Ogłoszenia Duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą - 14. 01. 2018 r.
Każdej niedzieli czujemy się wezwani przez Pana, zawołani przez Niego, zaproszeni do udziału w braterskiej
uczcie miłości, w Uczcie Eucharystycznej. Wszyscy usłyszeliśmy Jego głos. Przyszliśmy tutaj i zasiadamy do stołu
z Chrystusem, Bożym Barankiem, który gładząc nasze grzechy, staje się dla nas pokarmem na drodze
do niebieskiej ojczyzny. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

1) „ Bóg zapłać ” tym wszystkim, którzy dzisiaj, ( w II niedzielę miesiąca )swoją
ofiarą zasilili fundusz remontowy naszej świątyni.Przy tej okazji pragniemy
podziękować także tym wszystkim,którzy na kolędzie ( jako cegiełkę )
składają dodatkowe ofiary na ten cel.
Dziękujemy także za ofiary złożone w ostatnim czasie na misje i misjonarzy.
2) Spotkanie opłatkowe Matek i Ojców Różańcowych odbędzie się jutro
( w poniedziałek ),po Mszy św. wieczornej.
Wszystkich,którzy kochają modlitwę różańcową serdecznie zapraszamy!!!
3) W przyszłą niedzielę - 21 stycznia, przypada Dzień Babci,a w poniedziałek –
22 stycznia – Dzień Dziadka.Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych
kochanych Dziadków,tych żyjących i tych,którzy już odeszli do Pana.Tyle im
zawdzięczamy!Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa,ofiarowana
Komunia Święta i serdeczna pamięć w tych dniach.W tym roku te szczególne dni
przypadają w czasie ferii zimowych w naszym województwie.Jednak Msza św.
zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o g.11. 30 w intencji wszystkich babci
i dziadków,na którą serdecznie zaprasza Przedszkole Sióstr Urszulanek
w Sycowie.
4) Kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii
od 6 – 10 marca.Natomiast Poradnia Przedmałżeńska jest czynna w pierwsze
i ostatnie czwartki miesiąca o g.17.00 w domu katechetycznym.
5) W środę kończymy wizytę duszpasterską zwaną „ kolędą ”.
Jeśli są rodziny,które pominęliśmy lub są rodziny,które nie mogły nas przyjąć
w wyznaczonym terminie,to chętnie nawiedzimy te rodziny,czy domy
z błogosławieństwem w dniu ustalonym z wybranym księdzem.Prosimy jednak
jak najprędzej ( najlepiej dzisiaj ) zgłosić chęć przyjęcia kolędy.
Zdajemy sobie sprawę,że nie wszystkie terminy były dogodne,
stąd ta dodatkowa możliwość.

Uwaga !!! Kolęda indywidualna po uzgodnieniu z wybranym
księdzem w ustalonym dniu.
6) Dzieciom,młodzieży i nauczycielom,z racji rozpoczętych już ferii zimowych,
życzymy dobrego odpoczynku.
7) W kruchcie i przed kościołem jest do nabycia czasopismo „ Opiekun ”,a w nim:
- O orszakach Trzech Króli w naszej diecezji;
- O Św. Franciszku Salezym - patronie dziennikarzy;
- Fragment katechezy Papieża Franciszka;
- " Wychowywać do mediów " - bardzo ciekawy materiał o uzależnieniu od nich
przede wszystkim dzieci,to one często spędzają przed telewizorem
albo komputerem kilka godzin dziennie
- a także,jak zawsze,szereg ciekawych informacji i wiadomości dotyczących
Kościoła powszechnego i diecezjalnego.

8) Za dwa tygodnie, w sobotę 27 stycznia, odbędzie się w Hali Sportowej MOSiR-u –
o g.16.00 XV Ogólnopolski Koncert Charytatywny Syców 2018 na rzecz pomocy
Rodakom na Ukrainie i Białorusi z udziałem Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca " MAZOWSZE " i gości z Syberii.
W programie wystąpią artyści polonijni z Białorusi i Ukrainy
- Zespół taneczny " Aksamitki " - Ukraina
- Zespół wokalno - taneczny " Rezonans " - Ukraina
- Zespół taneczny " Białe Skrzydła " - Białoruś
Poprzedzi koncert nabożeństwo ekumeniczne,które zostanie w tym roku
odprawione w kościele ewangelickim o g.13.30,z udziałem przedstawicieli
kościoła ewangelicko – augsburskiego,prawosławnego i rzymsko – katolickiego.
Natomiast w niedzielę – 28 stycznia w naszej świątyni zostanie o g.13.00
odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks.Abp Mieczysława
Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego,byłego,osobistego,długoletniego
sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI,który przybywając
na nasze uroczystości przekaże nam relikwie Św.Jana Pawła II.Tą Mszę św.
z pewnością koncelebrować będą - Ordynariusz diec.Kamieniecko – Podolskiej
v – ce Przewodniczący Episkopatu Ukrainy Ks.Bp Leon Dubrawski,
Ks.Bp Łukasz Buzun - Bp pomocniczy naszej diecezjii oraz kapłani goście.
Ubogaci również liturgię Mszy św.Państwowy Zespół Ludowy Paśni i Tańca
" Mazowsze " z udziałem orkiestry.
Pragniemy też poinformować,iż w niedzielę 28 stycznia z racji Mszy św.o g.13.00,
która będzie transmitowana na cały świat przez telewizję Polonia nie będzie
w naszej parafii Mszy św.o g.11.30.
Na Nabożeństwo Ekumeniczne i Koncert Charytatywny w sobotę 27 stycznia
oraz na Mszę św.o g.13.00 w niedzielę 28 stycznia zapraszamy wraz z Burmistrzem
Miasta i Gminy Syców – Panem Sławomirem Kapicą,Ambasadorem Honorowym
i Konsulem Generalnym RP w Irkucku w Rosji Panem Krzysztofem Świderkiem
oraz Komitetem Organizacyjnym.

Kochani!!!Przyjdźcie!!! Naprawdę warto!!!
W sobotę 27 stycznia oraz przez całą niedzielę 28 stycznia przed kościołem
będzie zbiórka ofiar na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi.
Natomiast w głównej kruchcie kościoła po Mszy św.o g.13.00 w niedzielę
będzie możliwość nabycia książek Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego
o Św.Janie Pawle II - oto tytuły:
" Najbardziej lubił wtorki ", " Miejsce dla każdego "," Sekretarz dwóch papieży ".
Każda książka jest osobiście podpisana przez Arcybiskupa.
Ofiara 30 zł.za książkę Arcybiskup przekazuje na utrzymanie seminarium
duchownego we Lwowie.
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