
Ogłoszenia parafialne – VII Niedziela Wielkanocna 24.05.2020 
 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli na czuwanie modlitewne w 
setną rocznice urodzin św. Jana Pawła II. W godzinach od 15.00 do 21.37 było 
ponad 50 osób (z różnych parafii francuskich oraz ze wspólnoty polskiej).  
Dziękuję osobom, które w dniu dzisiejszym dokonały dezynfekcji kościoła.  
 
Na tydzień przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego francuscy katolicy będą 
mogli ponownie brać udział w Mszach św. w kościołach. Dekret w tej sprawie 
opublikowano w nocy z piątku na sobotę we francuskim Dzienniku Urzędowym. 

• wolność pozostawia się każdej osobie odpowiedzialnej (biskupom diecezji 
i kapłanom) w celu ustalenia daty wznowienia Mszy św. z udziałem 
wiernych. Wolność ta wiąże się z ich odpowiedzialnością.  

• W związku z możliwością odprawiania Mszy św. w kościele zostało 
wprowadzonych szereg przepisów sanitarnych, które musimy 
zrealizować. W naszej parafii większość z nich jest w trakcie realizacji. W 
tym tygodniu postaramy się je zakończyć. Dlatego Msza św. publiczna w 
języku polskim zostanie odprawiona w niedziele Zesłania Ducha Świętego. 
Będą to prawdopodobnie 2 Msze św. (Jedna z Mszy św. będzie o 
godz.11.00., zaś godzina drugiej Mszy św. oraz inne szczegóły zostaną 
podane na stronie parafii oraz drogą mailową, w czwartek lub w piątek)  

• W kościele będą zaznaczone miejsca, które będzie można zajmować. Sadzi 
my, że nasz kościół będzie mógł przyjąć od 80 do 90 osób (licząc miejsca 
na chórze). Osoby z tej samej rodziny będą mogły być bliżej siebie. 
Prosiłbym, aby osoby chętne do pomocy w przyjmowaniu wiernych do 
kościoła i kierowaniu ich na oznaczone miejsca, zgłosiły się do mnie.   

• noszenie maski na Mszy św. jest obowiązkowe, a także mycie rąk podczas 
wchodzenia i wychodzenia z kościołów. Inne przepisy sanitarne zostaną 
podane kolejnym razem 

 
Od 24 do 30 maja Kościół Matki Bożej z Lourdes będzie otwarty w następujących 
godzinach: 
Jutro: od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00;  
od poniedziałku do soboty: od 11.30 do 12.00 i od 15.00 do 18.00.  
Zachęcam was do nawiedzania kościoła Matki Bożej z Lourdes lub tego, który jest 
w pobliżu waszego miejsca zamieszkania.  
 
Każdego dnia proponuję wam dwie możliwości spotkania się na modlitwie:  



w tygodniu od 15.00 do 15.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz od 17.15 
do 18.00 – cząstka różańca i Litania do Matki Bożej;  
Jutro, w niedzielę od 15.00 do 15.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz od 
16.30 do 17.00 – cząstka różańca. 
 
Obecnie nawiedzając kościół, możemy pomodlić się przez chwilę indywidualnie lub 
w krótkiej modlitwie animowanej, adorować Najświętszy Sakrament, przyjąć 
Komunię św. i skorzystać z sakramentu pokuty (przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności). Sakrament pokuty będzie udzielany w pomieszczeniu, które znajduje 
się przy wejściu na chór.   
 
W polskiej tradycji maj jest związany z nabożeństwami majowymi. Postarajcie 
się w rodzinach lub indywidualnie odmawiać albo 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 rozpoczęliśmy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Powstało 
6 grup liczących każda 10 osób, które spotykają się w kościele lub łączą się 
duchowo w modlitwie.  
 
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. 
 

http://www.ocalenie/


Rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej proszeni są 
o umówienie się ze mną na spotkanie katechetyczne. Przewidziane są dwa takie 
spotkania. Rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu bierzmowania 
proszę o zaangażowanie się we wspólne czytanie z dziećmi Ewangelii według 
św. Marka. Szczegóły związane z katechezą zostaną podane po 
rozporządzeniach odnośnie do Mszy świętych i katechezy.  
 
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.    
 
 
 


