Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Wielkanocna 1 maja 2022 roku

W trzecią niedzielę po Wielkanocy obchodziliśmy uroczystość Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791
roku, konstytucji, w której objawiła się mądrość naszego narodu i jego narodowy
duch. W uroczystości wziął udział Pan Ambasador Jerzy Baurski, Stały
Przedstawiciel RP przy Radzie Europy oraz Pan Generał Adam Marczak wraz z
przedstawicielami żołnierzy, pełniącymi służbę w Eurokorpusie w Strasburgu.
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. płk Piotr Majka, kapelan polskich żołnierzy
w Eurokorpusie.
Dziękuję służbie liturgicznej ołtarza, chórowi i Panu organiście, sztandarowym,
Paniom Danucie Wiśniewskiej-Cazals i Paulinie Kubickiej za przygotowanie
pięknej, okolicznościowej dekoracji kościoła. Wszystkim, którzy wzięli udział w
tych uroczystościach, dziękuję za obecność i modlitwę.
Jutro, 2 maja, w dniu święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej i w dniu
poświęconym polskiej emigracji, o godz. 13.30 w Kaplicy Królowej Polski na
Jasnej Górze zostanie odprawiona Msza św. w intencji Polonii i Polaków za
granicą, której przewodniczyć będzie bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Eucharystia będzie
transmitowana przez Telewizję Trwam i kanał YouTube: Jasna Góra .

Rozpoczął się maj, który w polskiej tradycji jest miesiącem maryjnym. W każdym
dniu maja składamy hołd Maryi poprzez odśpiewanie lub odmówienie Litanii
Loretańskiej. Zachęcam do jej odmawiania w rodzinach lub indywidualnie.
6 maja (I piątek) o godz. 18.15 Msza Święta w języku francuskim i polskim, a
następnie o godz. 19h10 procesja do katedry w związku z kanonizacją
błogosławionego Karola de Foucauld. Już dzisiaj proszę tak zorganizować
czas, aby móc wziąć w niej udział. Modlitwa w katedrze o godz. 20.15. Jeśli
ktoś ze względów zawodowych nie może być obecny o godz. 18.15, proszę o
dołączenie do procesji o godz. 19.10. Przed Mszą Świętą, od godz. 17.30, będzie
możliwość spowiedzi świętej.
W sobotę, 8 maja, Msza Święta o godz. 9h30, a o godz.14.00 spotkanie biblijne z
ks. Piotrem Majką.
Wspólnota Neokatechumenalna „Redemptoris Mater” organizuje w sobotę od
godz. 9.30 do 17.00 dzień „Otwartych dni” (w programie m.in. zwiedzanie
ośrodka, modlitwa, wspólny posiłek). Adres: 15a, rue de Dorlisheim 67200
Strasbourg. Osoby, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje, proszone są
o kontakt ze mną.
Msza Św. w następną niedzielę, 8 maja, o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza
dla wszystkich grup.
Dziękuję tym, którzy licznie przybyli w sobotę, 30 kwietnia, od godz. 9.00, aby
lepić pierogi, ze sprzedaży których dochód zostanie przeznaczony na potrzeby
parafii. Uzyskany dochód zostanie ogłoszony w przyszłą niedzielę. Bardzo
dziękuję Pani Magdzie Wróblewskiej, która przygotowała i ofiarowała farsz na
pierogi.
Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia w niedzielę na Mszy Św. o
godz. 11.00.
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