański. Msze św. w niedziele w powstałej parafii o godz. 8.15 i
10.00, w pierwszy czwartek, w pierwszy
w piątek i w każdą sobotę o godz. 17.00.
Gorzkie Żale w niedzielę ok. 9.00, Droga Krzyżowa w piątek o 16.30. Okazja
do spowiedzi 30 minut przed nabożeństwami. Sprawy kancelaryjne zawsze po
Mszach św., oraz w jednostce w środy i
piątki w godz. 9.00 – 12.00. Telefon do
kancelarii kapelana w jednostce 261-

569-733, w sprawach pilnych bezpośrednio
do kapelana 601-055-689
24 godziny dla Pana
Papież Franciszek napisał w
orędziu.: Mamy przesyt wstrząsających
wiadomości i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim cierpieniu, i zarazem
czujemy całą naszą niemożność działania. Co zrobić, aby nie dać się wciągnąć
w tę spiralę przerażenia i bezsilności?
Po pierwsze, możemy modlić się
we wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekceważmy siły modlitwy
wielu! Inicjatywa „24 ore per il
Signore” – „24 godziny dla Pana” –
która, jak ufam, będzie podjęta w całym
Kościele, także na szczeblu diecezjalnym,
w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy.
Pamiętamy przy tym o przesłaniu św. Jana Pawła II, który w 1979 r. do
pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej mówił: Chcę wam powiedzieć
wszystkim, a zwłaszcza młodym: nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze
modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,
1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i
kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie.
„Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt
4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko
poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań,
człowiek jest człowiekiem... Jeśli mamy
żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba
„nie ustawać w modlitwie!” Może to być
nawet modlitwa bez słów...,
24 godziny dla Pana rozpoczynamy 13
marca o godz. 15.00 w naszych parafiach,

w nocy, z piątku na sobotę, jako dekanat Sulechów czuwamy w kościele św.
Stanisława Kostki. Nocne czuwanie od
godz. 22.00 do godz.7.00., w sobotę 14
marca czuwamy w parafiach od. 7.00
do 15.00. Modlimy się szczególnie o
dar pokoju, zatrzymanie fali prześladowań, wyzysku, ataku na rodzinę i godność człowieka oraz w intencjach diecezji i parafii.
Bierzmowania dorosłych.
Wszystkich, którzy zagubili
się po drodze w przygotowaniu do
bierzmowania zachęcamy do ponownego startu przez zgłoszenie się u księży prowadzących przygotowanie do
bierzmowania lub w kancelarii, w czasie jej dyżuru. Przygotowanie do bierzmowania ma być poważnym podejściem do dawania świadectwa wiary i
odpowiedzialności za Kościół. Dlatego
w czasie Wielkiego Postu, warto podjąć trud duchowego rozwoju.
Intencja Róż Różańca
Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie
prowadzący badania naukowe, stawiali
sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka
Rekolekcje
Rekolekcje w parafii poprowadzi o. Zdzisław Szymczycha, w dniach
15 - 18 marzec. Godziny spotkań w tygodniu: 8,00, 16.30, 18.00, 20.00. W
tym samy czasie rekolekcje w Mozowie, które zakończy Msza odpustowa
w wigilię uroczystości Św. Józefa.

Podczas parafialnych rekolekcji
nabożeństwo z modlitwami o uzdrowienie
i o uwolnienie od skutków przekleństw we
wtorek 17.03.15 godz. 20.00. Dzień spowiedzi w środę 18.03.15.
Rekolekcje dla Uczniów klas III –
VI Zespołu Szkół w dniach 4- 6 marzec,
poprowadzą Siostry Klawerianki.
Rekolekcje dla Uczniów klas I –
II Zespołu Szkół w dniach 9- 11 marzec,
poprowadzi ks. Maciej Drozd.
Rekolekcje dla Młodzieży Gimnazjum w dniach 16- 18 marzec poprowadzi o. Marek Kosendiak wraz z Siostrami
Loretankami.
Rekolekcje dla Uczniów Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w dniach 4- 6
marzec, poprowadzą Siostry Klawerianki.
Rekolekcje dla Młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w dniach
25-27 marzec poprowadzi ks. Tomasz
Kancelarczyk.
Wszystkich bardzo prosimy o zarezerwowanie czasu na spotkania i uczestnictwo w tym trudzie duchowego inwestowania.
Rekolekcje dla Nauczycieli
Duszpasterstwo Świata Nauczycieli zaprasza na rekolekcyjne spotkania
Nauczycieli, Katechetów zarówno czynnych zawodowo, jak i emerytów i rencistów. Spotkania w dniach 25- 27 marzec,
o godz. 19.00 w budynku duszpasterskim
naszej parafii (ul. Odrzańska 63).
Rekolekcje Akademickie
Duszpasterstwo Akademickie
zaprasza na wielkopostne rekolekcje,

