Ogłoszenia Duszpasterskie na XX Niedzielę Zwykłą - 19. 08. 2018 r.
Czas, w którym gromadzimy się razem na sprawowanie Eucharystii, jest czasem żniw. Ludzie pracujący na
roli w trudzie zbierają plony, które dzięki Bożej łaskawości wydała żyzna ziemia. Włączamy wdzięczność tych ludzi
w wielkie dziękczynienie Jezusa Chrystusa, jakim jest Najświętsza Eucharystia. Wpierw jednak uznajmy wobec
siebie i wobec Boga naszą grzeszność, abyśmy mogli godnie tę Eucharystię sprawować.

1) Podziękować pragniemy za ofiary, które przez Drogich Parafian zostały złożone tydzień
temu i zasiliły nasz fundusz remontowy, z przeznaczeniem na renowację parkanu i ławek.
Za wszelkie ofiary składamy serdeczne jak zawsze „ Bóg zapłać ”. Natomiast dzisiaj przed
kościołem, są zbierane ofiary na KUL i kształcenie kleryków w naszym Seminarium
Duchownym w Kaliszu. Za pomoc tym uczelniom katolickim w formie ofiary, w ich imieniu
serdecznie dziękujemy.
2) W sierpniu nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. Pamiętajmy, że Maryja jest
Królową wszystkich,gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.
3) W tym miesiącu pamiętajmy szczególnie o modlitwie w intencji trzeźwości naszego
Narodu. Wiele zależy od nas samych. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę
i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa! Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej
lub całkowitej abstynencji.
4) Nie zapominajmy też o pielgrzymach zmierzających do różnych sanktuariów w kraju
i poza granicami naszej ojczyzny oraz wypoczywających na wakacjach. Prośmy Matkę
Boga i naszą o ich wzrost duchowy, dobry, ubogacający wypoczynek i szczęśliwy powrót
do domu.
5) Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie wakacji codziennie: od poniedziałku do
niedzieli włącznie od g. 17. 00 – 18. 00.
6) W miesiącu sierpniu Msza św. w szpitalu jest odprawiana w środy i w soboty o g. 19.30!!!
7) Najbliższy kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się w trzecim tygodniu
września – od 18 – 22, tj. od wtorku do soboty. Poradnia Przedmałżeńska jest czynna
w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca.
8) Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga – zaprasza na Nocne Czuwanie na Jasnej Górze w noc
z 12/13 września ( z środy na czwartek ). Wyjazd z Sycowa sprzed kościoła 12 września
o g.17. 30,powrót 13 września ok. g. 4. 00. Koszt wyjazdu z ubezpieczeniem 35 zł. od osoby.
Zapisy i wpłaty u Siostry Elżbiety lub w biurze Kolpinga – pok. nr 9 ( wikarówka ) do
6 września.
9) Jest do nabycia w zakrystii kalendarz diecezjalny na nowy 2019 rok. Jak co roku dochód
ze sprzedaży kalendarzy jest cegiełką przeznaczoną na seminarium duchowne w Kaliszu.
Cena minimalna kalendarza to 6 zł. – pamiętajmy jednak,że jest to cegiełka – czyli dar
serca – a jak mówi Pismo św. : „ Radosnego dawcę miłuje Bóg ”.
10) PODZIĘKOWANIE PIELGRZYMÓW: „Zmierzając ku Jasnej Górze do Maryi
z Dzieciątkiem idziemy jak Abraham, Mojżesz i wszyscy wierni, by odkryć czym jest
WOLNOŚĆ. Dziękujemy za to, że w naszej wędrówce mogliśmy spotkać się z Waszą
życzliwością. Niech Maryja prowadzi Was do Chrystusa, który obdarza prawdziwą
WOLNOŚCIĄ”.
Syców dnia 18. 08. 2018 A. D.

