Ogłoszenia parafialne
ogłoszenia do 16 maja 2021
2 maja 2021

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W nadchodzącym okresie obchodzimy następujące święta: 3 maja Uroczystość Najśw. Maryi
Panny Królowej Polski; 4 maja wspomnienie św. Floriana; 6 maja świętych Apostołów Filipa i
Jakuba; 8 maja Uroczystość św. Stanisława Patrona Polski; 14 maja św. Macieja Apostoła ; 16
maja Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz święto św. Andrzeja Boboli;
2. Codziennie odprawiamy nabożeństwo majowe śpiewając Litanię do NMP. Modlimy się o
zdrowie dla naszych rodzin.
3. 3 maja obchodzimy Uroczystość Najśw., Maryi Panny Głównej Patronki Polski oraz
Patronki Archidiecezji Częstochowskiej; w tym dniu na mszach św. o g. 11.00 oraz
16.00 odnowimy milenijny akt oddania Polski NMP. Będziemy się modlić o oddalenie
epidemii oraz o zdrowie dla siebie samych i naszych rodzin;
4. 4 maja msza św. w intencji Druhów OSP Marciszów i Ich Rodzin z racji Patrona Strażaków –
św. Floriana; Zapraszam !!
5. 6 maja świętujemy 1 – czwartek miesiąca; 7 maja – 1 - piątek --spowiedź w czasie
nabożeństwa majowego; 8 maja 1-a sobota;
6.

9 maja rozpoczynają się Dni Modlitw o urodzaje. Będziemy prosić Boga o
błogosławieństwo w pracy oraz o dobre urodzaje, od których zależy nasz chleb powszedni;

7. 9 maja taca na SEMINARIUM DUCHOWNE
8. 14 maja rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego, przygotowując się na Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego;
9. 15 maja 22 - je dzieci z naszej parafii przystąpi do pierwszej komunii Św. na mszy św.
o g. 12.00 . Wraz z rodzicami ustalamy przebieg tej uroczystości w warunkach pandemii.
Według wstępnych ustaleń w kościele w czasie tej uroczystości będą przebywać tylko dzieci
komunijne i ich rodzice oraz ewentualnie rodzeństwo. Dzieci komunijne siedzą w ławce wraz
z rodzicami. Część gości może przebywać w dolnym kościele ( 60 ) osób. Do dolnego kościoła
będzie transmisja zapewniająca możliwość obserwacji na ekranie przebiegu uroczystości
komunijnych . Na zewnątrz kościoła będą umieszczone ławki oraz głośniki zapewniające
słyszalność. Szczegóły podam tydzień przed tą uroczystością, gdy będą znane wszystkie
ustalenia rządowe.

10. Spowiedź przed 1-ą komunia w piątek g. 16.00. Proszę rodziców
Dzieci komunijnych o uporządkowanie terenu wokół kościoła oraz

przygotowanie samego kościoła.
11.
16 maja świętujemy - zgodnie z kalendarzem liturgicznym Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym roku łączymy tę
uroczystość z parafialnym odpustem.
12. 16 maja przypada parafialny odpust św. Andrzeja Boboli. o g.
11.00 ks. Biskup A. Przybylski odprawi msze św. za parafian oraz
poświęci witraż tajemnic bolesnych różańca. O g. 10.00 dodatkowa
msza św. dla Dzieci Komunijnych i Ich Rodzin przekazanie obrazków
komunijnych - z udziałem ks. Biskupa!!
13. DZIĘKUJĘ ZA OFIARY przeznaczone na prace przy kościele: P.
Matysik Jadwiga P. Jola Sikora; P. Duda Iwona; P. Korpet Janina;
P. Puchalska Maria; Pewna Osoba; P. Rogielscy; P. Pocztawska;;
P. Anna Zbigniew Smoleń; P. Matysik Sławomir Iwona; P. Gębka
Marianna Andrzej; P. Stemplewska Jadwiga, P. Krzysztof Grażyna
Paliga; P. Chmielewski; P. Miłoch Irena;

