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Drodzy parafianie!
„Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu” św. Augustyn
„Nie jest dobrze, aby człowiek był sam” Ks. Rodzaju 1,26n
Poprzez te dwa przywołane powyżej cytaty, chciałbym na początku tego kolejnego roku
duszpasterskiego przypomnieć, że fundamentem życia człowieka jest jego dobra relacja
z Bogiem i drugim człowiekiem. Odkrywanie i pogłębianie relacji z Bogiem oraz szukanie,
i tworzenie właściwych relacji z ludźmi to droga do szczęścia. Bez tych dobrych relacji
człowiek nie będzie szczęśliwy. To pragnienie życia z Bogiem i ludźmi jest wpisane w serce
człowieka. Dlatego z natury człowiek nie chce być sam i na wzór Trójcy Świętej pragnie
wchodzić w relacje na płaszczyźnie rodziny, społeczeństwa i Kościoła. Ważne jest, aby
budowanie relacji z ludźmi, było oparte na Bogu, gdyż w oderwaniu od Niego przynosi złe
owoce. Można by przytoczyć tutaj dwa takie przykłady. Pierwszy to rewolucja we Francji
w XVIII wieku. Było to pragnienie „wolności, równości i braterstwa”. Drugi to rewolucja
sowiecka 1917 roku, w której chciano zbudować świat bez „wyzyskiwaczy - fabrykantów i
wyzyskiwanych – robotników”. Obie próby były podjęte bez Boga, przeciw Niemu.
Ostatecznie obróciło się to w straszną krzywdę i niesprawiedliwość wyrządzaną w imię haseł
rewolucji. Stało się tak, gdyż oprócz pragnień złożonych w człowieku przez Stwórcę, mieszka
w nim także grzech, egoizm, na który nie ma lekarstwa poza Jezusem Chrystusem.
Te krótkie słowa refleksji chciałbym uczynić przewodnią myślą w nakreśleniu propozycji na
drodze budowania naszej wspólnoty polonijnej, naszej relacji z Bogiem oraz z ludźmi.
U podstaw kryzysu relacji z Bogiem, a co za tym idzie
z Kościołem, jest osłabienie lub utrata wiary. Naszym zadaniem,
również jako Polaków, jest walka o wiarę, bo wielu ją traci.
Niegdyś Polacy nie byli lepsi, ale nigdy nie utracili wiary i języka.
Dzięki temu potrafili przetrwać trudne doświadczenia i wracać do
źródła. Odpowiedzią Kościoła na kryzys wiary, aby odpowiedzieć
na potrzeby człowieka, winno być dziś świadectwo świętości.
Szczególnie u młodych, jest tęsknota za pogłębioną duchowością. I jeżeli jej nie znajdują
w Kościele, często udają się do sekt, aby tam jej szukać. Jako rodzice pytacie: co zrobić, aby
moje dziecko wierzyło, wróciło na drogę wiary? Jeżeli to dziecko, jako młody człowiek
miało doświadczenie wiary (to nawet gdy oddaliło się od Boga i Kościoła – najczęściej przez
grzech) będzie w nim tęsknota za Bogiem. Jeżeli zaś młody człowiek nie ma doświadczenia
Boga, to trzeba uczynić wszystko, aby go zdobył. Dziś nie wystarczy to, że został ochrzczony
i był do bierzmowania. On musi doświadczyć Boga (na rekolekcjach, pielgrzymce, czy przez
osobiste dotknięcie Boga). A potem, żeby trwać w tym doświadczeniu wiary, potrzebuje
wspólnoty i przebywania w środowisku młodych, którzy wierzą i się jednoczą w tym
duchu wiary, nie dlatego że muszą, ale że chcą. …

