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Pandemia – czas próby i nadziei
Przyszło nam żyć w dziwnych czasach, których nikt się nie spodziewał. Wiele sytuacji
nas zaskoczyło, często staliśmy się bezsilni. Okres pandemii, który trwa już prawie rok,
bardzo mocno odbił się na zdrowiu fizycznym, psychicznym i duchowym ludzi oraz na
relacjach międzyludzkich. Z jednej strony u niektórych pandemia osłabiła życie duchowe i
ograniczyła praktyki religijne, z drugiej zaś spowodowała u innych rodzaj duchowego
oczyszczenia, zmuszając ich do postawienia sobie pytań o wiarę i jej miejsce w ich życiu. Po
tym krótszym lub dłuższym okresie kwarantanny od uczestnictwa w Mszy św. i działalności
duszpasterskiej, potrzeba wysiłku i motywacji, aby do nich powrócić. Im dłużej bowiem
pozostajemy oderwani od praktyk sakramentalnych, tym trudniej jest nam do nich powrócić.
Często pojawia się pytanie, czy ten czas pandemii osłabił czy też wzmocnił wiarę i więź z
Kościołem?
Na odpowiedź trzeba będzie zapewne jeszcze poczekać. Wydaje się jednak, że dla niektórych
osób sytuacja pandemii jest okazją do częściowego lub całkowitego zerwania kontaktu z
Kościołem. Niektórzy twierdzą, że mogą uczestniczyć w Mszy św. za pośrednictwem mediów,
przyjmować Komunię św. duchową, zastąpić sakrament pokuty wzbudzeniem żalu
doskonałego. Zauważyć można, że pandemia szczególnie "wygoniła" z kościołów tych, którzy
przychodzili do niego sporadycznie, byli osłabieni różnymi chorobami duchowymi lub
reprezentowali typ katolików "jestem wierzący, ale...". Niektórzy przyzwyczaili się do
niedziel bez pójścia do kościoła.
Ciekawym głosem na ten temat jest wypowiedź kardynała Roberta Saraha (gwinejski biskup
rzymskokatolicki, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów). Jego
zdaniem Kościół w ostatnich latach za bardzo skoncentrował się na walce o doczesność
(ekologia, pokój, dialog, sprawiedliwy podział dóbr itd.). Te sprawy są słuszne, potrzebne i
ważne, ale nie najważniejsze. Kościół bowiem ma przede wszystkim głosić, że istnieje inny
świat. Misją Kościoła jest dawanie nadziei na życie wieczne. Właśnie przez to pomaga
ludziom, że tę nadzieję głosi. Bez tej wielkiej nadziei wszystkie inne, mniejsze nadzieje stają
się nieistotne. Wirus obnażył podstępną chorobę, która dotknęła Kościół: wydawał się on być
„z tego świata” – zauważa kard. Sarah. Dlatego
kardynał postuluje: „Kościół musi się zmienić. Nie
może bać się szokować. Musi iść pod prąd. Musi
przestać postrzegać siebie jako jedną z instytucji tego
świata... Musi powrócić do tego, co stanowi jego
sens: do wiary. Rolą Kościoła jest głoszenie, że Jezus
pokonał śmierć przez swoje zmartwychwstanie. To
jest sedno kościelnego przesłania. Kamień węgielny naszej wiary”.

