Ogłoszenia Duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą - 22.07.2018 r.
Dzieło zbawienia,jakiego Bóg dokonuje w historii Starego i Nowego Przymierza,to gromadzenie
ludzi,aby się stali członkami ludu Bożego,jednej Bożej owczarni.Gdy przychodzimy na niedzielne
zgromadzenie,aby słuchać słowa Bożego i sprawować Eucharystię,czynimy tak dlatego,że od dnia
chrztu należymy do Kościoła.Pragniemy też przez to przyspieszyć chwilę,w której nastanie na świecie
jedna owczarnia zgromadzona wokół jednego Pasterza.

1) Pełnia lata,wakacji,urlopów….Bywa,że zapatrzeni w siebie,nie dostrzegamy
tych,którzy pozostali na uboczu,którzy może w szczególny sposób potrzebują
naszej pomocy.Nie wszyscy mają radosne wakacje.Popatrzmy,ile dzieci z biednych
rodzin,często dotkniętych bezrobociem,rozbitych,patologicznych,nie pojechało
na wakacyjny wypoczynek.Ich los nie może być dla nas obojętny.Pamiętajmy też
o ciężkim trudzie rolników podczas żniw;pamiętajmy,że każda kromka chleba
to pot i wiele godzin ludzkiej pracy.Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć:
„ Szczęść Boże ”!
2) Dziękujemy za zebrane w ubiegłą niedzielę ofiary na rzecz naszego parafialnego
" Caritas ",czyli na pomoc tym w naszej parafii,którzy potrzebują materialnego
wsparcia.Natomiast w przyszłą niedzielę,po Mszach św.przed kościołem
będą zbierane ofiary na rzecz naszego diecezjalnego „ Radia Rodzina ”,
za które składamy już teraz serdeczne „ Bóg zapłać ”.
3) Uwaga!!! Objazd chorych - trasa ks.Adama i ks.Michała - odbędzie się w tym
tygodniu - w sobotę 28 lipca od g.9.00.
Pozostali księża odwiedzą chorych w I Sobotę miesiąca sierpnia.
4) Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie wakacji codziennie:od poniedziałku
do niedzieli włącznie od g.17.00 – 18.00.
5) Przypominamy,że biuro parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku
włącznie tylko zaraz po wieczornej Mszy św..
6) 8 sierpnia wieczorem przybędzie do nas grupa Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej
na Jasną Górę z Krotoszyna w liczbie ok.100 - 120 osób.
Przyjmijmy pielgrzymów jak najgoręcej w naszych domach,w naszych rodzinach.
Oni ze swej strony,licząc na naszą życzliwość zapewniają tych wszystkich,
którzy otworzą przed nimi swoje serca i drzwi swoich domów o modlitwie
podczas pielgrzymowania na Jasną Górę.
7) Natomiast 9 sierpnia po raz dziewiętnasty wyruszy z Sycowa piesza pielgrzymka
na Jasną Górę.Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest słowo „WOLNOŚĆ”.
Przewodnikiem grupy zielono - żółtej będzie ks.Przemysław.
Możliwość zapisania się do grupy pielgrzymkowej będzie od 1 do 7 sierpnia
codziennie po Mszy św.wieczornej w salce parafialnej.Msza św.w intencji
pielgrzymki we wtorek 7 sierpnia o godz. 19.00,a po niej spotkanie organizacyjne.
9 sierpnia o godz.7.00 zostanie odprawiona Msza św.na rozpoczęcie
pielgrzymki.Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tych niezwykłych
rekolekcjach w drodze.Niech nie zabraknie rodzin,dzieci i młodzieży i wszystkich,
którzy chcą oddać swoje życie w ręce Maryi.
W niedzielę 5 sierpnia,która poprzedza wyjście pielgrzymki,chcemy jako parafia
duchowo przygotować się do tego wydarzenia.Chcemy modlić się o udany
przebieg pielgrzymki oraz jej duchowe owoce.Na każdej Mszy św.adorację
Najświętszego Sakramentu poprowadzą pielgrzymi.Po Mszy Św. będzie można
złożyć na karteczkach intencje,w których będą modlić się pielgrzymi podczas
pięciodniowej wędrówki.Przy tej okazji,będzie można złożyć ofiarę na rozwój
naszej grupy,za co już teraz,w imieniu pielgrzymów,serdecznie dziękujemy.
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