
Ogłoszenia w III niedzielę Wielkiego Postu – 7 marca 2021 roku 
 

W przyszłą niedzielę, 14 marca 2021 r., przypada druga niedziela rekolekcji 

wielkopostnych. Msza św. z kazaniem o godz. 11.00, a po niej "Droga 

Krzyżowa". Po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary na Domy Dziecka lub 

na pomoc choremu Mikołajowi. 

 

W każdy piątek o godz.16.00 „Droga Krzyżowa” w języku francuskim. Serdecznie 

zapraszam.  

 

Od 2005 roku nasza parafia aktywnie włącza się w „Duchową Adopcje Dziecka 

Poczętego”. Uczestniczy w niej od 20 do 30 parafian. Oficjalną datą rozpoczęcia 

adopcji jest 25 marca (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego), a jej zakończenia - 

25 grudnia (Uroczystość Bożego Narodzenia). W tym roku oficjalne rozpoczęcie 

Duchowej Adopcji będzie miało miejsce w V Niedzielę Wielkiego Postu (21 

marca), na zakończenie naszych rekolekcji. Ze względów organizacyjnych 

bardzo proszę, aby chętni zgłosili się do mnie do 21 marca.  

 

Czym jest Duchowa Adopcja? 

Duchowa Adopcja jest ślubem, którego treścią jest modlitewne zobowiązanie 

podjęte przez konkretną osobę w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w 

łonie matki oraz sprawiedliwego i prawego życia po urodzeniu dziecka, którego 

imię znane jest jedynie Bogu. Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, 

trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca specjalną modlitwę w intencji 

dziecka i jego rodziców oraz jedną z tajemnic Różańca, a także dobrowolnie 

podjęte praktyki religijne, takie jak: Komunia Święta, post, aktywne wspieranie 

dzieł charytatywnych (pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, 

osobom starszym, chorym itd.). Bardzo cennym zobowiązaniem może być także 

pozyskiwanie nowych zwolenników Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w 

obronie życia. 
 

 

Wielkim obrońcą życia poczętego był św. Jan Paweł II. 26 stycznia 1980 roku w 

Rzymie powiedział: "Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, 

Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi (por. Mt 25, 

40); jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie 

narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, 

pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może 

protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa". 

 

 



Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii i Radio Bobola 

zapraszają na „Katolickie spotkania rodzinne” - 11 i 18 marca br. o godz. 

20.00 (czasu angielskiego). Szczegóły na stronie: www.radio.bobola.church. 

 

Podobnie jak w ubiegłych latach, jedną z propozycji na ten czas Wielkiego Postu 

może być podjęcie w ciągu tygodnia jednego dnia (lub kilku dni) postu ścisłego 

(na miarę swoich możliwości: np. o wodzie i chlebie...) w intencji nawrócenia 

osobistego lub kogoś bliskiego. Osoba podejmująca taki post może to zaznaczyć 

na grafiku dostępnym w tylnej części kościoła (nie trzeba podawać nazwiska i 

imienia, wystarczy tylko zaznaczyć, np. inicjałami, że decyzja została podjęta). 

Można też zrezygnować z oglądania telewizji lub korzystania z Internetu. Post nie 

obowiązuje w niedziele i Święta. Taki podjęty post, to także droga do 

budowania wspólnoty w wymiarze duchowym. Dziękuję wszystkim, którzy 

zgłoszą się do podjęcia tego postu.   

 

Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego 

przygotowania do Świąt Wielkanocy.  

 

Ks. Ryszard 

 

Program rekolekcji wielkopostnych ze Świętym Józefem  
 

Tegoroczne rekolekcje przygotowujące nas do Świąt Wielkanocy odbędą się w III, 

IV i V niedzielę Wielkiego Postu. Msze św. z konferencją o godz. 11.00. Po Mszy 

św. w III i V niedzielę „Gorzkie żale” z nauką, a w IV niedzielę „Droga 

Krzyżowa”.  

