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Drodzy parafianie
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (św. Paweł 2 Kor 12,9)
„Noc po to w sercu człowieka zapada, by ujawnione były jego gwiazdy” (Roman
Brandstaetter, Kroniki Assyżu, 1947)
Powyższe cytaty chciałbym uczynić mottem mojej refleksji, wywołanej koniecznością
ustosunkowania się do życia w czasie pandemii koronawirusa i realizacji zadań, które stają
dziś przed naszą wspólnotą parafialną, przed naszymi rodzinami i przed każdym z nas.
Rodzi się wiele pytań, które zmuszają nas do poszukiwania odpowiedzi: Co Bóg pragnie nam
dziś przekazać? Jak interpretować te znaki czasów, które przeżywamy?
Obecny kryzys jest testem dla naszej wiary, sprawdzającym, czy jest to wiara
zbudowana na skale czy na piasku, oraz dla naszej międzyludzkiej solidarności i miłości
bliźniego.
Wyjątkowo przemawia do mnie obraz Boga, który
jako „Dobry Pasterz” szuka nas, grzeszników i puka do
drzwi naszych serc, aby przebudzić nas z uśpienia i skierować
na właściwą drogę. W czasie pandemii łatwo zboczyć z tej
drogi, ale też łatwiej ją odnaleźć, bo ten czas daje nam
możliwość namysłu i zastanowienia nad swoim życiem.
Czas pandemii po prostu wzywa do nawrócenia.
Prorocy Starego Testamentu nakazują odczytywać różne
bolesne doświadczenia, np. niewolę babilońską jako
wezwanie do nawrócenia. Również w tradycji
chrześcijańskiej, w bolesnych próbach, jakich doświadczał Kościół i społeczeństwa przez
wieki, łatwo odnaleźć wezwania do nawrócenia, do zmiany postaw i sposobów postępowania
oraz do ufnego zwrócenia się ku Chrystusowi.
Często trudne doświadczenia w życiu człowieka są czasem łaski, pozwalającym na
powrót do Boga. Dla wielu moich rozmówców, z którymi na ten temat dyskutowałem, czas
pandemii stał się okazją, aby docenić wartość życia i wiary, rodziny i przyjaźni. Dla wielu
stał się też czasem refleksji, rachunku sumienia, a także czasem poszukiwania odpowiedzi na
niełatwe pytania. Gdzie pobłądziliśmy? Czy świat, który przez ostatnie dziesięciolecia
budowaliśmy, jest sprawiedliwy? Dlaczego tyle dzieci ginie w wyniku aborcji? Dlaczego jest
w tym naszym świecie tyle wojen? Dlaczego nadal miliony ludzi na świecie umierają z głodu?

