
Ogłoszenia parafialne – VI Niedziela Wielkanocna 17.05.2020 
 

W dniu 18 maja (poniedziałek) obchodzimy setną rocznicę urodzin św. Jana 
Pawła II. Z powodu pandemii koronawirusa, nie możemy tego wydarzenia 
świętować tak, jak to było planowane. Dlatego zachęcam was, abyśmy uczcili ten 
dzień naszą modlitwą za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, między 
godziną 15.00 a 21.37. Zarys programu czuwania zamieszczam na stronie 
głównej naszej parafii. Proszę o poinformowanie mnie, najpóźniej w niedzielę do 
południa, kto i w jakich godzinach mógłby przybyć na modlitwę. Ta informacja 
jest potrzebna do równomiernego rozmieszczenia osób obecnych w kościele. Nie 
powinniśmy bowiem przekroczyć 10 osób. Zasadniczo, modlitwa będzie odbywać 
się w ciszy. Będą również elementy wspólnej modlitwy różańcowej, Koronki do 
Bożego Miłosierdzia, Litanii czy czytanie medytacji św. Jana Pawła II. Można 
przynieść z sobą Pismo św. lub modlitewnik. Jeżeli będą osoby z parafii 
francuskiej, modlitwa będzie w dwóch językach.  Przychodząc do kościoła, proszę 
nałożyć maski i stosować się do przepisów sanitarnych. 
 
Podczas czuwania w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, będziemy 
szczególnie modlić się za osoby z naszej wspólnoty dotknięte koronawirusem oraz 
innymi ciężkimi chorobami. Polecać będziemy również rodziny i małżeństwa 
przeżywające trudne problemy rodzinne, prosząc o ich uzdrowienie.  
 
W tym tygodniu w czwartek (21 maja) obchodzimy Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 
Od 1 do 24 maja Kościół Matki Bożej z Lourdes będzie otwarty w następujących 
godzinach: 
w niedzielę i w uroczystość Wniebowstąpienia: od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 
17.00;  
w poniedziałek: od 10.30. do 12.00. i od 15.00. do 21.37; 
w pozostałe dni: od 10.30 do 12.00 i od 15.00 do 18.00.   
 
Każdego dnia proponuję wam dwie możliwości spotkania na modlitwie:  

w tygodniu od 15.00 do 15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i dziesiątka 
różańca oraz od 17.15 do 18.00 – cząstka różańca i Litania do Matki Bożej;  
w niedzielę od 15.00 do 15.15 oraz od 16.30 do 17.00 – Koronka do Bożego 
Miłosierdzia. 
 



Tak jak do tej pory, kościoły pozostają otwarte na takich samych warunkach 

(czyli z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: zachowanie dystansu, drzwi 

kościoła pozostają otwarte - wejście i wyjście, pobyt w kościele ma być krótki, 

dezynfekcja rąk, maski itd… Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje o 

przepisach sanitarnych zostaną podane wkrótce).  

W kościele możemy pomodlić się przez chwilę indywidualnie lub w krótkiej 
modlitwie animowanej, adorować Najświętszy Sakrament, skorzystać z 
sakramentu pokuty (przy zachowaniu szczególnej ostrożności, np. w specjalnym 
miejscu lub - jeżeli jest jedna osoba - to w konfesjonale).   
 
Do 2 czerwca (według informacji z naszej diecezji) nie można odprawiać 

publicznie Eucharystii.  

 

Zachęcam was, abyście nadal uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii – lub także 
w tygodniu - w rodzinach lub indywidualnie, korzystając z transmisji medialnych 
polskich lub francuskich.  
 
W polskiej tradycji maj jest związany z nabożeństwami majowymi. Postarajcie 
się w rodzinach czy też indywidualnie odmawiać lub śpiewać codziennie Litanię 
Loretańską i modlitwę „Pod Twoją obronę”. 

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. 
 

Od piątku (22 maja) rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. 
Tekst nowenny będzie podany przed Uroczystością Wniebowstąpienia 
Pańskiego.  

 
Ze strony diecezji została wysunięta ciekawa propozycja stworzenia przed 21 
maja grup wiernych liczących do 10 osób, które od 21 do 31 maja będą 
gromadzić się na modlitwie (w kościele, w salce, w domu lub jeżeli nie będzie to 
możliwe - duchowo), aby przygotować się do Zesłania Ducha Świętego. Celem tej 
propozycji jest też to, aby taka grupa wykraczała poza ramy rodziny i skupiała inne 
osoby, być może również te, które są oddalone od kościoła. Będę czekał na wasze 
propozycje w tym tygodniu (drogą mailową lub telefoniczną). Chętnym prześlę w 
języku francuskim program tworzenia grupy oraz spotkań modlitewnych i 



refleksyjnych (chyba, że znajdę czas na przetłumaczenie go na język polski lub 
osobę, która to zrobi). 
 
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. 

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 za służbę zdrowia. Ta posługa służby zdrowia jest również 
uhonorowana biciem dzwonów we wszystkich kościołach przez 2 minuty, w 
niedzielę, o godz. 20.00. W tym czasie módlmy się w ich intencji.  
 
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. 
 
Do rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św. oraz do 
bierzmowania zostały wysłane listy z zadaniami dla dzieci. Bardzo proszę, aby 
rodzice realizowali z dziećmi zaproponowany program.  
 
Dziękuję wam za waszą modlitwę i wszelkie oznaki pamięci. Jestem z wami 
złączony moją pamięcią o was w modlitwie. Niech pokój i dobro, płynące ze 
spotkania z Bogiem, będą obecne w Waszych sercach.  
 
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.    
 
 

https://ocalenie.info/

