
Ogłoszenia parafialne – Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020 

Dzisiejszą Niedzielą Miłosierdzia Bożego kończymy Oktawę Wielkanocy. 

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. 

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.  

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. 

W tym tygodniu, 23 kwietnia, przypada święto św. Wojciecha biskupa i 

męczennika, zaś 25 kwietnia - św. Marka ewangelisty.  

 
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! 

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 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/


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. 

 

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.  

 

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.    

 

 

 

 

 

 
 