Uwierzyliśmy rajskiej pokusie i zapragnęliśmy być jak bogowie: chcieliśmy o własnych siłach
ulepszyć świat, osiągnąć pełnię szczęścia, pokonać zło. Bóg był odsuwany poza nawias
ludzkiego życia. Myśleliśmy, że do szczęścia wystarczy kolejny, pozornie niezbędny zakup,
który jednak nie spełnił naszego oczekiwania, nie przyniósł szczęścia, i tak oto weszliśmy na
drogę konsumpcyjnej samozagłady. Poczucie wszechmocy obróciło się przeciwko nam. Cała
iluzja wielkości i poczucie boskości zniknęły w ciągu kilku dni, ustępując miejsca poczuciu
kruchości naszego życia i niemocy w obliczu pojawiających się przed nami nowych, trudnych
wyzwań.
Znamienne są słowa wypowiedziane przez
papieża Franciszka 27 marca tego roku na opustoszałym
placu św. Piotra: „W tym naszym świecie, który kochasz
bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych
obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego.
Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i
oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec
Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie
słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni,
myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie”.
Czas pandemii uświadomił nam wyraźniej, że śmierć jest drogą, która prowadzi do
życia, a cierpienie, osamotnienie i łzy, jeśli łączą się z tajemnicą krzyża i zmartwychwstania,
prowadzą do pełni szczęścia i wiecznej radości.
Jako uczniowie Chrystusa musimy zdobyć się na odwagę, aby mieć nadzieję, nawet
wbrew nadziei, i głosić moc życia tam, gdzie inni widzą tylko śmierć. Czas pandemii, jak
każde bolesne doświadczenie, uświadamia nam również, że w tych trudnych sytuacjach Jezus
utożsamia się zarówno z chorymi, jak i z tymi, którzy na wzór miłosiernego
Samarytanina, niosą innym pomoc. Sam mogłem w chwilach choroby doświadczyć Bożej
bliskości, kiedy starałem się nieść moje małe krzyżyki, na wzór Chrystusa, kiedy niósł swój
krzyż i ofiarować te moje cierpienia w różnych intencjach, które mi były powierzane.
Jednocześnie doświadczyłem obecności Jezusa w wielu moich bliźnich, którzy modlili się za
mnie, służyli konkretną pomocą przygotowując posiłki, robiąc zakupy, służąc fachową poradą
i podtrzymując na duchu jak prawdziwi miłosierni Samarytanie. To był dla mnie czas uczenia
się pokory, cierpliwości, wrażliwości, wdzięczności, a także uświadomienia sobie mojej
zależności przede wszystkim od Boga, ale także od ludzi. Były to niewątpliwie te znaki dobra,
które są manifestacją obecności Boga w nas i pomiędzy nami, ludźmi. Dopiero wtedy, gdy
doświadczamy cierpienia, gdy przychodzą trudne chwile, dostrzegamy, że w naszym
życiu mogą pojawić się gwiazdy, jak mówi cytowany wyżej Roman Brandsteatter, takie
jak: wiara, nadzieja i miłość. Ale one istnieją tylko dzięki istnieniu Boga i tych ludzi,
którzy są przy nas.
Pan wyprowadził nas z kościołów w czasie izolacji być może po to, aby nas czegoś
nauczyć. Dla każdego katolika czas bez dostępu do Ofiary Mszy Świętej jest trudny. Obecnie
udział w Mszy św. jest obwarowany przepisami sanitarnymi, ale one są po to, aby nas chronić.
Nie można bowiem realizować pobożności kosztem zdrowia i życia własnym i innych. Czas
pandemii wymaga od nas odpowiedzialności i solidarności.
Biblijny Bóg najchętniej nauczał swój lud na pustyni. Być może post od Eucharystii był
okazją, aby poważnie zastanowić się nad naszym uczestnictwem w niedzielnej Mszy Św.
i docenić jej wartość. Aby pomyśleć, czy nie idziemy niekiedy do kościoła jedynie po to,
aby wypełnić swój niedzielny obowiązek.

Czas zamkniętych kościołów powinien też obudzić w nas tęsknotę za wspólnotą nas
wszystkich u stołu Jezusa. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że w tych trudnych chwilach
kryzysu, jaki przeżywa świat i Kościół, rodziny i wielu ludzi, Bóg jest z nami i pragnie,
abyśmy z wiarą, nadzieją i miłością skierowali nasze serca i życie ku Niemu.
Zamieszczony obok obraz przedstawia słynną wizję św.
Jana Bosko z 26 maja 1862 roku. Opowiadał o niej on sam.
Zobaczył wielki okręt miotany falami podczas szalejącej burzy. Na
okręcie można było dostrzec białą postać papieża, otoczonego
kardynałami, biskupami, a także wiernymi. Okrętowi groziło
zatonięcie. Nagle z morza wyłoniły się dwie wielkie kolumny.
Większa z jaśniejącą hostią i napisem: „ratunek dla wierzących” oraz
mniejsza z postacią Maryi na szczycie i napisem: „wspomożenie
chrześcijan”. Tonącemu okrętowi udało się dotrzeć do tych kolumn i
zacumować przy nich. Dzięki nim okręt został uratowany. Tak
zobrazowana wizja św. Jana Bosco jest niewątpliwie wezwaniem,
abyśmy jako uczniowie Chrystusa byli pewni, że Kościół jest
niezniszczalny i obroni swoich wyznawców, przyniesie pomoc w
każdej potrzebie. Odczytuje się tę wizję św. Jana Bosco jako obraz kryzysu Kościoła i
świata, z którego jednak można się uratować. Taki kryzys dotknął nas właśnie teraz.
Zatem ważną drogą do jego pokonania jest kult Eucharystii i nabożeństwo do Matki
Bożej, przed którą klęczy św. Jan Bosko, prosząc o ratunek w jedności z Kościołem oraz
o otwarcie na działanie Bożej Łaski.
Gorąco witam nowo przybyłych parafian. Bardzo proszę o skontaktowanie się ze mną,
abyśmy mogli się bliżej poznać. Zapraszam po Mszy św. do zakrystii lub proszę poczekać na
spotkanie ze mną obok kościoła (staram się, gdy tylko mogę, do Was podejść i porozmawiać).
Tak jak zawsze, wraz ze służącymi gorliwą pomocą kapłanami, jestem do Waszej
dyspozycji, aby nieść pomoc duchową, jak również, w miarę naszych możliwości, zaradzać
innym Waszym problemom rodzinnym czy osobistym.
Ks. Ryszard Górski

Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw
1.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Św. o godz. 11.00 za
zmarłych (po Mszy św. modlitwa za dusze zmarłych - „wypominki”).
W tym roku przepisy związane z pandemia koronawirusa nie pozwalają
na odbycie procesji i modlitwy na cmentarzu wojskowym w Cronenbourg. Modlitwa za
poległych żołnierzy i jeńców wojennych spoczywających na tym cmentarzu, będzie w kościele.
Można osobiście i z rodzinami pójść na cmentarz, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty.
W tym roku, jak zwykle, odmówimy tradycyjnie modlitwy za zmarłych, tzw. „wypominki”.
Są dostępne kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska naszych bliskich zmarłych.
Modlitwy za ich dusze odbędą się w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w niedzielę 8
listopada (I część) i 22 listopada (II część) przed Mszą św. Eucharystia w intencji dusz
wypominanych odbędzie się także 2 listopada (Dzień Zaduszny) oraz w pierwszy piątek
listopada i grudnia. Serdecznie dziękuję za tradycyjne ofiary, które są składane przy okazji
wypominków. Przeznaczamy je na cele duszpasterskie naszej wspólnoty.

2.11. - Dzień Zaduszny. Msza Św. o godz. 18.30. Będziemy modlić się za wszystkich
wiernych zmarłych, a także za dusze zmarłych wymienionych w wypominkach.
Warunki do uzyskania, w dniach od 1 do 8 listopada, odpustu zupełnego za zmarłych.
•
•
•
•

W danym dniu należy nawiedzić cmentarz (od południa 1 listopada i w Dzień Zaduszny, wystarczy
nawiedzić kościół lub kaplicę).
Być w stanie łaski uświęcającej (jeżeli mamy grzech ciężki, należy przystąpić wcześniej do spowiedzi
św.) oraz przyjąć w tym dniu komunię św.
Odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz pomodlić się w intencjach Ojca św.
Wyzbyć się przywiązania do grzechu – nawet lekkiego.

Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, uzyskujemy odpust cząstkowy.
6.11. - 1. piątek miesiąca godz. 19.30 - Msza św. za dusze wymienione w „wypominkach”
7.11. - 1. sobota miesiąca, godz. 9.30
8.11. - XXXII niedziela zwykła, godz. 11.00
15.11. - XXXIII niedziela zwykła, Święto Niepodległości, godz. 11.00
Msza św. w intencji 1. Ojczyzny 2. ++ Stanisława i Bronisławy Urbaniak
Po Mszy św. modlitwa w intencji Ojczyzny oraz katecheza
22.11. - Uroczystość Chrystusa Króla, godz. 11.00
(po Mszy św. katecheza)
29.11. - I niedziela adwentu, godz. 11.00
(po Mszy św. katecheza)
W pierwszą niedzielę adwentu jest doroczna składka na ogrzewanie i utrzymanie
naszego kościoła. Bardzo proszę, aby w miarę swoich możliwości złożyć ofiarę.
Można ją złożyć do koperty, umieszczonej w biuletynie. Osoby, które chciałyby
otrzymać zaświadczenie do odpisu od podatku, proszone są o podanie swojego adresu.

