uczynienia, za czynione grzechy przeciwko Matce Zbawiciela. Grzechy te
uderzają rykoszetem w godność człowieka czyniąc go agresywnym i często okrutnym wobec drugiego człowieka, innych narodów. Ratunkiem,
antidotum jest modlitwa różańcowa, a
także duch zadośćuczynienia. Dlatego
ksiądz biskup Tadeusz Lityński zaprasza Sulechowian na pielgrzymkę do
Rokitna, 2 kwietnia z racji nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, akurat w tym dniu jest rocznice śmierci
św. Jana Pawła II. Jest możliwość
wspólnego wyjazdu autokarem, zgłoszenia w zakrystii, cena 35zł, wyjazd
z parkingu przy naszym kościele, 2
kwietnia godz. 8.30, powrót około
godz. 14.30
Pielgrzymka do Fatimy
W dniach, 6-21 sierpnia pielgrzymka do miejsc: Paray le Monial,
Ars, Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima, Lizbona, Nazare, Alcobaca, Santarem, Toledo, Montserrat,
Barcelona. Cena 3550, zgłoszenia do
20 kwietnia, więcej informacji tel. 95
759 625, wyjazd z Sulechowa i Rzepina.
Intencja Róż Różańca: Intencja
ogólna: Aby rolnicy indywidualni
otrzymywali należyte wynagrodze-

nie za swoją cenną pracę.
Instruktor Modelu Creighton
Zapraszamy na spotkanie z Instruktorem Modelu Creighton. Model
Creighton jest wyjątkowym narzędziem
używanym w diagnostyce i leczeniu według zasad NaProTECHNOLOGY®.
NaProTECHNOLOGY® to propozycja
dla kobiet od okresu dojrzewania aż po
menopauzę.
NaProTECHNOLOGY®
to
metoda, która daje wielu małżeństwom
nadzieję na skuteczne diagnozowanie i
leczenie problemów z płodnością przy
poszanowaniu ich godności. Zapisy i
spotkania: Tel: 607 661 338- Ośrodek
Troski o Płodność ,,Nadzieja” Sulechów, Aleja Niepodległości 15. Wkrótce, również w tym miejscu otwarcie
Szkoły Rodzenia ,,Oaza”.
Warto powalczyć
W każdy trzeci wtorek miesiąca
o godz. 18.00 Msza św. podczas, której
zawierzamy Bogu małżeństwa przeżywające kryzysy, małżeństwa skłócone,
zagrożone rozbiciem. Jezus powiedział…
proście a będzie wam dane, szukajcie a
znajdziecie, pukajcie a będzie wam
otwarte…, zachęcamy do ufnej modlitwy, a także do podawania szczegółowych intencji małżeństw, za które chcemy, aby była odprawiana Eucharystia.
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Dziękuję i zapraszam
(…) Dziękuję za pielgrzymowanie do Bram Miłosierdzia otwartych w kościołach naszej diecezji, za
odprawione rekolekcje, za sprawowanie sakramentu pojednania, pełnienie uczynków miłosierdzia i podejmowanie choćby najmniejszych
postanowień, które kształtują charakter i pozwalają owocnie przeżyć
Wielki Post. Dziękuję wszystkim, a
zwłaszcza moim młodym przyjaciołom, za pobożne trwanie przy znakach Światowych Dni Młodzieży
podczas ich peregrynacji w diecezji,
a także za przygotowania do uczestnictwa w tegorocznych Światowych
Dniach Młodzieży w Krakowie(…)
Dziś rozpoczynamy Wielki
Tydzień. Życzę wszystkim owocnego przeżycia Triduum Paschalnego.
Kontemplujmy razem w tym czasie
sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii, wejdźmy w zadumę nad męką i
śmiercią Chrystusa, a wreszcie z całego serca wyśpiewajmy radosne
„Alleluja”.
W Niedzielę Miłosierdzia