 

W sobotę przed IV niedzielą Wielkiego Postu (13 marca) spotkanie rekolekcyjne 

dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.  

 

Rekolekcje poprowadzi ks. Dawid Matusiak. Tematyka rekolekcji będzie 

nawiązywała do przeżywanego przez Kościół „Roku Świętego Józefa”. 

 

W V niedzielę Wielkiego Postu będzie miała miejsce „Duchowa Adopcja Dziecka 

Poczętego”. Chętni do jej podjęcia zgłaszają się do ks. proboszcza.  

 

Ofiary zbierane w dzisiejszą niedzielę przeznaczone są na potrzeby Polskiej Misji 

Katolickiej we Francji. Zostaną one przesłane do Rektoratu Polskiej Misji 

Katolickiej w Paryżu. Kwota zebrana na tacę wyniosła 186€. Serdecznie dziękuję. 

 

http://www.radio.bobola.church/


Poniżej zamieszczam komunikat Ks. Rektora PMK Bogusława Brzysia.  

 
Komunikat Rektora z okazji wielkopostnej akcji 

„Wspieram Polską Misję Katolicką we Francji - 2021”. 

 
 
Drodzy Rodacy, Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we Francji, 

 

Mija właśnie rok od wydarzeń, które – jak się później okazało – miały tak radykalnie wpłynąć na nasze życie we 

wszystkich jego wymiarach: osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Wybuch pandemii sprawił, że w imię 

odpowiedzialności za życie i zdrowie nas i innych ludzi, musieliśmy zgodzić się na wielorakie ograniczenia w kontaktach 

społecznych oraz nauczyć się funkcjonować jakby w zupełnie nowym świecie. Nie możemy w tym miejscu zapomnieć 

tych, którzy z powodu wirusa stracili kogoś ze swoich bliskich. Dla wszystkich ten rok był również okazją do refleksji i 

skłonił do postawienia sobie ważnych pytań dotyczących naszego życia i tego, co w nim jest, czy powinno być, 

najważniejsze. 

 

W tym szczególnym roku również nasze duszpasterstwo emigracyjne stanęło przed niełatwym wyzwaniem 

wypracowania nowych rozwiązań, tak w dziedzinie pastoralnej, jak również w ramach troski o zapewnienie 

funkcjonowania naszych parafii w wymiarze materialnym. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować naszym 

duszpasterzom, wspólnotom życia konsekrowanego oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w ciągu tego roku 

udowodnili, że nawet w tak trudnych dla Kościoła okolicznościach jesteśmy w stanie nie tylko podtrzymać istnienie 

naszych wspólnot, ale nawet zaproponować nowe, nieistniejące wcześniej, formy kontaktu z wiernymi. Mam na myśli, 

między innymi, wielorakie inicjatywy wykorzystania w duszpasterstwie Internetu oraz nowych technologii. Mam 

nadzieję, że zdobyte w ten sposób doświadczenie pozostanie z nami i stanie się w przyszłości stałym elementem naszej 

posługi w środowiskach emigracyjnych we Francji. 

 

Jestem przekonany, że pandemia, mimo wszystkich niedogodności z nią związanych, uruchomiła w nas nowe zasoby 

solidarności i wyzwoliła dużo dobrej energii. Dlatego również w tym trudnym dla nas wszystkich roku, zwracam się do 

was z prośbą o udział w wielkopostnej akcji „Wpieram Polską Misję Katolicką we Francji”. Dziękuję za każdą ofiarę i 

gest wsparcia. Proszę Was również o modlitwę o powołania do pracy w duszpasterstwie emigracyjnym. 

 

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę obfitych i trwałych owoców wielkopostnego czasu nawrócenia i odnowy. 

Szczęść Boże! 

 

Paryż, 6 marca 2021      Ks. Bogusław BRZYŚ, rektor 

 

 

 
 