Jest propozycja, aby była adoracja prowadzona z udziałem młodych (potrzeba jednak paru
osób, abyśmy mogli to uskutecznić). Liczę również na was, rodziców, że wysuniecie
propozycje, które może podsuną wam dzieci i zaangażujecie się, aby je realizować.
Wspominam po raz kolejny o NewPastoral – nowej sprawdzonej formie duszpasterstwa, która
jest dobrą drogą do budowania relacji z Bogiem, jak i między sobą. Potrzeba jednak osób,
które zechciałyby pomóc w realizacji tego projektu.
Rodzina jest podstawową wspólnotą, gdzie objawia się naturalne
pragnienie człowieka budowania dobrych relacji opartych na
wzajemnym szacunku do siebie, na miłości i poszanowaniu wolności.
Pomocą na tej drodze jest dobra relacja z Bogiem. Miałem pytanie
o możliwość stworzenia w parafii kręgu rodzin. Jeżeli byłyby rodziny
chętne do podjęcia tej inicjatywy to jestem otwarty, aby wam w tym
pomoc. Musimy bowiem dziś bronić naturalnego modelu rodziny
oraz czynić wszystko, aby rodziny były mocne wiara i miłością.
Francuski lekarz i genetyk Sługa Boży Jérôme Lejeune, obrońca
życia, szczególnie nienarodzonych, przytoczył wypowiedź pewnej
kobiety, która podczas dyskusji w opactwie Royaumont wobec
dziennikarzy i przedstawicieli rodzin (odmawiając podania swojego nazwiska i organizacji,
w imieniu której przemawia) oświadczyła: „Musimy zniszczyć cywilizację
judeochrześcijańską. Żeby ją zniszczyć musimy zniszczyć rodzinę; żeby zniszczyć rodzinę
musimy ją atakować w jej najsłabszym miejscu; w dziecku, które się jeszcze nie narodziło.
Opowiadamy się zatem za aborcją”. Te słowa wypowiedziane kilka lat temu
dziś się aktualizują. Stąd tak ważna jest obrona życia i rodziny. Przyszłość
Kościoła zależy bowiem od losu rodziny, a los rodziny w dużej mierze od
losu społeczeństwa.
W tym duchu troski o wartości chrześcijańskie staramy się pamiętać w naszej
wspólnocie, aby modlić się o beatyfikację Sługi Bożego Roberta
Schumana, w intencji Europy, aby powróciła do korzeni
chrześcijańskich oraz o mężów stanu, którzy mogliby w tym pomóc.
Wiemy z doświadczenia historii, że siłą ludzi
złych jest to, że idą razem, aby osiągnąć cel
niszczenia, a często słabością ludzi dobrych,
jest to, że pozostają rozproszeni. Trzeba wiec
by dobrzy szli razem, by zaczęli tworzyć
wspólnotę, aby jednoczyli się wokół
Chrystusa, aby nie zamykali się jak
w twierdzy, gdy są atakowani, ale wspólnie dawali świadectwo świętości i byli świadkami
Chrystusa w dzisiejszym świecie.
Gorąco witam nowo przybyłych parafian. Bardzo proszę o skontaktowanie się ze mną,
abyśmy nie byli dla siebie anonimowi. Zawsze można po Mszy św. podejść do zakrystii, aby
się przedstawić, poczekać obok kościoła (staram się, gdy tylko mogę, do Was podejść).
Tak jak zawsze, wraz ze służącymi gorliwą pomocą kapłanami, jestem do Waszej dyspozycji,
aby nieść Wam pomoc duchową, jak również na miarę możliwości zaradzać innym Waszym
problemom rodzinnym czy osobistym.
Ks. Ryszard Górski

Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw
1.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych godz.11.00 – za dusze
wypominane (po Mszy św. modlitwa za dusze wypominane)
Bezpośrednio po” wypominkach” na cmentarzu wojskowym
„Cronenbourg” wraz z żołnierzami, którzy stacjonują w eurokorpusie w Strasburgu oraz harcerzami naszej wspólnoty, będzie modlitwa za poległych
żołnierzy i jeńców wojennych oraz wszystkich zmarłych, jak również zapalenie zniczy
i złożenie kwiatów. Zachęcam do licznego udziału.
Tak jak w każdym roku będzie zachowana tradycyjna modlitwa za zmarłych, tzw.
„wypominki”. Są dostępne kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska naszych
bliskich zmarłych. Modlitwa za nich – tak jak to było praktykowane – w Uroczystość
Wszystkich Świętych oraz w niedzielę 3.11. (I część) i 17.11. (II część) przed Mszą św.
Eucharystia w intencji dusz wypominanych będzie w dniu Wszystkich Świętych oraz
2 listopada o godz.9.30. i w 1-szy piątek grudnia. Serdecznie dziękuję za tradycyjne ofiary,
które są składane przy okazji wypominków. Są one przeznaczane na cele duszpasterskie
naszej wspólnoty.