Pandemia uwydatniła słabości Kościoła i jeszcze bardziej zaakcentowała kryzys, który
obecnie przeżywa. Dlatego w okresie Wielkiego Postu konieczna jest refleksja nad
wyzwaniami i zadaniami, jakie stoją przed Kościołem, parafiami, wyznawcami Chrystusa
w tym czasie kryzysu. Co mamy czynić?
Historia Kościoła uczy nas, że źródłem jego uzdrowienia w czasach kryzysu była odnowa
życia duchowego, która zazwyczaj rozpoczynała się w zakonach kontemplacyjnych. To
właśnie na modlitwie i adoracji Boga w Najświętszym Sakramencie rodziły się nowe
inicjatywy prowadzące do nawrócenia i uzdrowienia ludzi i Kościoła.
Jest to wskazówka także dla nas, zarówno w wymiarze osobistym jak i wspólnotowym.
Musimy zejść z powierzchni, z codzienności, z tego, co zewnętrzne, aby wchodzić w głąb
(„wypływać na głębię” - zob. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XLII Światowy Dzień
Modlitw o Powołania 2005), w wewnętrzny wymiar naszego życia. To pomoże nam stanąć
w prawdzie przed samym sobą, Bogiem i drugim człowiekiem. Widzieć siebie tak, jak
widzi mnie Bóg.
Początkiem tej drogi musi być nasza gotowość do wewnętrznego
nawrócenia, czyli przemiany naszego myślenia i serca, a w
konsekwencji naszego życia. Tutaj każdy musi zacząć od siebie, od
podjęcia wysiłku odbudowania lub pogłębienia osobistej więzi
z Bogiem i umocnienia swojej wiary z pomocą Ducha Świętego.
Z wiary będzie rodziła się modlitwa, rozmowa z Bogiem. Może ten
czas pandemii jest właśnie wezwaniem, aby bardziej otworzyć serce na Boga, który mówi
w ciszy. Znajdźmy w okresie wielkopostnym więcej czasu na modlitwę i czytanie Słowa
Bożego, na niedzielną Eucharystię, a po niej na Drogę Krzyżową lub śpiew Gorzkich Żali.
Ważną rolę odgrywa również post, czyli odmawianie sobie
czegoś, co lubię (nie tylko jedzenia), a co może być przeszkodą
w życiu duchowym lub w relacji z drugim człowiekiem.
Podobnie jak w latach ubiegłych, jedną z takich propozycji
może być podjęcie jednego dnia w tygodniu ścisłego postu (na
miarę swoich możliwości: np. o wodzie i
chlebie...) w intencji nawrócenia własnego
lub kogoś bliskiego.... Osoba podejmująca taki post może zaznaczyć to na
grafiku (nie jest konieczne podawanie imienia i nazwiska, wystarczy
zaznaczyć np. inicjałami). Post nie obowiązuje w niedziele i święta. Post
jest również drogą do budowania wspólnoty w wymiarze duchowym.
Bardzo ważną formą drogi wielkopostnej będą rekolekcje, na które
zaproście również bliskich i znajomych.
Z okazji przypadającej w dniu 8 grudnia 2020 roku 150. rocznicy
ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił na
czas od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. specjalny „Rok” poświęcony
Opiekunowi Jezusa. W naszej wspólnocie temat ten będzie omawiany podczas rekolekcji
wielkopostnych. Także na stronie internetowej naszej parafii zostaną zamieszczone specjalne
materiały, które pomogą w przeżyciu tego wydarzenia, jak również o odpustach zupełnych,
które można w związku z tym uzyskać. Święty Józef jest patronem Kościoła, rodzin, dobrej
śmierci i ludzi pracy.

W 2021 roku Kościół w Polsce oddaje cześć Słudze Bożemu
Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który odegrał bardzo
ważną rolę w życiu Kościoła i narodu w okresie walki z
komunizmem. To on przewodniczył uroczystej inauguracji
przygotowań do Milenium Chrztu Polski 26 sierpnia 1956 r., kiedy to
złożono Śluby Jasnogórskie. Wtedy też rozpoczęła się , dziewięcioletnia
ogólnonarodowa Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski.
Postać tego Wielkiego Polaka i Kapłana przypomni wystawa
poświęcona jego życiu, która będzie gościć w naszym kościele w
maju br.
Niech w tych trudnych czasach Św. Józef i Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński będą
przewodnikami na drodze naszej wiary, niech chronią Wasze rodziny i wskazują nam drogę
do naszego uświęcenia.
Ks. Ryszard

Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw
17.02. Środa popielcowa godz. 16.30 - 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.

21.02. I niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00 W intencji Henryka Kota i Aldony
z okazji urodzin
Po Mszy św. katecheza, a dla dorosłych śpiew I części „Gorzkich Żali”.
28.02. - II niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00 ++ Kazimiera i Zbigniew Łaszyca
Po Mszy św. katecheza, a dla pozostałych osób uczestnictwo w Drodze Krzyżowej
Ofiary składane podczas Mszy św. w ramach „Tygodnia Miłosierdzia” będą przekazane
do Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu.
5.03. I piątek miesiąca - Msza św. o godz. 16.30
6.03. I sobota miesiąca - Msza św. o godz. 9.30
Ponieważ ze względu na pandemię obowiązuje godzina policyjna i trudno jest
zaplanować przyjazd księdza rekolekcjonisty, dlatego w tym roku nasze rekolekcje
wielkopostne odbędą się w następujące niedziele: III, IV i V niedzielę Wielkiego Postu.
Za podjęcie się poprowadzenia rekolekcji dziękuję ks. Dawidowi Matusiakowi. Ich
tematem będzie przeżywany obecnie w Kościele „Rok Świętego Józefa”. Program
rekolekcji zostanie podany na początku marca.

