Ogłoszenia Duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną – 19.05.2019 r.
Jako uczniowie Chrystusa,jako nowy lud Boży,Kościół święty,gromadzimy się,aby składać nasze
dziękczynienie Ojcu Przedwiecznemu.Razem z nami jest zmartwychwstały Jezus.Przypomina nam dzisiaj,
abyśmy się wzajemnie miłowali,tak jak On nas umiłował.Niech ta uczta miłości,w której uczestniczymy,rozpali
nasze serca miłością do Chrystusa i do ludzi.Wtedy będziemy prawdziwymi uczniami Chrystusa.

1) Podziękować pragniemy za ofiary,które przez Drogich Parafian zostały złożone
wyjątkowo dzisiaj i zasiliły nasz fundusz remontowy.
2) Pragniemy jak najserdeczniej podziękować tym rodzinom naszej parafii,
które złożyły ofiary na daninę diecezjalną i parafialną,zwłaszcza w ostatnim
czasie.Kto jeszcze nie złożył może to uczynić w każdej chwili.Koperty nadal
można zabierać z tych miejsc,gdzie w Wielkim Poście.Zdajemy sobie sprawę,
że nie wszystkim udało się,czy nie było możliwości w Wielkim Poście.
3) W środę na g.17.30 zapraszamy na Mszę św.łącznie z Nowenną do MBNP
z prośbami i podziękowaniami,które składać możemy w zakrystii.
4) Na uroczystość święceń kapłańskich w najbliższą sobotę 25 maja o g.11.00,
zaprasza do Kaliskiej Katedry,Syn naszej parafii diakon Witold Morozowicz,
prosząc jednocześnie o szczególną modlitwę przede wszystkim
w czasie rekolekcji poprzedzających bezpośrednio święcenia kapłańskie.
5) W przyszłą niedzielę przypada DZIEŃ MATKI.Pamiętajmy o nich w swoich
indywidualnych modlitwach,a wspólnie w niedzielę ofiarujemy za żyjące i zmarłe
Matki nabożeństwo majowe.
6) Nabożeństwa majowe w tym tygodniu:
– od poniedziałku do piątku w połączeniu z Mszą św.o g.17.30,
- w sobotę i niedzielę w połączeniu z Mszą św.o g.18.00.
7) W przyszłą niedzielę w Działoszy o g.11.30,siedmioro dzieci z kl.III przystąpią
do I Komunii św..
Próby dzieci przed I Komunią św.będą w tym tygodniu:
w tym tygodniu - we wtorek - 21 maja i w piątek 24 maja o g.17.30
Spowiedź św.dla tych dzieci,ich rodziców i najbliższych będzie
w sobotę - 25 maja o g.8.00
Natomiast w sobotę po południu będzie Msza św.dla tych wszystkich,
którzy nie są bezpośrednio związani z dziećmi komunijnymi.
Msza św.będzie już z niedzieli o g.16.30.
W niedzielę 2 czerwca o g.11.30 będzie odprawiona Msza św.
dla kl.IV ,która obchodzi rocznicę I Komunii św..
8) Kurs przedmałżeński odbędzie się w naszej parafii od wtorku 11 czerwca
do soboty 15 czerwca w domu katechetycznym o g.19.00.Zapisy na pierwszym
spotkaniu.Będzie to ostatni kurs przed wakacjami.Następny we wrześniu.
9) Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku
od g.15.00 – 17.30,a w sobotę i niedzielę od g.17.00.
10) W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie zbiórka ofiar na seminarium
duchowne i kleryków z racji minionej niedzieli Dobrego Pasterza.

11) Jest dziś nowy numer czasopisma „ Opiekun ”.A w nim znaleźć możemy:
- prezentację nowo wyświęconych 12 maja 6 diakonów w naszej diecezji;
- prezentację diakonów,którzy w najbliższą sobotę przyjmą święcenia kapłańskie,
( wśród nich Syn naszej parafii Witold Morozowicz ) i rozpoczną posługę
w naszej diecezji,a może i w naszej parafii;
- jest katecheza Ojca Świętego Franciszka " Postrzegajcie świat oczyma wiary
i miłości;
- jest piękny artykuł " Abym był godnym znakiem Boga "o Ordynariuszu naszej
diecezji Bp.Edwardzie Janiaku,który dzisiaj obchodzi 40 - lecie służby
dla Kościoła a także wiele treści i informacji dotyczących jak zawsze Kościoła
Powszechnego i Diecezjalnego.
Polecamy w tym tygodniu „ Opiekuna ”szczególnie.
12) Dnia 1 czerwca organizowany jest wyjazd na spotkanie młodych
na Polach Lednickich.Wyjazd o g.9.00 spod wieży kościoła.Koszt 40 zł..
Zapisy u ks.Grzegorza.Zachęcamy w sposób szczególny młodzież naszej parafii,
aby wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu.
13) Jako duszpasterze pragniemy podzielić się radością, że nasz tygodnik
„Jezus żyje” cieszy się wciąż rosnącą popularnością wśród parafian
i nie tylko. Doceniając zatem zaufanie oraz życzliwość w stosunku do naszej
pracy pośród Was, chcemy podzielić się następującą wiadomością:
Otóż za tydzień ukaże się jubileuszowy 100-ny numer naszej gazetki. Będzie to
egzemplarz na wskroś wyjątkowy i niepowtarzalny. Ilość stron została
podwojona (16->32). Numer zyskał nową szatę graficzną, konkurującą z innymi
czasopismami. Oprócz ważnych informacji z życia parafii, pojawiły się również
zdjęcia (m.in. zbiorowe) wysokiej rozdzielczości w niespotykanej dotychczas
ilości (ok. 21). Fotografie starają się odpowiedzieć na pytanie: Gdzie Jezus
żyje? A żyje w naszej wspólnocie parafialnej i grupach duszpasterskich.
Zwiększona została również ilość artykułów. Jest to pamiątka dla pokoleń i
numer archiwalny, który powinien znaleźć się na półce u każdego, komu bliska
jest wspólnota parafialna i kościół. Wartość jednego egzemplarza: 10 zł.
Syców dn.18.05.2019 r.

