
 

1. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. 
W I piątek, tak jak miesiąc temu, zapraszam do udziału w adoracji od 18.30 do 
19.30 lub o innej dogodnej godzinie. O godz. 19.25 udzielę wam 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Możecie przyłączyć się do 
adoracji z Niepokalanowa, która jest transmitowana na żywo. Link znajduje się na 
stronie głównej naszej parafii. Zostanie przygotowany tekst pomocny przy 
adoracji oraz przewodnik, który ułatwi wam dobre przeżycie tych chwil (jak w 
zeszłym miesiącu).  
 
2. 29 kwietnia (środa) przypada rocznica wyzwolenia niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Dachau. Od 2002 roku data ta jest dla 
Kościoła w naszym kraju Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w 
czasie II wojny światowej. Podczas tej wojny zginęło 3000 polskich księży (20% 
całego przedwojennego duchowieństwa). Módlmy się w tym dniu o pokój na 
świecie, za poległych w czasie II wojny światowej, za duchowieństwo oraz o liczne 
powołania kapłańskie i zakonne. 
 
3. Liturgiczne obchody uroczystości NMP Królowej Polski w tym roku zostały 
przeniesione z 3 maja na sobotę 2 maja ze względu na przypadającą 3 maja IV 
Niedzielę Wielkanocną. Jest to również rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 
1791 roku.  Módlmy się w tym dniu w intencji naszej Ojczyzny, aby była wierna 
korzeniom, z których wyrasta oraz o światło Ducha Świętego dla rządzących i 
rządzonych.  
 
4. Dzień 2 maja jest dniem „Flagi Rzeczypospolitej Polskiej” i Polaków za granicą. 
Jest to również dzień modlitw za emigrację. Pamiętajmy w tym dniu o 
wywieszeniu polskiej flagi w naszych domach lub mieszkaniach. 
 
5. W polskiej tradycji miesiąc maj jest związany z nabożeństwami majowymi. 
Postarajcie się w rodzinach czy też indywidualnie odmawiać lub śpiewać 
codziennie Litanię Loretańską i modlitwę „Pod Twoją obronę”. 
 
6. IV Niedziela Wielkanocna (3 maja) jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. 
Jest to światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do 
życia konsekrowanego w świecie.  
 



7. I czwartek miesiąca jest dniem poświęconym modlitwie o powołania. Przed 
pandemią koronawirusa w naszej parafii w tym dniu o godz.17.30 zawsze była 
adoracja i modlitwa o powołania (w języku francuskim). Zachęcam was do jej 
kontynuowania w waszych rodzinach. Miejmy nadzieję, że praktyka ta powróci 
do kościoła po zakończeniu stanu wojny.  

8. Czas Wielkanocy, który liczy 50 dni, kończymy w Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego.  

Komisja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje przykazanie 
kościelne przyjęcia Komunii świętej w czasie wielkanocnym, obejmuje czas od 
Środy Popielcowej 26.03.2020 do Niedzieli Trójcy Świętej 7.06.2020. 

9. Na stronie www.ocalenie możecie znaleźć modlitwę na 33 kolejne dni, która 
jest przygotowaniem do oddania się Jezusowi przez Maryję.  Modlitwa ta jest 
kontynuacją Nowenny do Bożego Miłosierdzia.  

10. W okresie pandemii kościoły są otwarte. Należy zorientować się tylko, w 
jakich godzinach. Kościół Matki Bożej z Lourdes jest otwarty w następujących 
godzinach: niedziela - 9.00 do 12.05. oraz od 15.00 do 17.00; od poniedziałku do 
soboty - 9.00 do 12.05. i od 15.00 do 18.15. Podczas Mszy św. czy nabożeństw 
kościoły są zamknięte. Nawiedzając kościół, w „attestation de déplacement 
dérogatoire” trzeba zaznaczyć pozycję nr 5 i dostosować się do podanych tam 
zasad. Zachęcam was do odwiedzania kościołów, z zachowaniem przepisów, 
które są podane przed wejściem do nich, celem pomodlenia się przed 
Najświętszym Sakramentem.  O wszelkich zmianach związanych z otwarciem 
kościołów będziecie informowani. 
 
11. Zamiast modlitwy Anioł Pański, od dziś aż do niedzieli Zesłania Ducha Św., 
odmawia się aklamację: 
Królowo Nieba, wesel się, Alleluja! 
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja! 
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja! 
Błagaj za nami Boga, Alleluja! 

12. Bicie dzwonów każdego dnia o godz.18.00, a w niedziele o 10.00, jest 
wezwaniem do modlitwy o ustąpienie pandemii koronawirusa oraz za chorych, 
zmarłych i za służbę zdrowia. Ta posługa służby zdrowia zostanie również 
uhonorowana przez bicie dzwonów we wszystkich kościołach przez 2 minuty, w 
niedzielę, o godz. 20.00. W tym czasie módlmy się w ich intencji.  

http://www.ocalenie/


13. W tym trudnym okresie - jak już wcześniej pisałem - jestem do waszej 
dyspozycji. Jeśli macie pytania odnośnie do sakramentów świętych czy innych 
kwestii, możecie kontaktować się mailowo lub telefonicznie. 
 
14. Rodziców bardzo proszę, aby troszczyli się o kontynuację katechezy dzieci w 
warunkach domowych. Pomocą może być katechizm, rozmowy z dziećmi, 
modlitwa rodzinna, nawiedzenie kościoła, dobry film lub programy na portalach 
internetowych, francuskich czy polskich, przeznaczone dla dzieci.  
 
15. Jeżeli będę miał konkretne informacje na temat wyborów prezydenckich i 
możliwości uczestniczenia w nich, poinformuję was o tym na stronie internetowej 
parafii.  
 
Dziękuję wam za waszą modlitwę i wszelkie oznaki pamięci. Jestem z wami 
złączony moją pamięcią o was w modlitwie. 
 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny składam serdeczne 
życzenia. 
 
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch święty. 
Niech Maryja ma was w swojej opiece.    
 


