Przystanek Jezus 2017.
W dniach 30lipca- 6 sierpnia
w Kostrzynie n/O odbędzie się
ogólnopolska inicjatywa Przystanku Jezus. Zaproszenie kierowane
jest do wszystkich, którzy nie lękają się trudu ewangelizacji. Informacje, formularz zgłoszeniowy
www.przystanekJezus.pl

Święty Michał Archanioł
W dniach 21- 23 lipca nawiedzenie parafii przez Św. Michała Archanioła w znaku figury z groty
objawień na Gargano.
Program ramowy:
piątek 21.07.17
17.30 – wprowadzenie figury
św. Michała Archanioła
18.00 - Msza św. na rozpoczęcie
nawiedzenia .
19.30 – Modlitwa osobista w ciszy.
21.00 – Wieczór ze św. Michałem
Archaniołem
sobota 22.07.17
8.00 – 12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
12.00 – Msza św. dla chorych,
samotnych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia
chorych, indywidualnym błogosławieństwem z nałożeniem rąk.
13.30 – 18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą

15.00 – Godzina Miłosierdzia,
16.00 – Modlitwa w ciszy,
17.30 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 – Msza św. Po Mszy św.
modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną
św. Michała Archanioła z modlitwą
wstawienniczą
21.00 - Wieczór ze św. Michałem
Archaniołem
niedziela 23.07.17
7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 19.00
Msze św. z Aktem Poświęcenia
się św. Michałowi Archaniołowi;
10.00 - Godzinki ku czci św. Michała Archanioła;
15.00 - Godzina Miłosierdzia
16.00 czas modlitwy w ciszy
Po każdej Mszy św. możliwość
przyjęcia Szkaplerza św. Michała
Archanioła.
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Eucharystyczne pieśni ukazują
prawdę obecności Jezusa Chrystusa w Sakramencie Ciała i Krwi
Pańskiej. W najbliższy czwartek
czas zadumy nad tym, że ”Pan
idzie z nieba pod przymiotami
ukryty chleba. Zagrody nasze
widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi”. (F. Karpiński)
Wspólna modlitwa w intencjach
małżeństw, refleksja nad tym jak
nieustannie zapraszać Jezusa
Chrystusa do naszych serc, naszych domów, szkół, miejsc pracy
i wypoczynku, do miejsc gdzie
cierpią ludzie i gdzie trwają naukowe badania, a także ufna modlitwa za Ojczyznę i Świat cały
oraz wspólne wołanie „Zło dobrem
zwyciężaj” niech będą głównymi

myślami płynącymi z prawdy że
Eucharystia jest Ofiarą.
Jak więc Ty drogi Przyjacielu możesz zachować od zapomnienia
myśli, które będą płynęły od Eucharystycznych Ołtarzy? Może
nawiązując do pieśni napisanej
przez Franciszka Karpińskiego
zrób tu – gdzie żyjesz i pracujesz miejsce dla Pana Jezusa
Chrystusa, który w każdej Mszy
św. „idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba”. Idzie, by nie
tylko zobaczyć jak się Tobie wiedzie, ale również by Tobie i mnie
ukazać drogowskaz, za którym
warto pójść by świat, w którym
żyjemy mógł być zrealizowaniem
naszych marzeń. Tym drogowskazem są słowa „zło dobrem
zwyciężaj” Te biblijne słowa, bł.
ks. Jerzy nie tylko przypominał,
ale również za te słowa oddał
własne życie.
W Boże Ciało, zechciej Drogi Czytelniku odkryć prawdę, że Eucharystia to pokarm Twojej duszy
i będący zadatkiem życia wiecznego. To pokarm, który da Tobie
siłę abyś „zło dobrem zwyciężał”.
Drogi Przyjacielu! ZARYZYKUJ!
i nie tylko jeden raz, ale zawsze
wędruj za tym drogowskazem, bo
musisz od siebie wymagać choćby nikt od ciebie nie wymagał.
Wiesz Ty, wiem ja, że nie jest to
łatwe. Ale spróbujmy to razem,
w imię tej prawdy, że każda Msza
św. w której uczestniczymy jest
sakramentem, czyli znakiem jedności Kościoła. A tej jedności
przecież wszyscy pragniemy.

Więc nie tylko słowem, ale i czynem, uczuciem i wolą „zło dobrem
zwyciężaj”.

Trasa Bożego Ciała.
Uroczystość Bożego Ciała, rozpoczynamy Mszą św. w kościele
NMP Królowej Polski o godz.
11.00.
Następnie
procesja
do czterech ołtarzy ulicami Kościuszki, Konopnickiej, Podchorążych, placami Wolności, Jana
Pawła II, Bohaterów, ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego. Ołtarze za które odpowiada nasza
parafia, to trzeci ołtarz przy
pl. Jana Pawła II, oraz czwarty
przy ul. Wojska Polskiego.
Drodzy Parafianie, każdy z nas
może włączyć się w przygotowanie i pomoc w wykonaniu ołtarzy.
Potrzebne są brzózki, kwiaty, oraz
chęci by wykonać na chwałę Bogu
eucharystyczne ołtarze. Koordynatorem prac przy III ołtarzu jest
ks. Rafał, przy IV ks. Jerzy.

