Męki miej miłosierdzie dla nas i świata
całego…..” , wierząc, że dla Boga nie
ma rzeczy niemożliwych.
Już dzisiaj zastanów się, o co
chcesz Boga prosić, w jakiej intencji
przyjmiesz Komunię Świętą, wobec
jakich zdarzeń z Twego życia powiesz Jezu ufam Tobie.
Promocja
Bóg ogłasza swoją promocję:
jest nią Boże miłosierdzie, które w
obecnym czasie pragnie triumfować
nad Bożą sprawiedliwością. Jest to
miłość gratisowa, która nie mówi „jeżeli” w sensie: Jeżeli się zmienisz- to
będę cię kochał. Bóg nas kocha za
darmo, ale to do czegoś zobowiązuje.
Bóg nas kocha w nadziei, że stale będziemy do Niego powracać. Nie da
nam spokoju, dopóki nas nie wyciągnie z grzechu
Pielgrzymka do Włoch
W dniach 14 - 24 sierpnia organizowana jest pielgrzymka do
Włoch, między innymi szlakiem mało
odwiedzanych miejsc, cena 2290zł
plus koszty biletów; trasa Montichiari,
Mediolan, Turyn, Piza, Montefalco,
Orvieto, Rzym, Watykan, Neapol
Monte San Angelo, San Giovanni
Rotondo, Manoppello, Loreto Bolonia; informacje w zakrystii; lub pod

numerem telefonu 601 721 609. Zgłoszenia do końca kwietnia i wpłata 690zł,
reszta kwoty do końca kwietnia.
Intencja Róż Różańca : Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować
świat stworzony i strzec go jako dar
Boży. Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana
i solidarność całego Kościoła
KUL - zaprasza
W czasie, gdy maturzyści dokonują wyboru uczelni i podejmują kluczowe decyzje dotyczące ich życia, zachęcam serdecznie do rozważenia studiów
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
i zapraszam do zapoznania się z ofertą
edukacyjną KUL.
KUL to jedyna uczelnia w Polsce realizująca z sukcesami od blisko
100 lat zadania szkolnictwa katolickiego
na poziomie uniwersyteckim. Prowadzi
badania naukowe i kształci młodzież
w duchu harmonii między nauką i wiarą.
Nasi absolwenci są przygotowywani do
dojrzałego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu publicznym. Rekrutacja
na kolejny rok akademicki już trwa –
Maturzysto wykorzystaj tę szansę. Rektor
KUL ks. prof. Antoni Dębiński

Parafia Św.Stanisława Kostki, ul.Odrzańska 63, 66-100 Sulechów
numer konta parafialnego: 15 9660 0007 0006 8882 0200 0001
Biuletyn redaguje ks. proboszcz Henryk Wojnar, wraz z księżmi wikariuszami
Telefon do biura parafialnego: 68 385 30 55,
Adresy internetowe: henrywoj@interia.pl www.kostka-sulechow.pl

BIULETYN PARAFIALNY
Parafii św.Stanisława
Kostki w Sulechowie
Numer 4( 89) 29. 03. 2015
www.kostka-sulechow.pl
Stanąć na progu…,
Zmartwychwstania !!!
Jak cztery pory roku cyklicznie
następują po sobie, wyznaczając rytm
naszych prac, tak w kalendarzu chrześcijańskim rytm naszego życia duchowego wyznacza m.in. czas Postu i
Wielkiej Nocy. Po 40-dniowym okresie
wyczekiwania na Cud oto nadchodzi
Święta, Cudowna Noc Zwycięstwa Życia nad Śmiercią.
Usłyszymy
wielkanocną
Ewangelię, w której uczniowie „ścigają” się, kto pierwszy zobaczy pusty
grób. I oto, co się dzieje – pierwszy z
uczniów staje na progu grobu, w którym trzy dni wcześniej złożono Ciało
Chrystusa. Staje na progu – to znaczy
nie wchodzi do środka, choć widzi płótna Zmartwychwstałego Jezusa, czeka.
Grób Jezusa zasłonięty był