2.11. Dzień Zaduszny - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Jest to jednocześnie
I sobota miesiąca
Msza św. o godz. 9.30. – za dusze wypominane
Warunki do zyskania odpustu zupełnego za zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada.
•
•
•
•

W danym dniu nawiedzić cmentarz (od południa 1.11. 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 warunków nie jest spełniony, to zyskujemy odpust cząstkowy.
3.11. - XXXI niedziela zwykła. godz. 11.00 W intencji Aleksandry Krawczyk
z okazji urodzin
10.11. – XXXII niedziela zwykła Święto Niepodległości
godz.11.00.
1. W intencji Ojczyzny 2. + + Filip Adwent, jego córka Marysia oraz rodzice:
Janina i Stanisław. Po Mszy św. modlitwa w int. Ojczyzny (po Mszy św. katecheza)
13.11. (środa) od 20.00. do 21.00. adoracja Najświętszego Sakramentu w
języku francusko-polskim
17.11. – XXXIII niedziela zwykła godz.11.00. 1. ++Chansaweng oraz Helena i Edward
Kamieniak 2. ++ Stanisław i Bronisława Urbaniak
(po Mszy św. katecheza)
24.11. – Uroczystość Chrystusa Króla. Święto chórów. Msza św. francusko-polska
godz.10.30. 1. W intencji żołnierzy z euro korpusu i ich rodzin (po Mszy św. katecheza)

1.12. – I niedziela adwentu godz. 11.00
(po Mszy św. katecheza) Podczas katechezy do dzieci zawita św. Mikołaj
W I niedzielę adwentu jest doroczna składka na ogrzewanie i utrzymanie
naszego kościoła. Bardzo proszę, aby na miarę swoich możliwości złożyć ofiarę.
Ofiarę można złożyć do koperty, zamieszczonej w biuletynie. Osoby, które chciałyby
otrzymać zaświadczenie do odpisu od podatku, proszone są o podanie swojego adresu.

6.12. – I piątek miesiąca godz. 19.30. - za dusze polecane Bogu w wypominkach
7.12. – I sobota miesiąca godz. 9.30 –
8.12. – II niedziela adwentu godz. 11.00 (po Mszy św. katecheza)
Rekolekcje to czas łaski oraz przyjścia i „przejścia” Boga pośród nas i w nas.
Zaplanujcie już wcześniej tak swój program, aby wziąć udział we wszystkich
spotkaniach rekolekcyjnych. Poprowadzenia rekolekcji podjął się
Ks. dr hab. Robert Wozniak, teolog, kapłan archidiecezji krakowskiej
Proszę Was o modlitwę w intencji Ojca rekolekcjonisty oraz wspólnoty
parafialnej, aby wszyscy otworzyli się na działanie Bożej łaski.
13.12. (piątek) – godz.20.00 Msza św. i konferencja
14.12. (sobota) – godz.20.00 – Msza św., nabożeństwo pokutne i spowiedź św.
15.12. - III niedziela adwentu godz. 11.00
Msza św. z homilią i konferencja po Mszy św.
Szczegóły związane z rekolekcjami zostaną podane na początku adwentu
22.12. - IV niedziela adwentu godz. 11.00

(po Mszy św. katecheza)

24.12. – „PASTERKA” Msza św. ze wspólnotą francuską godz.23.00
25.12. – Boże Narodzenie Msza św. ze wspólnotą francuską godz. 10.30.
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 ze mną, poprzez kontakt
osobisty lub telefoniczny.

29.12. – Niedziela Świętej Rodziny 11.00. + Zbigniew Wróblewski 3 r.ś.
31.12. – Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2019 – godz.18.30.
1.01.2020 Matki Bożej Rodzicielki oraz 46 Dzień Pokoju. Msza św. o godz. 18.00.
3.01. – I piątek miesiąca godz. 19.30
4.01. – I sobota miesiąca godz. 9.30

5.01. Objawienie Pańskie (Trzech Króli) - niedziela adoracyjna. Poświęcenie wody, kredy,
kadzidła i złota. godz. 11.00
(po Mszy św. katecheza)
12.01. – II niedziela zwykła godz.11.00. -

(po Mszy św. katecheza)

13.11. (poniedziałek) od 20.00. do 21.00. adoracja Najświętszego Sakramentu w języku
francusko-polskim
19.01. III niedziela zwykła 11.00.

