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W sobotę, późnym wieczorem, dotarła do was smutna wiadomość, że opierając się na 

zarządzeniu Premiera Francji, Konferencja Episkopatu Francji, w tym Biskup Strasburga 

wydał zakaz odprawiania Mszy świętych i celebracji publicznych, aż do odwołania. 

Kościoły natomiast były otwarte i można przybyć na indywidualna modlitwę. Godziny 

otwarcia naszego kościoła w następną niedziele zostaną podane na stronie parafii.  

Nie wiem jak długo ten stan się utrzyma. Nowe rozporządzenia będą przekazywane na 

stronie parafii. Można się również kontaktować w tej sprawie bezpośrednio ze mną.  

 

Pragnę poinformować, że w następną sobotę od godz. 9.30., jest zaplanowane sprzątanie 

kościoła i salek (o ile będzie odpowiednia liczba osób).  

O przygotowaniu pierogów w soboty: 28.03. i 04.04. poinformuje w następną niedziele. 

Niemniej chętni do pomocy mogą zgłaszać się do mnie lub do Pani Iwony Kołakowskiej.  

 

Odwołana została katecheza. Poproszę katechetów, aby nawiązali kontakt mailowy z 

uczniami, podając im propozycje pracy domowej.  

 

Odwołane zostają rekolekcje wielkopostne. Jeżeli będzie możliwość to zostaną one 

przeprowadzone w okresie, o którym was poinformuje.  

 

Będzie można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego (od 25.03.). Wszystkich 

chętnych do włączenia się w to dzieło, ze względów organizacyjnych, proszę o wcześniejsze 

zapisanie się.  

 

Tak jak w ostatnie lata podczas Wielkiego Postu można złożyć odzież dla dzieci i młodzieży, 

która po Wielkanocy, będzie wysłana do „Domu Dziecka”. Można również składać 

przedmioty na aukcje dla chorego Mikołaja. Ofiary pieniężne na ten cel będzie można złożyć 

do puszek w najbliższą niedziele, kiedy będzie odprawiana Msza sw. lub indywidualnie.  

 

Dziękuje serdecznie mężczyznom, którzy w sobotę położyli grunt pod malowanie 

budynku. W następne dni jest przewidziane malowanie i wymiana rynien. Można zgłaszać 

się do pomocy.   

 

Wszystkim, pomimo trudnego czasu, który może stać się dl nas darem i drogą do nawrócenia, 

życzę owocnego przezywania czasu Wielkiego Postu i dobrego przygotowania do Świąt 

Wielkanocy.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Poniżej zamieszczam skrót homilii, która została przewidziana na 

III niedziele Wielkiego Postu. 
Z modlitwy (rozmowy z Bogiem) rodzi się zaufanie, które jest ważne zarówno w relacji z Bogiem, jak i w 

relacjach międzyludzkich. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas jak budować most zaufania. 

Po pierwsze potrzeba, aby człowiek doświadczył tego, że jest potrzebny. Pan Jezus zmęczony wędrówką, 

spragniony, potrzebuje pomocy Samarytanki. Pragnie, aby dała Mu wody. Za chwilę okaże się, że i 

Samarytanka potrzebuje Jezusa.  Zaufanie jest zbudowane na liczeniu na to, że drugi człowiek, da mi coś, 

na co ja czekam. Jest to pierwszy bardzo ważny czynnik... Jeżeli ktoś jest samowystarczalny i nikogo nie 

potrzebuje, wtedy nie da się zbudować mostu zaufania.  

Drugim czynnikiem jest szacunek dla człowieka. Chrystus ma szacunek dla Samarytanki, mimo że nie 

należała do Narodu Wybranego. Przekroczył nawet pewne bariery…Żyd bowiem nie mógł brać z rąk 

Samarytanina pokarmu czy napoju, bo to było nieczyste. Jezus zaś mówi: „Daj mi pić”. W pewnych 

sytuacjach szacunek do człowieka wymaga nawet przekroczenia pewnych umownych barier.  

I trzeci czynnik budowy zaufania to szacunek dla tajemnicy człowieka. Jezus zna przeszłość i 

teraźniejszość Samarytanki i ujawnia ją, ale w niczym spotkanej kobiety nie upokarza. Nawet ją chwali, że 

prawdę powiedziała. Odsłania jej tajemnicę, ale tę tajemnicę szanuje.  

I Samarytanka odkrywa, że serce Jezusa jest też pełne tajemnic, że jest to prorok. I w dalszej rozmowie 

Chrystus ujawnia jej jedną z największych tajemnic Swojego Serca, „że jest On tym Mesjaszem, na którego 

czekają Żydzi”.  

Budowa mostu zaufania rozpoczęła się od prośby o podanie kubka wody. 

 

Naszym zadaniem jest budowa mostów zaufania. Jest to ważne prawo życia małżeńskiego i rodzinnego. I tutaj 

należy zadać sobie pytania: czy jako mąż, żona potrzebujecie siebie nawzajem?... Czy szanujecie się 

wzajemnie? … Żyjąc blisko siebie odsłaniacie przed sobą tajemnice, niekiedy także bolesne: czy te 

tajemnice są otaczane szacunkiem?  To samo prawo dotyczy relacji między rodzicami i dziećmi. Rodzice 

są odpowiedzialni za to, aby objawiać dzieciom, jak piękny jest most zaufania męża do żony, czyli ojca 

do matki. I w oparciu o ten most rodzice winni nauczyć dzieci zaufania.  

Potem muszą im pokazać komu i w jakiej mierze można ufać. Bo ludzie nieraz zawodzą. Ukazać, że Bogu 

można w 100% zaufać.  

Zaufanie jest podstawowym czynnikiem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jeżeli ktoś mi zaufał to 

jestem za niego odpowiedzialny, bo odpowiedzialność jest zbudowana na zaufaniu. Dziś często ludzie 

boją się odpowiedzialności, z tego nieraz płynie taka postawa, że nie chcą zawierać sakr. małżeństwa, by do 

końca nie brać odpowiedzialności za drugiego człowieka; by jak coś pójdzie źle, można było się rozejść.  

Te mosty zaufania między ludźmi są często niszczone przez zazdrość, nienawiść, chciwość. Trzeba też 

zauważyć, że trudno jest człowiekowi zawierzyć Bogu, jeżeli nie nauczył się wierzyć człowiekowi. Trudno 

jest podprowadzić do wiary w Boga człowieka, który nie mógł zawierzyć ani ojcu, ani matce; gdy zawiedli 

go najbliżsi. 

Prośmy o ufność w chwilach prób, o gotowość spotkania z uzdrawiającą mocą Boga, który przychodzi 

nieraz w najmniej spodziewanej chwili… 

 

Podziękujmy dziś Bogu za ludzi, którym możemy ufać. Podziękujmy, bo to jest wielki dar!  

Podziękujmy za tych, którzy nam ufają, z świadomością, że jesteśmy za nich odpowiedzialni.  

Podziękujmy Bogu za to, że On mi zaufał. I prośmy, abyśmy nie zawiedli ani ludzi, którzy nam ufają, 

ani Boga.  

 
 


