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Drodzy parafianie!
„Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i
tam się modlił” (Św. Mk 1,35)
„Jezus rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i
wypocznijcie nieco”. (Św. Mk 6,31)
Poprzez te przywołane słowa pragnę przypomnieć, że zbliżający się
czas Wielkiego Postu jest wezwaniem, aby znaleźć w naszym
zabieganym i pełnym chaosu świecie, a niekiedy i w sercu, czas na
chwilę samotności i ciszy, by usłyszeć siebie oraz głos Boga, co
zaowocuje pogłębieniem więzi z Nim i z drugim człowiekiem. Często bowiem jesteśmy dziś
zmęczeni fizycznie i psychicznie, pytamy „jaki to wszystko ma sens”, zatracamy wiarę w te
wartości, które są źródłem nadziei, odwagi, dobra, piękna i mądrości. Dlatego czas
wielkopostny jest wezwaniem do pójścia na miejsce pustynne by znaleźć ciszę. To pomoże
nam udać się w wędrówkę do swojego (może zapomnianego) duchowego wnętrza. Cisza
bywa trudna, gdyż może ujawnić nasz egoizm, nasze wady i grzechy. Cisza ujawnia to
wszystko, co próbuje zagłuszyć otaczająca nas rzeczywistość, o czym najczęściej sami
próbujemy zapomnieć. Dlatego w ciszy musimy mieć odwagę, aby stanąć w prawdzie
przed Bogiem i samym sobą. Cisza będzie miała na nas pozytywny wpływ, jeśli
przyjmiemy ją świadomie i dobrowolnie, bo wtedy ona pomoże nam odnaleźć siebie,
a dzięki temu zbliżyć się do Boga i człowieka.
Wielki Post proponuje nam pewne środki, które pomogą nam w tej ciszy odnaleźć
drogę do własnego serca i do Boga. Niech pomocą do ich przypomnienia będą słowa
Matki Teresy, z Kalkuty, która powiedziała: „Owocem ciszy jest wiara. Owocem wiary jest
modlitwa. Owocem modlitwy jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem zaś służby
jest pokój”.
Początkiem tej drogi musi być nasza gotowość do wewnętrznego
nawrócenia, czyli przemiany naszego myślenia i serca, a co za tym idzie,
również i życia. Tutaj każdy musi zaczynać od siebie, od podjęcia
wysiłku, aby odbudować czy pogłębić z pomocą Ducha Świętego osobistą
więź z Bogiem oraz wiarę. „Owocem tej zewnętrznej i wewnętrznej ciszy
ma być umocniona i pogłębiona wiara”. Z wiary będzie rodziła się modlitwa, rozmowa z
Bogiem.
Znajdźmy w okresie wielkopostnym więcej czasu na modlitwę i
czytanie Słowa Bożego, na niedzielną Eucharystię oraz
odprawienie po niej Drogi Krzyżowej lub śpiew Gorzkich Żali.
Ważną rolę odgrywa także post, czyli odmówienie sobie czegoś co
lubię (nie chodzi tylko o pożywienie), a co może jest przeszkodą
w moim życiu duchowym, czy też w relacji z drugim człowiekiem.

Tak jak w minione lata, jedną z takich propozycji może być
podjęcie w tygodniu jednego dnia postu ścisłego (na miarę
swoich możliwości: np. o wodzie i chlebie...) w intencji
nawrócenia osobistego lub kogoś z waszych bliskich. Osoba
podejmująca taki post może to zaznaczyć na grafiku (nie musi
podawać nazwiska i imienia, wystarczy tylko zaznaczenie np.
inicjałami podjęcia decyzji). Post nie dotyczy niedziel i Świąt.
Taki podjęty post to również droga do budowania wspólnoty w wymiarze duchowym.
Formą, która łączy modlitwę z wyrzeczeniem może być ekstremalna droga krzyżowa.
Szczegóły będą podane. Bardzo ważną formą drogi wielkopostnej będą rekolekcje, na które
zaproście również bliskich i znajomych.
Owocem pogłębionej wiary i modlitwy ma być wzajemna miłość
i postawa służby, co jest ważne, aby budować jedność i pokój
w swoim sercu, w rodzinie i wspólnocie. Tak wiele dziś w rodzinach,
wspólnotach, w naszej Ojczyźnie rozłamów i pęknięć. To rodzi
niepokój o przyszłość naszych rodzin i narodu. Niech wiara i więź
z Bogiem pomagają nam wszystkim w budowaniu pojednania,
przebaczenia na fundamencie prawdy, która swoje źródło ma
w Chrystusie. Niech postawa miłosierdzia pomaga nam budować
jedność naszej wspólnoty, jedność rodzin i Ojczyzny. W naszej wspólnocie mamy wiele
okazji, aby tę postawę uczynków miłosiernych realizować poprzez dzieła
charytatywne: pomoc dla Domów Dziecka, dla chorego Mikołaja, dla „Arki” w
Warszawie, pomoc Stowarzyszeniu „Małych stópek”. Nie zapominajmy również o
wsparciu innych darem modlitwy, obecności, ofiarowanego czasu.