kamieniem. Dziś drzwi naszych serc,
domów, miejsc pracy są również zastawione, niekiedy potężnymi kamieniami,
niekiedy choćby małymi drzwiami. Jezus Zmartwychwstając daje Tobie nadzieję i wskazówkę byś tak jak On
otworzył drzwi grobu, który sam sobie
budujesz swoją nienawiścią, uprzedzeniem, pychą, zazdrością i chciwością.
Jezus wymaga od Ciebie odwagi byś wszedł do grobu i zobaczył, że
Jego tam już nie ma, że oto Twój Pan
wygrał dla Ciebie życie. Na różnych rozstajach życiowych dróg stajemy przed
otwartymi przed nami drzwiami, ale
strach przed nieznanym, przed wyśmianiem paraliżuje nasze kroki. Dlatego Jezus Chrystus wczoraj, dziś i jutro chce
Ci powiedzieć: Ja jestem Twoją droga,
prawdą i życiem, przynoszę światło,
zwyciężam dla Ciebie śmierć byś Ty
mógł żyć na wieki. On Prawdziwy Baranek umacnia Twoje kroki i gdy w Nim
poruszasz się i żyjesz, możesz śmiało
przekraczać progi własnej nieśmiałości,
uprzedzeń, złych skłonności.
Jan Paweł II wprowadził Ko-

ściół w nowe tysiąclecie wiary, Zmartwychwstały Jezus Chrystus codziennie pozwala Ci przekroczyć próg nadziei i wprowadza Cię w przygotowany specjalnie dla Ciebie – Indywidualny Plan Zbawienia. Zaufaj Mu i radośnie wykrzykuj Alleluja, bo On
żyje!
Najważniejsze Dni
Najważniejsze dni dla naszej
wiary zaczynają się wieczorem w
Wielki Czwartek. Na Liturgię w
czwartek, piątek i sobotę – zapraszamy o godz. 18.30.
Wielki Czwartek jest świętem
każdego Kapłana. Mamy Dzień Służby Zdrowia, Dzień Wojska, Dzień
Nauczyciela, pamiętajmy, że Wielki
Czwartek 02.04.2015 jest Dniem Kapłana.
W Wielki Czwartek, rano nie
ma Mszy św., kapłani udają się do
Katedry, aby razem z Biskupami Diecezji koncelebrować Mszę Krzyżma i
odnowić przyrzeczenia kapłańskie.
W parafialnym kościele o
godz. 18.30 Msza Wieczerzy Pańskiej – wdzięczność za ustanowienie
Eucharystii i Kapłaństwa. Podczas
Eucharystii przyjmiemy Komunię
Świętą pod Postaciami Ciała i Krwi
Zbawiciela. Zaiste, mylą się o Boże w
Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje temu wiary brak, ja jedynie wierzyć
chcę, że w Postaci chleba utaiłeś
się….
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.
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 grzechy 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 czu-

wanie przy Grobie Pańskim od godz.
8.00 do 18.30.
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.
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”.
Zmartwychwstanie
Jezusa
Chrystusa jest fundamentem wiary
Kościoła. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna by była nasza
wiara, a życie puste.

w tym dniu do kościoła znaleźć czas na
chwilę modlitwę przy Grobie Pańskim.
W Obłotnie poświęcenie pokarmów przy krzyżu o godz. 9.30.

Poświęcenie pokarmów
W naszym kościele poświęcenie pokarmów od godz. 09.00. Święcimy pokarmy co godzinę, 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

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

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, 18.00.
Msze w drugi dzień Świąt Zmartwychwstania, w Wielkanocny Poniedziałek 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00.
20.00
Mozów
Liturgia Wielkiego Piątku – rozpoczęcie o godz. 18.30, a następnie Adoracja do godz. 21.00. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 12.00 i
czas Adoracji wg ustalonego grafiku.
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