Bożego, 3 kwietnia pragnę zaprosić
wszystkich do sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Świebodzinie do udziału w
obchodach Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia. Uroczystość rozpocznie się
o godz. 11.50 pielgrzymką od figury
Chrystusa Króla Wszechświata do
Drzwi Świętych w sanktuarium, gdzie
sprawować będziemy Eucharystię(…)
Proszę o łaski Ducha Świętego
dla tegorocznych maturzystów z naszej
diecezji, którzy tradycyjnie tego dnia
pielgrzymować będą na Jasną Górę.
Na czas świętowania Paschy
Chrystusa udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Najważniejsze Dni
Na Liturgię w wielki czwartek,
wielki piątek i wielką sobotę zapraszamy
o godz. 18.00.
Wielki Czwartek jest świętem
każdego Kapłana, jest pamiątką ustanowienia sakramentu kapłaństwa.
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. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej – wdzięczność za ustanowienie
Eucharystii i Kapłaństwa. Podczas
Eucharystii przyjmiemy Komunię
Świętą pod Postaciami Ciała i Krwi
Zbawiciela.
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, jako zadośćuczynienie za
grzechy aborcji i eutanazji.
W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz gromadzi się, o
godz. 18.00 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 –adoracja Najświętszego Sakramentu, czuwanie przy
Grobie Pańskim od godz. 8.00 do 18.00.
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.
W Wielką Sobotę- o godz.
18.00 Liturgia poświęcenia ognia, wody,
paschału, przeżywamy dzień wdzięczności za sakrament Chrztu Świętego,
dzięki któremu jesteśmy Dziećmi Bożymi (przynosimy ze sobą świece). Pamiętajmy w tym dniu o 1050 rocznicy
chrztu Polski i 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! Wypłyń na głębię! Jestem silniejszy niż śmierć, niż
twój lęk, niż wszystko, co cię teraz
przeraża. Przestaniesz się bać gdy na
serio będziesz ze Mną”.
Wiemy, że ostatnie słowo w

wydarzeniach historii nie należy nigdy do nienawiści, podziałów i przemocy. Te dni budzą w nas wielką
nadzieję: ukrzyżowany Chrystus
Zmartwychwstał i zwyciężył świat.
(Benedykt XVI)
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
Parafian trwa na modlitwie, adorując
Najświętszy Sakrament. 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.
Godziny Mszy św.
Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 6.00 z procesją eucharystyczną i o godz. 09.00,
10.30, 12.00, 13.15, 18.00.
Msze w Wielkanocny Poniedziałek 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
13.15, 18.00. 20.00
Mozów
Liturgia Wielkiego Piątku –
rozpoczęcie o godz. 17.00, a następnie Adoracja do godz. 21.00. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę o
godz. 12.00 i Adoracja wg ustalonego grafiku.
Pascha- poświęcenia ognia,
wody, rozpocznie się w Wielką So-

botę o godz. 21.00 - przynosimy ze sobą
świece. Liturgia zakończy się procesją
uwielbienia Zmartwychwstałego Jezusa.
Msze św. w Niedzielę i Wielkanocny Poniedziałek o godz. 9.30.
Kościół w Mozowie
W ostatnim czasie, przy kościele w Mozowie zostało naprawione
orynnowanie, gzymsy na wieżyczkach,
obróbki blacharskie dachu oraz wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium,
nałożono listwy antypoślizgowe na
schodach wejściowych i wykonano
nowe przyłącze energetyczne. Zostały
też sfinalizowane przez Radę Parafialną
wysiłki pozyskania ławek z parafii z
Niemiec. Ławki zostały dzięki ludzkiej
życzliwości przywiezione, przekazane
do stolarni, w której po odrestaurowaniu zostały wstawione do mozowskiej
świątyni. Za udzielone wsparcie, okazaną pomoc Bóg zapłać.
Adopcja dziecka
Duchowa adopcja dziecka poczętego rozpocznie się 4 kwietnia. Z racji triduum paschalnego, zwiastowanie
pańskie, które wypada kalendarzowo, 25
marca zostało przeniesione na poniedziałek, 4 kwietnia. 4 kwietnia na
Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 zapraszamy do podjęcia duchowej adopcji
dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone
Tajemnice Fatimskie
Tajemnice fatimskie, wołają do
każdego z nas o podjęcie trudu zadość-