Rok 2020 pod znakiem św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego
18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola
Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „papieża rodziny”, który
zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Z tej okazji
Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.
7 czerwca 2020, zgodnie z zapowiedzą Stolicy Apostolskiej,
zaplanowano w Warszawie uroczystość beatyfikacji kard. Stefana
Wyszyńskiego. Po 30 latach procesu uznano świętość Prymasa
Tysiąclecia. Jan Paweł II w czasie obecności w Częstochowie 19 czerwca 1983 roku, podczas
drugiej pielgrzymki do ojczyzny, gdy spotkał się z członkami Konferencji Episkopatu Polski,
tak powiedział o prymasie Stefanie Wyszyńskim: "Trudno wręcz wyrazić doniosłość tego
posługiwania – nie tylko ze względu na Polskę, ale także ze względu na Kościół powszechny.
(…) Pragnę w gronie Konferencji Episkopatu Polski złożyć raz jeszcze pośmiertny hołd
pamięci wielkiego Prymasa, któremu Kościół i Polska – i my wszyscy: ja w szczególności –
tak wiele zawdzięczamy". Ich życiorysy łączą się z trudną kartą polskiej historii.
W naszej wspólnocie te wydarzenia zostaną szczególnie podkreślone w Uroczystość 3
Maja, w niedzielę beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz w miesiącach
powakacyjnych.
Zawierzam naszą wspólnotę Bożemu Miłosierdziu, Maryi oraz patronom naszej Ojczyzny
Ks. Ryszard Górski

Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw
23.02. - VII niedziela zwykła godz.11.00
26.02. - Środa popielcowa godz. 20.00 - Msza św. ze wspólnotą francuską.
Rozpoczynamy Wielki Post, który jest przygotowaniem
do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Droga
do tego spotkania prowadzi przez krzyż, który staje się
dla nas szkołą miłości, cierpienia i nadziei.
1.03. I niedziela Wielkiego Postu godz.11.00 1. + Wojciech Zieliński
2. ++ Kazimiera i Zbigniew Łaszyca
Po Mszy św. katecheza, a dla dorosłych śpiew I części „Gorzkich Żali”.
6.03. I piątek miesiąca – Msza św. o godz.19.30
7.03. – I sobota miesiąca godz. 9.30
8.03. - II niedziela Wielkiego Postu godz.11.00 + Helena Wiśniewska 6 r.s.
Po Mszy św. katecheza, a dla pozostałych droga krzyżowa
Ofiary składane podczas Mszy św. w ramach „Tygodnia Miłosierdzia” będą przekazane
do Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu.
15.03. - III niedziela Wielkiego Postu godz.11.00 ++ Zofia Lewandowska oraz Stefan i
Bogusław Łaszyca
Po Mszy św. katecheza, a dla dorosłych śpiew II części „Gorzkich Żali”.
Ofiary składane po Mszy św. będą przeznaczone na potrzeby Polskiego Seminarium
Duchownego w Paryżu. Przy tej okazji Rektor tegoż Seminarium ks. prałat Kristian
Gawron wygłosi kazanie podczas Mszy św.
22.03. - IV niedziela Wielkiego Postu godz.11.00
Po Mszy św. katecheza, a dla pozostałych droga krzyżowa
Tak jak w minione lata, po Mszy św. w niedzielę 22 marca złożyć do puszek ofiarę dla dzieci
z Domów Dziecka oraz dla chorego Mikołaja. Z zebranych pieniędzy pokrywamy również
wysyłkę paczek z odzieżą dla dzieci i młodzieży.
W niedzielę 29 marca podczas Mszy św., tak jak w ostatnie lata, możliwość
podjęcia adopcji duchowej dziecka poczętego. Zachęcam Was, aby jak
najliczniej zaangażować się w to ważne dzieło ochrony życia poczętego.
Po Mszy św. można złożyć ofiarę na pomoc dla organizacji broniącej życia
nienarodzonych: „Bractwo małych stópek”.
Uwaga! Zmiana czasu z soboty 28.03. na niedziele 29.03.! Śpimy krócej.
Od 27.03. do 29.03 – Rekolekcje wielkopostne
27.03. (Piątek) godz. 20.00 - program po ustaleniu z rekolekcjonistą
28.03. (Sobota) godz. 20.00 - Nabożeństwo pokutne z nauką oraz spowiedź św.
29.03. – Niedziela Palmowa godz. 11.00. – Msza św. z nauką rekolekcyjną oraz „Gorzkie
żale” i konferencja
Rekolekcje poprowadzi ks. Mikołaj Piec z diecezji tarnowskiej

