młodzież przygotowującą się do
bierzmowania, a szczególnie tych
którzy mają jakiekolwiek braki w indeksie. Zapraszamy również dorosłych pragnących przygotować się do
bierzmowania, po spotkaniach prosimy o kontakt z kapłanem prowadzącym.
Jubileusz 20 lecie
Lata szybko mijają, a karty w
kronikach pokazują ile jest już za nami.
Z racji 20 lecia Środowiskowego
Domu Samopomocy bardzo interesujący przegląd z Muzyką i Teatrem
przez Świat. Zapraszamy do Sulechowskiego Domu Kultury, 12 maja
na godz. 10.00.
Rowerem na Jasną Górę
6 – 11 lipca 2016 rowerowa
pielgrzymka z Sulechowa na Jasną
Górę. 5 lipca wyrusza pielgrzymka rowerowa z Rzepina, która w Sulechowie zatrzymuje się na nocleg. Zainteresowani zgłaszają się tel: 957596225.
Piesza Pielgrzymka
W dniach 28-29 maja odbędzie się piesza pielgrzymka do Rokitna
w intencji powołań kapłańskich dla naszej diecezji. Serdecznie zapraszamy
„starych” pielgrzymów jak i nowych,
chcących wspólnie pielgrzymować.

Kilka grup w naszej diecezji wyruszy już
wcześniej. W naszej parafii z 27 na 28
maja nocować będą pielgrzymi z Zielonej
Góry, Kożuchowa i Świdnicy. Przyjdą do
Sulechowa ok. godz. 17.00. Dziękujemy
tym, którzy przyjmą pielgrzymów na
nocleg. Wspólne wyjście z Sulechowa w
sobotę, 28 maja o godz. 7.00.
Po raz trzeci wyruszy grupa z
Sulechowa. Chętnych zapraszamy do zapisów w zakrystii, koszt udziału 60 zł (w
tym powrót autokarem z Rokitna do Sulechowa). I tu również prosimy o jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału, dzięki temu możemy dobrze przygotować się
do wyjścia.
Modlitwa w intencji powołań jest
obowiązkiem nas wszystkich, bowiem
każdy korzysta z posługi kapłańskiej.
Trzeba więc nie ustawać w modlitwie,
aby miał kto nam głosić Słowo Boże,
udzielać sakramentów a na koniec naszej
ziemskiej pielgrzymki pobłogosławić
nasz grób, abyśmy oczekiwali na zmartwychwstanie w poświęconej ziemi.
Mówi się, że mamy takich księży, jakich
sobie wymodlimy!
Pielgrzymka do Rokitna to także dobre przygotowanie do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę
w dniach 2 – 13 sierpnia. Już dziś zachęcamy do udziału w obu tych pielgrzymkach.
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Cisza jest …. głosem Boga
Milcząc, możecie czasem
uniknąć kłótni; spokojem uśmierzyć
gniew bliźniego; łagodnością pogodzić
nieprzyjaciół.(…) Pilnujmy dobrze
słów swoich, by one zawsze były głosem Bożym, i pilnujmy tego, aby milczenie nie było sprawą diabła niemego. Niech wśród Was będzie posłuszeństwo i miłość, pokora i cichość, a
wtedy nikt Wam nic złego nie zrobi,
nawet same piekło.(…) Czystość, niewinność, skromność w czynach, słowach i myślach powinny być pierwsze
wśród cnót czcicieli Maryi- może warto to przemyśleć w miesiącu, który jest
Jej poświęcony. Maryja mówiła mało,
tylko tyle ile potrzeba (…)
bł. ks. Ignacy Kłopotowski
Maryja stojąc pod krzyżem
jest najdobitniejszym znakiem, dowodem, iż może Ona i potrafi trwać przy
krzyżu każdego z nas, po to by nauczyć nas umiejętności ciszy, w której
słyszy się głos Boga.
Maryja, Matka Chrystusa
umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego doskonale zna drogę

od krzyża do zmartwychwstania, bo
sama tej drogi doświadczyła. Zna zatem
ludzkie drogi od cierpienia ku wyzwoleniu. Nasze drogi bardzo prywatne, osobiste, znane jedynie nam, ale też drogi
całych narodów. Wszyscy wiele Jej zawdzięczamy.
Postarajmy się, w majowe dni
okazać tę postawę wdzięczności, a jest
ku temu okazja na codziennych nabożeństwach majowych o godz. 17.30.
Wieczór Chwały
Wieczernik. Zamknięte drzwi.
Mimo tej przeszkody Jezus w mocy
Zmartwychwstania, w uwielbionym ciele, przychodzi do zalęknionych uczniów i
przynosi im błogosławieństwo i pokój.
Kto z nas nie zamyka dziś szczelnie
drzwi swojego domu z obawy aby nie
wtargnął do niego ktoś niepożądany? Czy
nie zamykamy również drzwi naszego
serca przed Bogiem i Jego łaską? Z powodu jakich obaw? Jezus ma moc pokonania naszych lęków, które są jak szczelnie zamknięte drzwi. I to właśnie On wybiera Ciebie, tak jak wybrał Apostołów –