Niedziela rekolekcyjna 7.03. - III niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00 1. W intencji
Niny o dobre przygotowanie do spowiedzi i I Komunii świętej 2. + Wojciech Skibiński 4 r. ś.
Po Mszy św. katecheza, a dla dorosłych śpiew II części „Gorzkich Żali”.
Niedziela rekolekcyjna 14.03. - IV niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00 1. + Anna
Chorzewska 1 r. ś. 2. + Helena Wiśniewska 7 r. ś.
Podobnie jak w latach ubiegłych, po Mszy św. w niedzielę 14 marca można złożyć do puszek
ofiarę na rzecz dzieci z Domu Dziecka oraz dla chorego Mikołaja. Z zebranych pieniędzy
pokrywamy również koszty wysyłki paczek z odzieżą dla dzieci i młodzieży.
Niedziela rekolekcyjna 21.03. - V niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00 ++ Zofia
Lewandowska i Stefan Łaszyca
Po Mszy św. katecheza, a dla pozostałych osób uczestnictwo w Drodze Krzyżowej
W niedzielę 21 marca podczas Mszy św., tak jak w ostatnie lata, będzie
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”.
28.03. Niedziela Palmowa godz. 11.00. + Raymond Depczyński (od rodziny Rozpędzik)
Liturgia Wielkiego Tygodnia
Godziny celebracji w okresie Wielkiego Tygodnia będą zależne od przepisów sanitarnych
i dlatego zostaną podane w późniejszym terminie.
Szczytowym momentem liturgii roku kościelnego są trzy święte dni Wielkiego
Tygodnia. Rozpoczyna je Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
Dziękujemy w tym dniu za Eucharystię i Kapłaństwo.
01.04. – WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia sakramentu
Eucharystii i Kapłaństwa
02.04. – 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
domu?
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.
03.04. – WIELKA SOBOTA
poświęcenie pokarmów połączone z modlitwą i śpiewem „Gorzkich Żali”.
Liturgia Wielkiej Soboty

04.04. WIELKANOC godz.11.
05.04. Wielki Poniedziałek godz. 11.00
11.04. 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 między tajemnicą Odkupienia a tym świętem. Liturgia tego dnia
najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia.
Przygotowaniem do tego święta jest nowenna (przez 9 dni, rozpoczynając
od Wielkiego Piątku) do Miłosierdzia Bożego.
18.04. - III niedziela wielkanocna godz. 11.00
1.05. – I piątek miesiąca godz. 19.30
2.05. – I sobota miesiąca godz. 9.30
25.04. - IV niedziela wielkanocna godz. 11.00
Po Mszy św. katecheza.
1.05. – I sobota miesiąca godz. 9.30
02.05. - V niedziela wielkanocna godz. 11.00

Po Mszy św. katecheza.

Obchody święta Maryi Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, jak
również Roku Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
7.05. – I piątek miesiąca godz. 19.30
09.05. VI niedziela wielkanocna godz. 11.00
13.05. – Wniebowstąpienie Pańskie godz. 11.00
16.05. VII niedziela wielkanocna godz. 11.00

Nabożeństwo fatimskie
Po Mszy św. katecheza.

23.05. Zesłanie Ducha Świętego godz. 11.00
Sakrament Bierzmowania dla młodzieży naszej wspólnoty
24.05. Polonijna uroczystość- sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Thierenbach godz. 10.00
30.06. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej godz. 11.00
04.06. – I piątek miesiąca godz. 19.30
05.06. – I sobota miesiąca godz. 9.30

Termin I Komunii Św. zostanie podany w marcu. Bedzie ona miała miejsce w czerwcu.
06.06. Uroczystość Bożego Ciała 11.00 + Francis Cazals 12 r. ś.
13.06. XI Niedziela zwykła godz. 11.00

Nabożeństwo fatimskie

20.06. XII Niedziela zwykła godz. 11.00

Informacje duszpasterskie
Katechizacja
Z powodu pandemii, nie ma katechezy dla grupy dzieci najmłodszych.
O wszelkich zmianach związanych z rozkładem katechezy informuję
rodziców na stronie internetowej parafii lub bezpośrednio drogą e-mailową.
Rozkład katechez: marzec - 7 dla dzieci do I Komunii św. i bierzmowania oraz 14, 21 i 28;
kwiecień - 11, 18 i 25; maj - 9, 16 i 30; czerwiec - 6, 13 i 20. 20 lub 27 czerwca zakończenie
roku duszpastersko - katechetycznego.
Spotkanie z rodzicami dzieci do I Komunii św. w niedzielę 14 marca, a z rodzicami młodzieży
do bierzmowania - 21 marca.
Z powodu pandemii barek kawowy / herbaciany jest tymczasowo zamknięty. Mam
nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie i będzie on nadal funkcjonował.
Bardzo gorąco dziękuję Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu za poświęcenie
swojego serca i czasu na profesjonalne prowadzenie strony internetowej
Polskiej Misji Katolickiej w Strasburgu: www.polska-misja-katolickastrasbourg.pl. Strona ta odgrywa szczególnie ważną rolę w czasie pandemii
koronawirusa, gdyż za jej pośrednictwem mogę Wam przekazywać
informacje dotyczące naszej wspólnoty.
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. Serdecznie
zachęcam do udziału w tych spotkaniach, a także do odmawiania dziesiątki różańca,
która odbywa się w kaplicy po Mszy świętej niedzielnej.
Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie się w niedzielę 21 marca. Chętni do jej
podjęcia zgłaszają się do księdza.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej
Jeżeli tylko pozwolą na to przepisy sanitarne, odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej.
Obecnie wszystkie ustalenia i podejmowane inicjatywy dokonują się poprzez kontakt drogą emailową, telefoniczną lub w czasie spotkań w małych grupach po Mszy św.

