
Ogłoszenia parafialne – Niedziela Wielkanocna 12.04.2020 

1. Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy Oktawę 

(czyli 8 dni) Wielkiej Nocy, którą Kościół przeżywa w taki sposób, jakby 

codziennie była Niedziela Zmartwychwstania. W obecnym kalendarzu 

liturgicznym mamy tylko dwie oktawy, które są związane z 

uroczystościami Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Jeśli to możliwe, 

starajcie się codziennie uczestniczyć w Mszy św. (online) oraz duchowo 

przyjmować Komunię św.  

2. W najbliższy piątek miesiąca, z racji Oktawy Wielkanocnej, nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

3. Trwa Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia i modlitwę przypisaną do kolejnego dnia odmawiamy do soboty 

włącznie. Teksty modlitw są umieszczone na naszej głównej stronie 

internetowej www.ocalenie.info . Po zakończeniu Nowenny proponowana 

jest modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi.  Okres oktawy nazywany był 

także „Białym tygodniem”, a niedziela ją kończąca - „Białą Niedzielą”. W 

czasie chrztu neofici otrzymywali białe szaty (oznaczały one narodziny 

nowego człowieka), które nosili przez cały tydzień, aż do niedzieli 

włącznie. Od 2000 r. – decyzją papieża Jana Pawła II – drugą niedzielę 

Wielkanocy świętujemy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego.   

4. 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 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. 

5. 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! 

6. W tym trudnym okresie - jak to już wcześniej pisałem - jestem do waszej 

dyspozycji. Jeśli macie pytania odnośnie do sakramentów świętych czy 

innych kwestii, możecie kontaktować się mailowo lub telefonicznie. 

https://misyjne.pl/temat/wielkanoc/
http://www.ocalenie.info/


7. Rodziców bardzo proszę, aby troszczyli się o kontynuacje 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.  

8. Dziękuję wam za waszą modlitwę, wszelkie oznaki pamięci i składane 

życzenia. Jestem z wami złączony modlitwą i sercem.   

 

Zamieściłem już moje życzenia dla Was na stronie głównej portalu naszej parafii. 

Jeszcze raz życzę Wam, aby Chrystus Zmartwychwstały pomógł każdemu z Was 

przejść przez „wzburzone morze” tego trudnego okresu i wyjść z tego przejścia z 

głębszą pokorą (bo widzimy jak to, co doczesne i materialne, jest kruche), z 

dojrzalszą wiarą i silniejszą nadzieją.  

 

 