Rekolekcje to czas łaski oraz przyjścia Boga do nas i Jego „przejścia” pośród nas.
Data rekolekcji, planowana od 4 do 6 grudnia, zostanie potwierdzona, gdyż
będzie uwarunkowana sytuacją sanitarną związaną z pandemią koronawirusa.
Proszę Was o modlitwę w intencji Ojca rekolekcjonisty oraz wspólnoty
parafialnej, aby wszyscy otworzyli się na działanie Bożej łaski.
4.12. - 1. piątek miesiąca, godz. 20.00 - za dusze polecane Bogu w wypominkach
5.12. - 1. sobota miesiąca, godz. 9.30 - Msza św. z kazaniem
godz. 20.00 - Msza św., nabożeństwo pokutne i spowiedź św.
6.12. - II niedziela adwentu, godz. 11.00 - Msza św. z homilią i konferencja po Mszy św.
Podczas katechezy do dzieci zawita św. Mikołaj
Szczegóły związane z rekolekcjami zostaną podane na początku adwentu
13.12. - III niedziela adwentu, godz. 11.00

20.12. - IV niedziela adwentu, godz. 11.00
(po Mszy św. katecheza)
24.12. - „PASTERKA”, godz. 23.00 - Msza św. ze wspólnotą francuską
25.12. - Boże Narodzenie, godz. 10.30 - Msza św. ze wspólnotą francuską
26.12. - Św. Szczepana, godz. 11.00
Okres Bożego Narodzenia związany jest z tradycyjną wizytą duszpasterską kapłana
w Waszych domach. Wiąże się to z modlitwą i błogosławieństwem, którego on udziela. Jest to również
okazja do poruszenia tematów, które pragnęlibyście omówić z kapłanem. Termin wizyty duszpasterskiej
należy wcześniej uzgodnić z księdzem, poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.

27.12. - Niedziela Świętej Rodziny, godz. 11.00
31.12. - Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2020, godz. 18.30
1.01.2021 - Matki Bożej Rodzicielki oraz 46. Dzień Pokoju, godz. 18.00
1.01. - 1. piątek miesiąca, godz. 19.30
2.01. - 1. sobota miesiąca, godz. 9.30
3.01. - Objawienie Pańskie (Trzech Króli) - niedziela adoracyjna, godz. 11.00
poświęcenie wody, kredy, kadzidła i złota (po Mszy św. katecheza)
10.01. - Niedziela Chrztu Pańskiego, godz. 11.00
(po Mszy św. katecheza)
17.01. - II Niedziela zwykła, godz. 11.00
(po Mszy św. katecheza)
Termin tradycyjnej „Gwiazdki” dla dzieci oraz spotkania wspólnoty zostanie podany
w grudniu.
24.01. - III niedziela zwykła, godz. 11.00
31.01. - IV niedziela zwykła, godz. 11.00
5.02. - 1. piątek miesiąca, godz. 19.30
6.02. - 1. sobota miesiąca, godz. 9.30
7.02. - V niedziela zwykła, godz. 11.00
14.02. - Święto patronalne Matki Bożej z Lourdes, godz. 10.30