(po Mszy św. katecheza)

(tradycyjna „Gwiazdka” dla dzieci oraz spotkanie wspólnoty w dolnej sali pod kościołem)
godz. 16.00 – Msza św. oraz przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej Data (19.01. lub
26.01.) zostanie potwierdzona w grudniu
26.01. IV niedziela zwykła
Data i godzina zostaną potwierdzone w grudniu
1.02. – I sobota miesiąca o godz. 9.30
2.02. – V niedziela zwykła / Ofiarowanie Pańskie/

godz.11.00.

1.02. – I piątek o godz. 19.30.
09.02. – Święto patronalne Matki Bożej z Lourdes. godz. 10.30. Mszy św.
będzie przewodniczył ks. Zdzisław Karon były proboszcz parafii Matki
Bożej z Lourdes oraz wspólnoty polskiej
Po Mszy św. posiłek. Szczegóły związane z zapisem będą podane w połowie stycznia.

Informacje duszpasterskie
Sprawą priorytetową dla naszego duszpasterstwa jest troska
o katechizację dzieci oraz duszpasterstwo młodzieży i rodzin. Nie jest to
zadanie łatwe, gdyż katecheza jest prowadzona raz w tygodniu, po Mszy św.
niedzielnej. Stąd ważne jest, aby rodzice tak zorganizowali czas, by dziecko
nie opuściło żadnej katechezy oraz by pomóc mu w przyswojeniu przekazywanych
wiadomości. Przygotowanie do I spowiedzi, i Komunii św. trwa minimum 2 lata, a do
bierzmowania 3 lata. Wielkim bogactwem jest to, że mamy do pomocy księży studentów.
Staram się więc, aby przynajmniej jeden rok przed Komunią św. oraz bierzmowaniem
katecheza była prowadzona przez księdza. Grupy są ustawiane według roku urodzenia.
Wyjątkowo może być jakieś odstępstwo od tej zasady, po przedstawieniu konkretnych racji
oraz uzgodnieniu tego z ks. proboszczem. Dzieci, które przyjechały z Polski lub też
wcześniej były we wspólnocie francuskiej, przedstawiają świadectwo z ostatniego roku
katechizacji.
Gorąco dziękuję wszystkim, którzy podejmują się trudnego i odpowiedzialnego zadania
prowadzenia katechizacji. Oto grupy katechetyczne oraz prowadzący katechezę w roku
duszpasterskim 2019/2020: grupa najmłodsza: 5 i 6 lat (Pani Monika Baniowska, z pomocą
Pani Katarzyny Skrzypczak), grupa młodsza do I Komunii świętej 7-8 lat (Pani Marzena

