Ogłoszenia Duszpasterskie na XXV Niedzielę Zwykłą - 23. 09. 2018 r.
W sprawach Bożych sekretem pierwszeństwa jest miejsce ostatnie, postawa służby dla braci. Najlepszym
przykładem jest sam Jezus Chrystus, o którym powiedziano, że w Nazarecie zajął ostatnie miejsce. Nikt
z ludzi nie może Go w tym wyprzedzić. Dać się zepchnąć na ostatnie miejsce, to obraz pewnej
nieporadności życiowej, ale zajmowanie ostatniego miejsca z całą świadomością naśladowania Jezusa,
to wielka wygrana naszego życia.

1) Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone tydzień temu na potrzeby
remontowe naszej świątyni i terenu przy kościele. Przy tej okazji pragniemy
podziękować także tym wszystkim, którzy jeszcze teraz ( jako cegiełkę )
i daninę składają dodatkowe ofiary na ten cel.
2) Dzisiaj natomiast przed kościołem są zbierane ofiary na KUL. Za pomoc tej
uczelni katolickiej w formie ofiary, w jej imieniu serdecznie dzisiaj dziękujemy.
3) W najbliższą sobotę 29 września przypada święto Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała. Św. Michał Archanioł jest patronem kościoła w Ślizowie.
Dlatego w przyszłą niedzielę o godz. 12:00 będzie tam odprawiona Suma
Odpustowa z procesją, na którą serdecznie zapraszamy. Z tej racji dzień
wcześniej, w sobotę, będzie w Ślizowie o godz. 18:00 Msza św., a pół godziny
wcześniej od g. 17:30 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi w przyszłą niedzielę
ks. Grzegorz Kaczorkiewicz tegoroczny Neoprezbiter, który na zakończenie
Uroczystości udzieli prymicyjnego błogosławieństwa i rozda prymicyjne
obrazki.
4) Msze św. w szpitalu są odprawiane w środy o g. 19. 30 i w niedziele
o g. 16.00 !!!
5) Prowadzimy nabór na nowych ministrantów. Chętnych chłopaków, którzy
chcieliby służyć przy Chrystusowym ołtarzu i ciekawie spędzić czas
zapraszamy!!! Zapisy po każdej Mszy św. dzisiaj i w tygodniu w zakrystii lub
bezpośrednio u Ks. Przemysława - opiekuna ministrantów.
6) W minionym tygodniu zakończyliśmy kurs
narzeczonych. Kolejny odbędzie się w adwencie.
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7) Przed kościołem lub w zakrystii jest do nabycia nowy numer czasopisma
Opiekun, Jezus żyje oraz kalendarz diecezjalny na nowy 2019 rok.
9) W imieniu Zarządu klubu sportowego Pogoń Syców, organizatora biegu
ulicznego „Sycowska Pogoń” w dniu w dzisiejszym. informujemy, że na czas
trwania imprezy wystąpią utrudnienia ruchu. Rynek i jego okolice zostaną
zamknięte dla ruchu samochodowego w godzinach od 9. 00 do 14. 00. Dojazd
do kościoła będzie możliwy tylko od ulic: Komorowskiej, Daszyńskiego oraz
Kościelnej.
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