Ofiary składane podczas Mszy św. będą przeznaczone na pokrycie kosztów przyjazdu
księdza rekolekcjonisty.
5.04. Niedziela Palmowa godz;11.00.
Liturgia Wielkiego Tygodnia
Szczyt liturgii roku kościelnego stanowią trzy święte dni Wielkiego Tygodnia.
Rozpoczyna je Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
Dziękujmy w tym dniu za Eucharystię i Kapłaństwo.

09.04. – WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia
sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa Godz.20.00 Msza św. ze wspólnotą
francuską (po Mszy św. adoracja)

10.04. – WIELKI PIĄTEK – pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa
Dziękując za dzieło naszego odkupienia zastanówmy się również, jakie miejsce zajmuje krzyż
w naszym życiu? Czy jest on w moim sercu i na ścianie mojego mieszkania?
Godz. 10.30. – Droga krzyżowa ulicami Strasburga
od godz. 17.30 – spowiedź św. godz. 18.30 – Liturgia Wielkiego Piątku
(po Liturgii „Droga Krzyżowa” i adoracja)
Wielka Sobota jest wezwaniem do nadziei, której źródłem jest nasze
trwanie w Chrystusie. Światło, które bierzemy do ręki, przypomina nam
Chrystusa, który przez śmierć i zmartwychwstanie rozproszył ciemności,
stając się naszym Sensem, Życiem i Nadzieją.

11.04. – WIELKA SOBOTA
godz. 16.00 – poświęcenie pokarmów połączone z modlitwą
i śpiewem „Gorzkich Żali”.
godz. 20.00 (ze wspólnotą francuską) - Liturgia Wielkiej Soboty

12.04. WIELKANOC godz. 10.30 (ze wspólnotą francuską)
13.04. Wielki Poniedziałek godz. 11.00
19.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego godz. 11.00
(adoracja z Koronką do Bożego Miłosierdzia)
Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w
pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy tajemnicą
Odkupienia a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego
miłosierdzia. „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników... wylewam całe morze łask na
dusze, które zbliżają się do źródła miłosierdzia Mojego” (Pan Jezus do Siostry Faustyny).

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, która polega na odmawianiu (przez 9 dni
rozpoczynając od Wielkiego Piątku) koronki do Miłosierdzia Bożego.

26.04. - III niedziela wielkanocna godz. 11.00
1.05. – I piątek miesiąca godz. 19.30
2.05. – I sobota miesiąca godz. 9.30
3.05. - IV niedziela wielkanocna godz. 11.00
Po Mszy św. katecheza.
Podkreślenie święta Maryi Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
jak również 100-tnej rocznicy urodzin Sw. Jana Pawła II
Z tej okazji przewidziany jest koncert. Szczegóły zostaną podane później.
8.05. Pielgrzymka „Wspólnoty parafii”
Po Mszy św. katecheza.