Kawczyńska), grupa dzieci do I Komunii świętej 8-9 lat (ks. Karol Węsierski-Tesen), grupa
po-komunijna młodsza 9-10 lat (Pani Maria Gentelet), grupa po-komunijna 10-11 lat (Pani
Maria Zbrojkiewicz), grupa po-komunijna 11 – 12 lat (Pani Magdalena Wróblewska ),
grupa do bierzmowania II rok 13-14 lat (ks. Dawid Matusiak).
Katechezy dodatkowe związane z tematyką: miłość – czystość – życie małżeńskie
i rodzinne będzie prowadziła Maria Krawczyk. Katecheza dla dorosłych będzie na miarę
możliwości prowadzona raz w miesiącu.
Planowany rozkład katechez od listopada do lutego: listopad: 10, 17, 24
grudzień:1, 8; 15, 22 styczeń: 5, 12, 19. 26. W niedzielę (19 lub 26 stycznia) data zostanie
podana o godz. 16.00 „Gwiazdka” (Msza św., przedstawienie „Jasełkowe” i spotkanie w sali).
Podczas katechezy dla dzieci, rodziców zapraszam do salki pod wezwaniem św. Jana
Pawła II. Tam można wypić kawę czy herbatę. Wszelki dochód jest przeznaczany na potrzeby
naszej wspólnoty. Za prowadzenie „barku” dziękuję Państwu Beacie i Wojciechowi
Sawickim, Pani Danucie Cazals-Wiśniewskiej oraz służącym pomocą Panom: Dariuszowi
Kebelisowi i Januszowi Lorze.
Grupą ministrantów będzie zajmował się Pan Ireneusz Konarski. Rozpocznie
się również przygotowanie dzieci po I Komunii św. do służby ministranckiej.
Dziękuję grupie dzieci i młodzieży zaangażowanych w liturgiczną posługę
ołtarza w naszej wspólnocie jak i ich rodzicom.
Spotkanie formacyjno-rekreacyjne będzie w sobotę 26 października od godz.
10.00. .
Rycerstwo Niepokalanej w duchu wychowania harcerskiego
To grupa dzieci i młodzieży formująca się w naszej polskiej parafii. Realizujemy go
m.in. we współpracy z polskimi żołnierzami z euro korpusu. Projekt opiera się na
zasadach wychowania harcerskiego. Jest to więc forma harcerstwa realizowana
w naszych warunkach. Wszelkie zapytania można kierować do Jakuba Lory.
Róże różańcowe – intencje dla członków róż różańcowych są
przekazywane w pierwszą niedzielę miesiąca. Tak jak w ostatnim 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 do stworzenia nowej róży
różańcowej.

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. Uroczyste
jej zakończenie będzie podczas rekolekcji adwentowych.

Polska jest państwem stowarzyszonym w Euro korpusie. Od roku 2008
liczba polskich żołnierzy, którzy przybywają do euro korpusu wraz z
rodzinami zaczyna się zwiększać. Obecnie jest ponad 60 żołnierzy. Od
października mają oni również swojego kapelana, którym jest ks. płk dr
Piotr Majka, który urodził się 1972 r. niedaleko Bydgoszczy. Ukończył
Wyższą Szkołę Oficerską w Koszalinie, następnie wstąpił do seminarium
duchownego w Warszawie. Po Otrzymaniu święceń kapłańskich został skierowany do parafii
wojskowej w Olsztynie a rok później z naszymi żołnierzami został skierowany do Iraku. Po
powrocie został mianowany proboszczem parafii wojskowej w Warszawie Wesołe, gdzie
pobudował kościół wraz z całym zapleczem. Następnie został skierowany do parafii
wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Glinnku gdzie pobudował zaplecze przy
kościele oraz doprowadził do konsekracji kościoła. Dalej został mianowany proboszczem
katedry polowej WP i dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego WP. Następnie został
proboszczem parafii wojskowej w Skierniewicach i dziekanem Wojsk Obrony Terytorialnej,
gdzie tworzył duszpasterstwo wojskowe. Obecnie pełni służbę pośród naszych żołnierzy w
Strasburgu oraz Ramstein w Niemczech.

Rada Duszpasterska – ostatnia RD polsko – francuska miała miejsce 27.09.
Spotkanie Rady z udziałem tylko Polaków odbyło się 20.10.2019
Podczas spotkania omówiono kalendarz najbliższych spotkań oraz inicjatyw, o których
wspominam w tym biuletynie.
30 rocznica obecności Polaków w kościele Matki Bożej z Lourdes została podkreślona
w niedziele 13.10. podczas Mszy św. z udziałem Francuzów i Polaków. Po Mszy św.
odprawianej przez ks. Stanisława Kupczaka, który rozpoczynał budowę struktur parafii
francusko-polskiej przy tym kościele, miało miejsce spotkanie przy poczęstunku
przygotowanym przez polska wspólnotę.
Warto zastanowić się nad przyszłością naszej wspólnoty w aktualnych realiach naszej
„Polonii” oraz Kościoła we Francji i w Polsce. Czekam na wasze inicjatywy, konkretne
propozycje poparte wsparciem w ich realizacji. Zwrócono uwagę na możliwość
wykorzystania następujących, podanych już propozycji:
• Polska Misja Katolicka we Francji przygotowała dokument: „Wizja
duszpasterstwa Polskiej Misji Katolickiej we Francji”. Opiera się on na 3
punktach: 1. Przyjąć - wszystkich, którzy do nas przychodzą 2. Szukać – tych, którzy
są w drodze i razem 3. Budować wspólnotę. Bliższe omówienie tej wizji oraz innych
propozycji, będzie miało miejsce podczas jednej z najbliższych katechez dla dorosłych.
• NewPastoral - to nowa forma duszpasterstwa, która ma ożywić wspólnotę
parafialną. Działa ona w parafiach wielu krajów. Osoby, które byłyby chętne
zaangażować się na tym polu proszone są o kontakt ze mną.
• Zrodziła się propozycja ze strony młodzieży utworzenia grupy prowadzącej adoracje
(np. 1x na miesiąc) O szczegółach będę informował.
• Jeżeli ktoś z młodzieży lub osób dorosłych byłby chętny włączyć się do grupy
przygotowującej „Jasełka” to proszony jest o kontakt ze mną do 10 listopada
• Od dwóch lat Pani Marzenna Szeszko przygotowuje na każdą niedziele komentarze
biblijne do Słowa Bożego, które mogą być dla każdego z Was dużą pomocą
w rozumieniu czytań i w pogłębieniu refleksji nad nimi. Chętni, którzy chcieliby
otrzymywać taki komentarz mogą ją o tym poinformować drogą mailową na adres:
marzenna.anna63@gmail.com

