
Ogłoszenia parafialne – VI Niedziela Wielkanocna 9 maja 2021 roku 

 

Rozpoczął się maj, który w polskiej tradycji jest miesiącem maryjnym.  Każdego 

dnia maja składa się hołd Maryi poprzez odśpiewanie lub odmówienie Litanii 

Loretańskiej. Zachęcam do jej odmawiania w rodzinach lub indywidualnie.  

W czwartek, 13 maja br., obchodzimy we Francji Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Msza Św. o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza dla grup 

przygotowujących się do sakramentu bierzmowania i Pierwszej Komunii Świętej. 

Również w ten czwartek, 13 maja, rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie, które 

będą trwały do 13 października. W tym miesiącu nabożeństwo fatimskie, w 

językach francuskim i polskim, będzie odprawione w naszej parafii o godz. 17.00, 

a po nim Msza Św. w języku francuskim.  

Maj został ogłoszony miesiącem światowej modlitwy maryjnej o ustanie 

pandemii. Na prośbę Ojca Świętego Franciszka trzydzieści sanktuariów na świecie 

połączy maraton modlitewny. W Polsce modlitwa taka miała miejsce 3 maja na 

Jasnej Górze. Kolejna modlitwa odbędzie się 13 maja w sanktuarium maryjnym w 

portugalskiej Fatimie.  

W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitwy o urodzaje (od niedzieli do 

środy). Włączmy się w tę modlitwę indywidualnie i w rodzinach.  

W piątek rozpocznie się nowenna do Ducha Świętego. Tekst nowenny można 

odebrać w zakrystii albo znaleźć w internecie.  

Msza Św. w następną niedzielę, 16 maja, o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza 

dla wszystkich grup. 

 

 

W tylnej części kościoła został wyłożony biuletyn w języku francuskim i polskim, 

w którym Rada Gospodarcza parafii Matki Bożej z Lourdes oraz Polskiej Misji 

Katolickiej kieruje prośbę o ofiary na potrzeby kościoła oraz jego zaplecza. Ofiary 

te są teraz dla parafii prawdziwym finansowym ratunkiem, gdyż po raz kolejny nie 

można zorganizować kiermaszu, który był jednym z głównych źródeł dochodu na 

potrzeby parafii.  

 

 

 

 



Dziękuję tym, którzy w tym roku złożyli już ofiarę na kościół, dziękuję wszystkim, 

którzy angażują się na różne sposoby w funkcjonowanie naszej wspólnoty i 

troszczą się o piękno kościoła, dziękuję za Waszą obecność, życzliwość, oraz za 

ofiarowane w intencji parafii modlitwy i cierpienia.  

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia w  niedzielę na Mszy Św. o 
godz. 11.00. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