Informacje duszpasterskie
Priorytetem w naszej działalności duszpasterskiej jest troska
o katechizację dzieci oraz duszpasterstwo młodzieży i rodzin.
Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie obecnie, gdy jesteśmy dotknięci
pandemią koronawirusa. Katecheza odbywa się raz w tygodniu, po Mszy św.
niedzielnej, dlatego jest rzeczą niezwykle ważną, aby rodzice tak
zorganizowali dziecku czas, aby nie opuściło żadnej katechezy.
Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii św. trwa minimum
dwa lata, a do bierzmowania - trzy lata.
Gorąco dziękuję wszystkim, którzy podejmują się trudnego i odpowiedzialnego
zadania prowadzenia katechizacji.
Oto grupy katechetyczne oraz prowadzący katechezę w roku duszpasterskim
2020/2021: grupa najmłodsza: 5 i 6 lat (Pani Monika Baniowska), grupa młodsza do
Pierwszej Komunii świętej: 7-8 lat (Pani Marzena Kawczyńska), grupa dzieci do Pierwszej
Komunii świętej: 8-9 lat (ks. Karol Węsierski-Tesen), grupa pokomunijna z roku 2020 (ks.
Piotr Majka), grupa pokomunijna z roku 2019 (Pani Maria Gentelet), grupa pokomunijna
z roku 2018 (Pani Magdalena Wróblewska ), grupa pokomunijna z roku 2017 ( Pani Marta
Zbrojkiewicz), grupa do bierzmowania (ks. Dawid Matusiak).
Katechezy dodatkowe, związane z tematyką: miłość - czystość - życie małżeńskie
i rodzinne, poprowadzi Pani Maria Krawczyk przez internet.
O katechezie dla dorosłych będę informował na bieżąco.
Planowany rozkład katechez od listopada do lutego: listopad 2020: 8, 15, 22, 29;
grudzień 2020: 6, 13, 20; styczeń 2021: 10 17, 24, 31.
Chwilowo, z racji pandemii, barek jest nieczynny. W razie poprawy sytuacji będzie
ponownie funkcjonował. Pomieszczenie, w którym działał, będzie udostępnione dla rodziców,
aby przy złej pogodzie mogli tam poczekać na dzieci przebywające na katechezie. Należy
zachować wtedy przepisy sanitarne (odległość i maseczki).
Grupą ministrantów będzie się zajmował Pan Ireneusz Konarski. Spróbujemy
również rozpocząć przygotowanie dzieci po Pierwszej Komunii św. do służby
ministranckiej. Dziękuję grupie dzieci i młodzieży zaangażowanej w liturgiczną
posługę ołtarza w naszej wspólnocie, jak również ich rodzicom.
Data spotkania formacyjno-rekreacyjnego zostanie podana w późniejszym
terminie.
Rycerstwo Niepokalanej w duchu wychowania harcerskiego
To jest grupa dzieci i młodzieży, formująca się w naszej polskiej parafii na zasadach
wychowania harcerskiego, we współpracy m.in. z polskimi żołnierzami z Eurokorpusu.
Obecnie, z racji pandemii, działalność ta została zawieszona.
Róże różańcowe
Intencje dla członków róż różańcowych są przekazywane w pierwszą
niedzielę miesiąca. Tak jak w ubiegłym roku, spotkania dla członków
róży różańcowej oraz chętnych będą prowadzone raz na kwartał, po
Mszy św. Za podjęcie się tej inicjatywy dziękuję Pani Marii Krawczyk.
Zachęcam też do stworzenia nowej róży różańcowej.

Zawierzenie Maryi - 8.12.2020
W tym szczególnym czasie pandemii, gdy tak trudno o modlitwę wspólnotową, możemy
częściej korzystać z przekazu internetowego. Zbliża się już święto Niepokalanego Poczęcia
Maryi, czyli 8. grudnia. Dla wszystkich chętnych, zwłaszcza należących do Bractwa Żywego
Różańca, może to być okazja do dokonania szczególnego aktu oddania się Matce Najświętszej
- Zawierzenia Maryi. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej naszej parafii, gdzie
znajdziecie, na Stronie Głównej, informację o przygotowaniu do Zawierzenia.
Link dla chętnych będzie dostępny w pierwszych dniach listopada.
Celem lepszej koordynacji tej inicjatywy, osoby chętne do podjęcia takiego zawierzenia mogą
przesłać wiadomość na adres e-mailowy dr.krawczyk@t-online.de .

Modlitwa różańcowa po Mszy św. niedzielnej
Cieszę się z inicjatywy odmawiania po Mszy św. dziesiątki różańca. Osoby chętne do wzięcia
udziału w tej modlitwie gromadzą się po Mszy św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Pamiętajmy o podjętych zobowiązaniach duchowej adopcji dziecka poczętego. Jej
uroczyste zakończenie odbędzie się podczas rekolekcji adwentowych.
Polska jest państwem stowarzyszonym w Eurokorpusie. Obecnie jest w nim
ponad 60 żołnierzy. Od października 2019 roku żołnierze mają kapelana,
którym jest ks. płk dr Piotr Majka.