• W ramach Rady Duszpasterskiej będzie stworzona rada o charakterze ekonomicznym
(2 lub 3 osoby), która ma pomagać księdzu w prowadzeniu księgowości
•
Dziękuję Panu Jackowi Zbrojkiewiczowi oraz służącemu pomocą
Rafałowi Skrzypczakowi za wykonywanie zdjęć do PortaluFR oraz biuletynu
„Regards”. Chętni do pisania tekstów proszeni są o kontakt ze mną.
•
Dziękuję Przewodniczącej RD Pani Iwonie Kołakowskiej i wszystkim,
którzy biorą w niej aktywny udział oraz kieruję prośbę o włączenie się do
niej nowych przedstawicieli naszej wspólnoty polskiej.
Jak już może niektórzy zauważyli działa nowa strona internetowa
Polskiej Misji Katolickiej w Strasburgu: www.polska-misja-katolickastrasbourg.pl Za podjęcie się jej utworzenia i prowadzenia dziękuje
serdecznie Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu.
Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła
Nadal aktualny jest apel o pomoc przy sprzątaniu kościoła. Nasz kościół jest sprzątany 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
układanie dziękuję Pani Danucie Cazals-Wiśniewskiej. Paniom: Danucie i Magdalenie
dziękuję również za systematyczną pomoc w dekoracji naszego kościoła.
Spowiedź święta - ma miejsce podczas Mszy św. niedzielnej (jeżeli jest obecny
drugi kapłan), w 1-szy piątek i w 1-szą sobotę oraz w dni powszednie (przed lub
po Mszy św.). Zawsze na osobistą prośbę. Jeżeli we wspólnocie byłyby osoby
chore, samotne lub znajdujące się w szpitalu i pragnące odwiedzin kapłana, to
proszę o zgłoszenie. Zawsze jestem do ich dyspozycji.
Tak jak przez ostatnie lata w obecnym biuletynie jest zamieszczona koperta
z prośbą o ofiarę na ogrzewanie kościoła oraz remonty przy naszej parafii.
Koszty ogrzewania naszego kościoła oraz budynku przykościelnego wyniosły w
ostatnim roku 8881€. 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. Przewidziane wcześniej prace (zejście
do sali pod kościołem oraz ubikacja dla osób niepełnosprawnych) zostały wstrzymane z racji
nowych zaleceń komisji do spraw bezpieczeństwa, które wymagają dodatkowych prac.
Od złożonej ofiary (począwszy od 10€) można otrzymać zaświadczenie (reçu fiscale) do
odpisu od podatku. Należy podać adres, zaś czek wypełnić na „Paroisse Notre Dame de
Lourdes”.
Kolejny biuletyn ukaże się na początku lutego 2020 roku.
Pomoc dla Mikołaja
Tak, jak w minionym roku będzie można złożyć przedmioty na aukcję charytatywną, aby
pomóc choremu Mikołajowi. Przedmioty te czy ewentualne ofiary pieniężne zostaną
przekazane w drugiej połowie listopada.