10.05. - V niedziela wielkanocna godz. 11.00

13.05. (środa) Nabożeństwo fatimskie godz.20.00.
Zachęcam Was serdecznie, abyście włączyli się w przygotowanie kiermaszu, z którego
dochód jest przeznaczony na utrzymanie naszego kościoła
16 i 17 maja - doroczny kiermasz organizowany przez parafię francuską i polską
17.05. VI niedziela wielkanocna godz. 10.30
21.05. – Wniebowstąpienie Pańskie godz. 11.00
24.05. VII niedziela wielkanocna godz. 11.00 Po Mszy św. katecheza.
31.05. – Zesłanie Ducha Świętego 11.00.
Pierwsza Komunia św. dla dzieci z naszej wspólnoty polskiej
1.06.

Polonijna uroczystość w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Thirenbach - godz. 10.00

5.06. – I piątek miesiąca godz. 19.30
6.06. – I sobota miesiąca godz. 9.30
7.06. Trójcy Przenajświętszej godz. 11.00

+ Francis Cazals 11 r.s.

13.06. (sobota) Nabożeństwo fatimskie godz.18.30.
14.06. Uroczystość Bożego Ciała 11.00
21.06. XII Niedziela zwykła godz. 11.00
Zakończenie roku katechetyczno-duszpasterskiego.
28.06. XIII Niedziela zwykła godz. 11.00

Informacje duszpasterskie
Katechizacja
Rozkład katechez: marzec (1 – dla dzieci do I Komunii św. oraz 8, 15, 22,
29); kwiecień (5); maj (3, 10, 24, 31); czerwiec (7, 14, 21); 21 czerwca –
zakończenie roku duszpastersko – katechetycznego.
Spotkanie z rodzicami dzieci do I Komunii św. w niedzielę 8 marca.
Spotkanie z zespołem katechetycznym: marzec i czerwiec (termin zostanie ustalony).
Nauczanie języka polskiego w Strasburgu
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia możliwość
bezpłatnego kształcenia dzieci i młodzieży w języku polskim w
dwóch formach:
1) Szkoła Polska
2) Sekcja polska.
1) Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się raz w tygodniu, w sobotę przed południem. Jest
to ośmioletnia szkoła podstawowa, w której realizowany jest uzupełniający program
nauczania (3 godziny języka polskiego oraz lekcje wiedzy o Polsce w starszych klasach).
Zajęcia organizowane są w budynku Ecole élémentaire Louvois. http://strasburg.orpeg.pl/
2) Sekcja polska funkcjonuje w ramach francuskiego systemu edukacji. Nauka języka
polskiego oraz historii z elementami geografii odbywa się w 3 szkołach: Ecole élémentaire
du Conseil des XV – cycle 2 i cycle 3, Collège International Vauban oraz Lycée International
des Pontonniers (od klasy I do maturalnej). Zajęcia sekcji obejmują 6 godzin tygodniowo.
Zapisu do szkoły podstawowej można dokonać od 24 lutego do 3 kwietnia 2020.
http://www.ec-conseil-xv-strasbourg.ac-strasbourg.fr/
Strona internetowa naszej wspólnoty polskiej
Dzięki Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu od października nasza
wspólnota polska ma nowa stronę internetową. Dziękuje mu serdecznie
za stworzenie logo naszej strony (zamieszczone obok), za jej opłacenie
oraz za duży wysiłek i poświęcenie w jej prowadzeniu.
www.polska-misja-katolicka-strasbourg.pl
Róże różańcowe i duchowa adopcja dziecka poczętego.
Wspólnota modlitwy realizuje się między innymi przez przynależność do róży
różańcowej. Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę miesiąca. Raz na kwartał ma
miejsce spotkanie członków róży różańcowej, które prowadzi Pani Maria Krawczyk.
Serdecznie zachęcam do udziału w tych spotkaniach, jak również do modlitwy
dziesiątki różańca, która ma miejsce w kaplicy po Mszy świętej niedzielnej.
Duchowa adopcja dziecka poczętego będzie miała miejsce w niedzielę 29 marca. Chętni
do jej podjęcia zgłaszają się u księdza w zakrystii.

Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Ostatnie spotkanie Rady Duszpasterskiej miało miejsce 10 stycznia i wzięło w nim udział
15 osób. Podczas spotkania został omówiony kalendarz najbliższych wydarzeń
duszpasterskich oraz nowe inicjatywy, o których wspominam w bieżącym biuletynie oraz o
których będę Was informował podczas niedzielnych ogłoszeń. Termin kolejnego spotkania
Rady Duszpasterskiej, to piątek 26 czerwca. Dziękuję Pani Iwonie Kołakowskiej Przewodniczącej RD - za ofiarne wypełnianie swoich zadań.
Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła
Serdecznie zapraszam do pomocy w sprzątaniu kościoła, które ma miejsce raz w miesiącu, w
sobotę od godz. 9.30 do 11.00. Duże sprzątanie kościoła i salek katechetycznych jest
planowane na sobotę 21 marca. Termin będzie potwierdzony w ogłoszeniach
parafialnych. Potrzeba wtedy kilkanaście osób. Bardzo proszę, abyście ochotnie – jak w
minionym roku – odpowiedzieli na ten apel. Potrzebna będzie również pomoc w
przygotowaniu „Grobu Pańskiego” i „Ciemnicy”. Za organizację sprzątania dziękuję
Paniom: Magdalenie Wróblewskiej oraz Halinie Bronner, zaś za układanie i ofiarowanie
kwiatów Pani Danucie Cazals-Wiśniewskiej.

Spowiedź święta – ma miejsce podczas Mszy św. niedzielnej oraz w dni
powszednie (przed lub po Mszy św.). Zawsze na osobistą prośbę (po
wcześniejszym kontakcie ze mną, celem ustalenia godziny spowiedzi św. lub
rozmowy). Serdeczna prośba, aby do spowiedzi wielkanocnej przystąpić
podczas rekolekcji, gdyż wtedy jest do dyspozycji więcej kapłanów.
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.
Dziękuję wszystkim osobom i rodzinom, które zaprosiły kapłana z tradycyjną wizytą
duszpasterską, związaną z błogosławieństwem mieszkań czy domów. Jest to okazja bliższego poznania
Was i Waszych problemów. Za wszelkie oznaki życzliwości serdeczne Bóg zapłać. W tym roku złożone ofiary
zostaną w większości przeznaczone na pokrycie kosztów koncertu, który jest przewidziany z okazji 3 Maja
oraz na potrzeby duszpasterskie parafii i osób w sytuacjach losowych.

Tradycyjny kiermasz (kermesse) w tym roku będzie w dniach 16 i 17 maja.
Jego przygotowanie i poprowadzenie wymaga połączenia sił wspólnoty francuskiej i polskiej.
Nasza wspólnota - jak co roku - przygotowuje pierogi w sobotę: 28 marca i 4 kwietnia, od
godz. 9.30. Bardzo proszę zarówno dorosłych jak i młodzież o pomoc. Chętni do
przygotowania pierogów wpisują się na listę u Pani Iwony. Później będzie także potrzebna
pomoc w przygotowaniu bigosu i ciast. Młodzież, jak każdego roku, proszę o pomoc przy
podawaniu posiłków.
Jeżeli ktoś miałby jakieś rzeczy na organizowaną tombolę, można je składać w parafii.
Wszystkich zapraszam do udziału w kiermaszu w sobotę i niedzielę. Zaproście także Waszych
znajomych i przyjaciół.
Pierwsze spotkanie przygotowujące kiermasz odbędzie się 21 lutego o godz.20.00. Serdecznie
zapraszam.

