Ogłoszenia Duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu 18.02. 2018 r.
Rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu. To święty czas, w którym bardziej uświadamiamy sobie wielkość naszego grzechu, jak
też i bezmiar Bożego miłosierdzia. Krzyż Jezusa Chrystusa to wielki znak nędzy i podłości grzechu, ale także znak
przebaczającej Bożej miłości. Przystępujemy do sprawowania pamiątki Pana, Ofiary Krzyża. Wzbudźmy w sobie serdeczny żal
za nasze grzechy, abyśmy godnie mogli przeżywać tajemnice naszego odkupienia.

1) „ Bóg zapłać ” tym wszystkim, którzy w ubiegłą, ( II niedzielę miesiąca
)swoją ofiarą zasilili fundusz remontowy naszej świątyni. Jak wspominaliśmy,
w tych najbliższych miesiącach, ofiary z II niedzieli miesiąca, przeznaczone
będą na zapłatę prac renowacyjnych bocznego, barokowego ołtarza naszej
świątyni oraz trzeciej części parkanu wokół kościoła od strony probostwa.
Przy tej okazji pragniemy podziękować także tym wszystkim, którzy w
ostatnim czasie wpłacili ofiary na konto parafialne czy złożyli cegiełki na cele
remontowe.
2) Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii codziennie: od
poniedziałku do piątku od g. 15.00 do g. 18.00 oraz w soboty i niedziele od
g.17.00 do g.18.00.
3) Przeżywamy Wielki Post. Jest to czas wyrzeczeń, umartwień i postanowień,
czas rozważania męki i śmierci Jezusa, czas szczególnej jałmużny, postu i
modlitwy.
4) W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa
wielkopostne. W każdy piątek z Chrystusem i Jego bolejącą Matką
przemierzamy DROGĘ KRZYŻOWĄ:
W Sycowie o g. 16.30 z dziećmi i młodzieżą szkolną
g. 17.30 ze starszymi
g. 19.30 z młodzieżą starszą, przygotowującą się do bierzmowania,
studiującą i pracującą oraz pielgrzymami
Natomiast w każdą wielkopostną niedzielę rozpamiętujemy Mękę Pańską
podczas GORZKICH ŻALI:
W Sycowie o g. 17. 15
W Ślizowie przed Mszą św. o g. 10.00
W Działoszy przed Mszą św. o g. 11.00
5) W tym duchu pragniemy też przeżywać rekolekcje szkolne i parafialne:
 Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej nr 1 odbędą się w tym tygodniu, od
jutra do środy włącznie, a dla Szkoły Podstawowej nr 2 także w tym
tygodniu – od środy do piątku włącznie. Jedne i drugie rekolekcje
przeprowadzi KS. MARCIN HUMENIUK z Ostrzeszowa;
 Rekolekcje dla Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych odbędą się w następnym tygodniu od 26 lutego - 28
lutego (w poniedziałek , wtorek i środę - przeprowadzi je KS. DANIEL
PODULKA Salezjanin z Bukownicy
 Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum odbędą się
również w następnym tygodniu 28 lutego – 2 marca ( w środę, czwartek
i piątek przeprowadzi je także KS. DANIEL PODULKA.
 Rekolekcje dla dzieci w Działoszy odbędą się od 7 - 9 marca o g. 9.00.

 Rekolekcje parafialne w Sycowie będą od 24 - 28 marca ( w VI tyg. Wlk.
Postu )- przeprowadzi je OJCIEC MIŁOSZ – franciszkanin z Katowic. Nie
żałujmy czasu i odwagi, by pokazać, że mocno trwamy przy
Chrystusowym Krzyżu – znaku zbawienia.
6) W Wielkim Poście składać będziemy ofiary na daninę diecezjalną
i parafialną. Przygotowane koperty można zabierać ze stolika w kościele, są
też dostępne na stoisku gdzie można nabyć czasopisma, a także
u ministrantów i w zakrystii. Bardzo prosimy, by te koperty zabierali tylko
dorośli. Prosimy na kopercie wpisać dane dotyczące ofiarodawcy
i składanych ofiar. Informacje te będziemy mogli nanieść na nową kartotekę.
Koperty te składamy wtedy wraz ze składką podczas niedzielnych Mszy św.
zasadniczo w Wlk. Poście. Ofiary są dobrowolne, a więc składamy je według
możliwości, ale przypominamy, dotyczą wszystkich rodzin w naszej parafii.
Prosimy o zrozumienie tych zobowiązań postnych wobec diecezji i parafii.
7) Przyszła ( II Niedziela Wlk. Postu ) jest już tradycyjnie w naszej parafii
niedzielą „Ad Gentes”, czyli dniem modlitwy, postu i solidarności
z misjonarzami. Misjonarze proszą nas w przyszłą niedzielę – zgodnie
z decyzją Konferencji Episkopatu Polski – o misyjną jałmużnę, zbieraną przed
kościołami w całym kraju na rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Zebrane
w przyszłą niedzielę przed kościołem ofiary mają pomóc misjonarzom
realizować dzieła ewangelizacyjne i humanitarne.
8) Kurs przedmałżeński dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii od
wtorku 6 - do soboty 10 marca, w domu katechetycznym o godz. 19.00. Zapisy
na I spotkaniu. Natomiast Poradnia Przedmałżeńska jest czynna w pierwsze
i ostatnie czwartki miesiąca o g. 17.00 w domu katechetycznym.
9) Wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się w śpiew podczas
Triduum Paschalnego, zapraszamy na pierwszą próbę w najbliższą sobotę
24 lutego o g. 16.00 na wikarówce. Próby będą odbywać się co tydzień w
soboty o g. 16.00.
10) Parafia MB Częstochowskiej, serdecznie zaprasza młodzież i chętnych na
spotkanie w związku z przygotowaniem Misterium Męki Pańskiej ulicami
Sycowa w najbliższy piątek o g. 19. 15. Droga Krzyżowa ulicami naszego
miasta odbędzie się w Niedzielę Palmową.
11) Drodzy Parafianie !!! Musimy ze smutkiem poinformować Was, iż
w październiku ubiegłego roku składaliśmy 5 raz wniosek do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie III etapu prac w kościele
Św. Marka. Niestety wniosek, także i tym razem, podobnie jak w ubiegłych
4 latach, nie uzyskał akceptacji. Czyli krótko mówiąc: w tym roku nie zostały
dla kościoła Św. Marka zarezerwowane środki z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Złożyliśmy odwołanie, ale na dzień
dzisiejszy nie mamy wiedzy o zmianie decyzji.
Syców dnia 17.02. 2018 A. D.