czy przyjmiesz Jego wybór skierowany do Ciebie? Czy znajdziesz czas na
wieczór chwały ? Wieczór poświęcony Temu który Ciebie do końca umiłował, a jeszcze coś chce Tobie zaofiarować, 14 maja godz. 18.00 Msza św.,
po niej wieczór chwały.
Święcenia Kapłańskie
Diakon Piotr Cupiał, sulechowianin pochodzący z parafii Podwyższenia Krzyża przyjmie, 21 maja o
godz. 10.00 w gorzowskiej katedrze
sakrament święceń kapłańskich.
Pierwszą swoją Mszę św. nazwaną
Mszą prymicyjną odprawi w parafii
Podwyższenia Krzyża, 22 maja o
godz. 12.30. Natomiast Mszę prymicyjną w Mozowie odprawi w Boże
Ciało o godz. 9.30 i poprowadzi Procesję Eucharystyczną. Wszystkich prosimy o dar modlitwy w intencjach neoprezbitera, bowiem… kapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do
Boga…Hbr 5,1
25 lecie kapłaństwa
Jubileusz jest związany nie
tylko z dziękczynieniem, ale i z konkretnym darem odpustu, a w tym
roku miłosierdzia jest to kolejna okazja aby zadbać o skarbiec życia duchowego. Ks. dr hab. Robert Kufel
Dyrektor Diecezjalnego Archiwum
zaprasza na Mszę św. z racji 25 lecia
święceń kapłańskich. Msza św.
dziękczynna zostanie odprawiona 29
maja o godz. 12.00. Dziękujemy gru-

pom parafialnym za dar zamówionej intencji Mszy św.

le "Kurs Sulechów" tel. 609 370
259 Agnieszka Domowicz

Rocznica Pierwszej Komunii
Rocznicy pierwszej Komunii w
Sulechowie, 22 maja na Mszy św. o
godz. 13.15. Rodziców Dzieci III klas
szkoły podstawowej zapraszamy w piątek, 13 maja na Mszę św. o godz. 18.00,
po Mszy św. spotkanie dla Rodziców
przed Rocznicą I Komunii.
Rocznica I Komunii św. w Mozowie, 22 maja na Mszy św. o godz.
9.30., spotkanie dla Rodziców i Dzieci
w piątek, 13 maja na Mszy św. o godz.
17.00.

Co się stało?
Co się stało? Tak, takie pytanie trzeba sobie postawić: co się
stało, że na propozycję wyjazdu na
ŚDM do Krakowa pojawia się w
nas lęk przed atakami terrorystycznymi? A przecież idziemy do pracy, robimy zakupy w marketach,
uczestniczymy w tylu masowych
imprezach, chociażby mecze żużlowe- czy wówczas też pojawia się
w nas lęk przed atakami terrorystycznymi? Przecież szkoła, zakład
pracy, kościół, stadion, kino, markety- są wielkimi miejscami spotkań ludzkich, gdy w tych miejscach jesteśmy to też pojawia się w
nas lęk przed atakami terrorystycznymi? Jeśli tak jest, to już zostaliśmy pokonani. Tylko przez kogo,
przez terrorystów, czy przez media
nieprzychylne naszej wierze, nieprzychylne organizowanym w Polsce ŚDM. Niebawem pojawi się temat, czy nas na to stać, kto za to
zapłaci? Tylko jak organizowane
są różne mistrzostwa Europy i
Świata dziennikarze nie rozpisują
się na temat czy nas na to stać, kto
za to zapłaci? Przecież, każdy kto
tutaj przyjedzie coś sobie kupi, za
coś zapłaci, gdzieś zadzwoni, – i
te pieniądze zostaną tutaj, zasilą
też i nasze wszelkie instytucje.
Więc może będzie lepsze pytanie –
kto na tym zyska?

Boże Ciało
26 maja uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W tym roku
Procesja Eucharystyczna wyruszy z naszej parafii, w kierunku parafii Podwyższenia Krzyża. Główna Msza św. o godz.
10.30, a następnie procesja. Podczas tej
Mszy św. modlimy się również za
wszystkie nasze kochane Mamy.
Kurs przedmałżeński
Weekendowy kurs przedmałżeński, w parafii Podwyższenia
Krzyża św. w dniach, 20-21 maja
2016 r. Metoda prowadzenia kursu
jest wykładowo-warsztatowa. Kurs
przeznaczony jest dla par narzeczonych. Czas trwania: piątek, 20 maja
od godz. 17.do 22 sobota, 21 maja od
godz. 9.00. 22.00.Odpłatność 140 zł.
na początku kursu. Zapisy do, 10
maja mailowo adom0@op.pl w tytu-

Pokonaj lęk- ŚDM
Dziękujemy wszystkim, którzy
podejmują się wyjazdu do Krakowa na
ŚDM. Zapraszamy wszystkich wyjeżdżających na spotkanie, które odbędzie
się w piątek, 20 maja po Mszy wieczornej w świetlicy parafialnej. Chcemy się
wzajemnie poznać, by wiedzieć z kim
spędzimy wspólny tydzień czy też weekend w Krakowie. A tych, którzy zdecydowali się na wyjazd teraz, prosimy o pilny kontakt z ks. Maciejem. Koszt pakietu
tygodniowego 690 zł + 10 Euro, pakietu
weekendowego 310 zł + 10 Euro
Lednica
Już po raz dwudziesty odbędzie
się spotkanie młodych Lednica 2000. W
tym roku pod hasłem „Amen”, będziemy
przeżywać to spotkanie bez twórcy – o.
Jana Góry OP, lecz z pewnością z jego
duchową obecnością. Uczestnicy spotkania otrzymają jak co roku pewne symbole. Tym razem będzie to Pismo Święte
NT oraz drewniany krzyżyk. Więcej o tegorocznej Lednicy przeczytacie tutaj:
http://www.lednica2000.pl/lednica2016/.
Zapraszamy do wspólnego wyjazdu
na Pola Lednickie. Wyjazd 4 czerwca
o godz. 6.30 z parkingu przy naszym
kościele, powrót 5 czerwca ok. godz.
5.00. Koszt: 60 zł, zapisy w zakrystii
do 15 maja lub u ks. Macieja:
xmdrozd@gmail.com
Apele maryjne
Apele Maryjne od poniedziałku do piątku o godz. 19.00 z rozważaniami na Rok Miłosierdzia. Zapraszamy