Troska materialna o utrzymanie parafii.
Gorące podziękowanie składam wszystkim, którzy złożyli ofiary na ogrzewanie kościoła oraz budynku
parafialnego. W tym roku podczas dorocznej składki (listopad-grudzień 2019) wspólnota polska złożyła
5347 €. Z kościoła korzystamy w niedziele i święta oraz w I piątki i I soboty miesiąca, natomiast z budynków
przykościelnych podczas katechezy oraz spotkań parafialnych. W okresie: 07.2018- 07.2019 zapłacono za
ogrzewanie kościoła oraz budynku obok kościoła, gdzie jest sala im. „Jana Pawła II”: 8597 €;
opłaty za prąd: 2113 €; ubezpieczenie kościoła: 3117,95€ woda: 344€ „taxe foncière”: 2170€; wywóz
śmieci: 1173,28€. Dochód z obiadu przygotowywanego w roku 2019 wyniósł: 453,50€. Pragnę również
poinformować, że nasza wspólnota przekazuje miesięcznie do parafii francuskiej 120€ oraz składki ze
wspólnych Mszy św. Średnia składka niedzielna w minionym roku 2019 wyniosła: 171€ (w tym ofiary
składane w Wielką Sobotę, na Tydzień Miłosierdzia oraz na PMK we Francji). Dokonujemy także zakupów
związanych z liturgią i dekoracją. Został zakupiony wzmacniacz do nagłośnienia (199€). Nasz udział to
również duże zaangażowanie w doroczny kiermasz, sprzątanie, dekorację kościoła,
układanie kwiatów oraz inne formy pomocy w trosce o kościół. Dochód z kiermaszu w
2019 roku wyniósł 5533,38 € (składają się nań w dużej mierze ofiary indywidualne parafian
mieszkających w tutejszej dzielnicy lub związanych z parafią oraz organizowana tombola,
gry i dochód z konsumpcji).
Pomoc na cele charytatywne w 2019 roku wpłynęła z dorocznej składki w IV niedzielę Wielkiego Postu:
160€ oraz z ofiar złożonych indywidualnie: 680€. Przekazaliśmy: pomoc dla Domów Dziecka: w Kartuzach
i Chełmie (w tym wysyłka paczek) - 332€. Dla chorego Mikołaja 350 €, pomoc dla osoby w trudnej sytuacji:
20€, „Stowarzyszenie Małych stópek” 170€, Tydzień Miłosierdzia 305€. Pomoc dla „Arki” w Warszawie
150€. W kasie na pomoc charytatywną z roku 2019 pozostaje obecnie: 53,90€.
Wydatki na inne formy duszpasterskiej działalności: spotkania formacyjne ministrantów: 203,48 sw.,
Mikołaj dzieci i ministrantów: 344,92€, dzień sportu – 80,20€: „Gwiazdka”: 24,57 €; pamiątki dla dzieci i
katechetów na zakończenie roku – 311,11€ Pokrycie biletów dla artystów na koncert z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości: 460€
Ofiary składane przy okazji „wypominek” czy wizyty duszpasterskiej były przeznaczone na częściowe
pokrycie honorarium dla artystów (koncert), na remonty na plebanii, na pomoc osobom w trudnej potrzebie
czy sytuacjach losowych
Od kilku lat po Mszach św. czynny jest „barek”, w którym można spotkać się przy kawie lub herbacie.
Dochód jest przeznaczony na potrzeby duszpasterskie naszej wspólnoty oraz utrzymanie kościoła. Dziękuję
Państwu Sawickim, Pani Danucie Cazals-Wiśniewskiej, Panom: Dariuszowi Kobelisowi i Januszowi Lorze
oraz wszystkim, którzy im pomagają w jego prowadzeniu. Z ofiar z „barku” zakupiono bojler do sali polskiej
oraz złożono ofiarę dla księży studentów, którzy w 2019 roku zakończyli posługę w naszej wspólnocie.
Ze składek parafialnych pokrywane są koszty biletów i honoraria dla księży rekolekcjonistów,
zaproszonych osób z konferencjami czy celebracjami liturgicznymi oraz przejazdy księży studentów do
posługi w naszej polskiej wspólnocie.
W tym roku na miarę naszych możliwości pragniemy kontynuować wysyłkę ubrań do Domu Dziecka w
Chełmcu i pomoc materialną; pomoc dla chorego Mikołaja (mile widziane są przedmioty ofiarowane na
aukcje), wsparcie dla „Stowarzyszenia Małych Stopek” i inne formy pomocy w miarę możliwości
finansowych

Dziękuję parafianom, którzy regularnie pomagają parafii przy pracach w kościele oraz
budynkach przykościelnych w soboty czy w sytuacjach, gdy jest taka potrzeba.
Dziękuję Wam serdecznie za ofiarność. Za to, że w różnych trudnych sytuacjach mogę
zwrócić się do Was o pomoc i ją otrzymać. Bez Waszej pomocy parafia nie mogłaby
funkcjonować.
Kolejny biuletyn ukaże się 28 czerwca 2020 roku