Rada Duszpasterska - ze względu na moja chorobę spotkanie RD zostało przełożone
na listopad. O wszystkich podjętych inicjatywach będę informował w ogłoszeniach i na
stronie naszej parafii.
Dziękuję Przewodniczącej RD Pani Iwonie Kołakowskiej i wszystkim, którzy biorą w niej
aktywny udział oraz kieruję prośbę o włączenie się do niej nowych członków naszej polskiej
wspólnoty.
Bardzo gorąco dziękuję Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu za poświęcenie
serca i czasu na prowadzenie strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej
w Strasburgu. Strona ta odgrywa dużą rolę podczas pandemii koronawirusa,
gdyż tą drogą mogę Wam przekazywać informacje dotyczące naszej wspólnoty.
Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła
Nadal aktualny jest apel o pomoc przy sprzątaniu kościoła, raz w miesiącu, w sobotę, od godz.
9.30 do 11.00. Daty sprzątania są podawane podczas ogłoszeń parafialnych. Szczególnie
zapraszam do pomocy rodziców dzieci, które uczęszczają na katechezę. Za koordynację przy
sprzątaniu kościoła dziękuję Pani Magdalenie Wróblewskiej oraz Pani Halinie Bronner. Za
kwiaty ofiarowane dla kościoła oraz ich aranżację dziękuję Pani Danucie WiśniewskiejCazals. Dekoracje kwiatowe można zobaczyć na stronie parafii w zakładce „archiwum” „Kwiatowa przystań Pani Danuty”. Paniom Danucie i Magdalenie dziękuję również za pomoc
w dekoracji naszego kościoła.

Spowiedź święta
Spowiedź święta odbywa się podczas Mszy św. niedzielnej (jeżeli jest obecny
drugi kapłan), w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę miesiąca oraz w dni
powszednie (przed lub po Mszy św.). W innych terminach, zawsze na osobistą
prośbę. Jeżeli we wspólnocie byłyby osoby chore, samotne lub znajdujące się
w szpitalu i pragnące odwiedzin kapłana, proszę o zgłoszenie. Zawsze jestem do
ich dyspozycji.
Podobnie jak przez ostatnie lata, w obecnym biuletynie jest zamieszczona
koperta, do której można złożyć ofiarę na ogrzewanie kościoła oraz na
remonty, niezbędne w naszej parafii. Koszty ogrzewania kościoła oraz
budynku przykościelnego wyniosły w ubiegłym roku 7388€. Szczegóły
rozliczenia finansowego znajdują się w biuletynie francuskim. Przewodniczący
Rady Ekonomicznej Pan Jean-Marie Galmiche oraz ja, jako proboszcz,
zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe, oczywiście na miarę Waszych
możliwości. W tym roku z racji pandemii koronawirusa nie mógł odbyć się kiermasz, który
jest ważnym źródłem dochodu dla parafii. Dlatego zwróciliśmy się z apelem o pomoc
finansową, na który odpowiedzieliście bardzo szczodrze. Z parafii francuskiej i polskiej
złożono 8115€. Bardzo dziękujemy za ten dar serca.
Złożoną ofiarę (począwszy od 10€) można odpisać od podatku. Wydajemy odpowiednie
zaświadczenie (reçu fiscal). Należy podać swój adres, a na czeku wskazać jako
beneficjenta „Paroisse Notre Dame de Lourdes”.
Zrodziła się inicjatywa, aby w czasie pandemii wspomóc finansowo naszą parafię:
•

Możemy przygotować pierogi na sprzedaż: z serem, mięsem i ewentualnie z kapustą i
grzybami (o ile będą grzyby lub ktoś je ofiaruje). Chętni do ich kupna zgłaszają się do
Pani Iwony Kołakowskiej lub do mnie. Cena i szczegóły odbioru zostaną podane w
późniejszym terminie. Realizacja tej inicjatywy będzie zależała od liczby zgłoszeń.

•

Przed świętami Bożego Narodzenia do nabycia mógłby być makowiec (bardzo dobry
wypiek), w cenie 10 €. Chętni zgłaszają się do Pani Marioli Kościńskiej.
Rok Jana Pawła II
W ramach obchodów „Roku Jana Pawła II” (w setną rocznicę jego urodzin),
podczas niedzielnej Mszy św. na ekranie przeczytamy jego myśl, która powinna
nas inspirować do refleksji przez cały tydzień.

Pomoc charytatywna
Pandemia przeszkodziła nam w tradycyjnej wysyłce paczek przed Wielkanocą
do Domów Dziecka oraz w zbieraniu dla nich, dla „Stowarzyszenia Małych
Stópek” i dla chorego Mikołaja, ofiar w czasie wielkopostnym. Jedynie podczas
wakacji przekazałem 150€ dla rodziców chorego Mikołaja. Mam nadzieję, że ta
działalność charytatywna będzie mogła być wznowiona.
Kolejny biuletyn ukaże się na początku lutego 2021 roku