Oktawa Bożego Ciała
Zapraszamy na Msze św. i procesje eucharystyczne w oktawie
Bożego Ciała. Poprzez Rodziców
prosimy aby w te dni były dziewczynki sypiące kwiaty przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie i Dzieci Pierwszokomunijne.
Porządek nabożeństw w oktawie
Bożego Ciała: o godz. 18.00 Msza
św., po Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa, procesja Eucharystyczna wokół kościoła i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Wpisani w Obraz
To niezwykła prawda, która dużo
nam podpowiada bowiem: ”jesteśmy wpisani w Obraz Matki, która
cierpliwie słucha „to dla nas wezwanie abyśmy nauczyli się ze
wzajemnością cierpliwie słuchać.
W obecnej dobie gdy tak wielu ma
tak
wiele
do
powiedzenia,
a w dodatku jesteśmy ciągle zabiegani, tak często mówimy nie
mam czasu lub narzekamy na
brak czasu. A więc jak tu znaleźć
czas by słuchać drugiego człowieka? I jak nauczyć się jeszcze
słuchać cierpliwie?
Stolica Apostolska przychodzi
nam z pomocą ustanawiając dla
naszej diecezji, ale i zarazem dla
całego Kościoła 18 czerwca uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna. Maryja uczy nas
pokornego słuchania Słowa Bożego i pokornego rozważania
usłyszanego Słowa. Gdy takiej
postawy nauczymy się wobec
Słowa Bożego, będziemy posiadali zdolność cierpliwego słuchania i rozumienia człowieka, który
żyje obok nas.
Biskup Tadeusz Lityński zaprasza
na 18 VI do Sanktuarium Rokitnie,
aby rozpocząć naukę, tej trudnej
ale bardzo potrzebnej sztuki,
umiejętności cierpliwego słuchania. Główna Msza św. pod przewodnictwem kard. Gerharda L.
Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Po Mszy św. posiłek
dla wszystkich Pielgrzymów
Zachęcamy
do
nawiedzenia
Sanktuarium, aby upamiętnić XX

rocznicę wizyty
w naszej diecezji.

Jana

Pawła

Czuwanie Fatimskie
Czuwanie Fatimskie zapraszamy
we wtorek, 13 czerwca:
g. 16.00 - I cz. Różańca;
g. 16.30 - II cz. Różańca;
g. 17.15 - przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania;
g. 17.30 Adoracja Najświętszego
Sakramentu, Litania do NSPJ;
g. 18.00 Msza św. celebrowana
przez ks. bpa Pawła
g. 19.30 III cz. Różańca;
g. 20.15 IV cz. Różańca;
g. 21.10 Msza św. dziękczynna za
ocalenie Słubic od fal powodzi,
oraz uczestników czuwania.

Rekolekcje dla małżeństw
25 VI - 02 VII w Kęszycy Leśnej
w ośrodku Lubuski Nazaret rekolekcje zatytułowane „Związani”.
Będzie to czas dla tych, którzy
pragną pogłębić więzi małżeńskie
i rodzinne. Zaproszenie kierowane
jest do wszystkich małżeństw, bez
względu na staż, przynależność
do ruchów, grup, stowarzyszeń.
Szczegółowe informacje i zapisy
na stronie www.dlarodziny.zg.pl

Rowerem na Jasną Górę
5 VII, z Rzepina wyruszy kolejna
pielgrzymka rowerowa na Jasną
Górę. To wspaniały czas duchowego wzrastania. Pielgrzymi dojadą na Jasną Górę, 11 VII
g. 13.30. powrót do domu 12 lipca. Zgłoszenia w parafii w Rzepinie tel. 95 759 62 25, informacje
na stronie parafii w Rzepinie.

Pieszo na jasną Górę
30 lipca, z Rzepina w ramach całego naszego dekanatu wyrusza
kolejny raz piesza pielgrzymka na
Jasną Górę. Zgłoszenia i informacje na stronie parafii w Rzepinie.

Intencja Róż Różańca
czerwiec: Aby odpowiedzialni za
narody zdecydowanie dokładali
starań, by położyć kres handlowi
bronią, który jest przyczyną wielu
niewinnych ofiar.
lipiec: Aby nasi bracia, którzy
oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy
i ewangelicznego
świadectwa,
odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.
Zmiana tajemnic różańcowych
zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca na sumie o godz. 10.30.
Kwadrans przed sumą w pierwsze
niedziele miesiąca jest czas konferencji, wspólnej modlitwy, naszych wewnętrznych ogłoszeń. Po
sumie obecni na Mszy św. Członkowie Róż Żywego Różańca podchodzą przed ołtarz, by przyjąć
we wspólnocie swej Róży łaskę
błogosławieństwa. Tak niech będzie na stałe poza wyjątkami.
W maju gdy w niedzielę pierwsza
Komunia, wówczas zmiana tajemnic różańca w Uroczystość
Królowej Polski 3 maja też na sumie, pierwsza niedziela października gdy jest pielgrzymka Róż do
Rokitna wówczas zmiana tajemnic
w święto Najświętszej Maryi Królowej Różańca Świętego w czasie
Mszy św. wieczornej.

