
W piątą niedzielę po Wielkanocy obchodzi-

liśmy uroczystość Najświętszej Maryi Pan-

ny, Królowej Polski oraz rocznicę uchwale-

nia Konstytu-

cji 3 Maja

1791 roku,

konstytucji, w

której objawiła
się mądrość
naszego naro-

du i jego naro-

dowy duch. Był to jednocześnie „Dzień Fla-

gi Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Dzień Po-

lonii i Polaków przebywających na emigra-

cji. W uroczystości wziął udział Pan Amba-

sador Jerzy Baurski, Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy oraz Pan Gene-

rał Wojciech Kucharski wraz z przedstawicielami żołnierzy, pełniących służbę w

Eurokorpusie w Strasburgu. Mszy Św. przewodniczył oraz wygłosił okolicznoś-
ciowe kazanie ks. płk Piotr Majka, kapelan żołnierzy polskich w Eurokorpusie.

Dziękuję służbie liturgicznej ołtarza, chórowi i Panu organiście, sztandarowym,

Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals za przygotowanie pięknej, okolicznościowej

dekoracji kościoła, a Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu za nagranie krótkiego

filmu oraz wykonanie zdjęć. Wszystkim, którzy wzięli udział w tych uroczystoś-
ciach, dziękuję za obecność i modlitwę.

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 tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza Św. o godz.17.30.

Przed mszą, od godz.17.00, możliwość spowiedzi św.

W sobotę, 8 maja, o godz.14.00 spotkanie biblijne z ks. Piotrem Majką.



Msza Św. w następną niedzielę, 9 maja, o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza

dla wszystkich grup.

W tylnej części kościoła został wyłożony biuletyn w języku francuskim i pol-

skim, 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 wszyst-

kim, 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.
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