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. Najbliższe sprzątanie w sobotę 27 lutego. Duże sprzątanie
kościoła i salek katechetycznych jest planowane w marcu. Termin zostanie podany.
Bardzo proszę, abyście ochotnie – jak w minionym roku – odpowiedzieli na ten apel. Za
organizację sprzątania dziękuję Paniom Magdalenie Wróblewskiej i Halinie Bronner, zaś za
układanie i ofiarowanie kwiatów - Pani Danucie Wiśniewskiej - Cazals.

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). Ze względu na przepisy sanitarne, spowiedź św. odbywa się w
pomieszczeniu, które znajduje się przy wejściu na chór.
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 na tradycyjną wizytę
duszpasterską, związaną z błogosławieństwem mieszkań czy domów. Jest to okazja do
bliższego poznania Was i Waszych problemów. Za wszelkie oznaki życzliwości serdeczne
Bóg zapłać. Złożone przy okazji tych wizyt ofiary są przeznaczone na potrzeby duszpasterskie
parafii i dla osób w trudnych sytuacjach losowych.
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 2020) wspólnota polska
przekazała 5098 €. 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 od lipca 2019 r.
do lipca 2020 r. zapłacono za ogrzewanie kościoła i budynku przy
kościele, w którym znajduje się sala im. "Jana Pawła II" - 7388€,
opłaty za energię elektryczną wyniosły 2113€, ubezpieczenie kościoła
- 3117,95€, wodę - 344€, podatek od nieruchomości - 2170€, wywóz
śmieci - 1173,28€. Dochód z obiadu przygotowanego w 2020 r. wyniósł 549€. Pragnę
również poinformować, że nasza wspólnota przekazuje miesięcznie do parafii francuskiej
120€ oraz składki ze wspólnych Mszy św. W minionym roku z powodu pandemii było o 15
składek mniej, w tym nie było składki w Wielką Sobotę. Średnia taca niedzielna wyniosła
131€. Składki niedzielne są mniejsze również dlatego, że obecnie ofiary są składane przy
wyjściu z kościoła, więc może niektórzy zapominają je złożyć. Również liczba parafian
zmniejszyła się o około jedną trzecią.
Kiermasz, który jest ważnym źródłem dochodu dla parafii, nie mógł się odbyć w zeszłym roku
z powodu pandemii. Dlatego został wystosowany apel o pomoc, na który odpowiedzieliście
bardzo szczodrze. Parafie francuska i polska ofiarowały 8115€. Za ten dar serca bardzo
dziękujemy. Również w tym roku, z powodu pandemii kiermasz się nie odbędzie.

Bardzo cenną inicjatywą było zorganizowanie przed Świętami Bożego Narodzenia pieczenia
makowców i lepienia pierogów. Dochód ze sprzedaży wyniósł odpowiednio 566€ i 632€.
Dochód ten jest wysoki także dlatego, że wszystkie niezbędne produkty zostały ofiarowane.
Cały dochód został przeznaczony na potrzeby parafii.
W bieżącym roku, na zakończenie karnawału, parafianie przygotowali 257 pączków, ze
sprzedaży których dochód wyniósł 553,20€. Dziękuję Pani Marioli Kościńskiej za
zorganizowanie pieczenia ciast w zeszłym i w tym roku.
Wielką pomocą dla budżetu parafialnego są kwiaty ofiarowane dla kościoła przez Panią
Danutę Wiśniewską-Cazals. W imieniu parafii serdecznie dziękuję za ten gest serca.
Dziękuję Panu Dariuszowi Kobelisowi-Szostakowskiemu oraz służącym okazjonalną pomocą
parafianom za troskę o porządek przy kościele oraz inne bieżące prace.
Serdecznie dziękuję naszym parafianom, którzy poświęcili wiele czasu i ofiarności na
odnowienie budynku przy kościele, w którym odbywają się katechezy i spotkania po Mszy
św. w barku kawowym. Odnowione zostały również ściany budynku przykościelnego i
pomieszczenia przy kotłowni. Koszt farby i niezbędnych materiałów wyniósł 1138,78€ (z
czego nasza polska wspólnota pokryła 638,78€).
Pomoc na cele charytatywne w 2020 r. była niższa z powodu pandemii.
Nie było dorocznej składki na ten cel. Dziękuję osobom, które
indywidualnie złożyły ofiary. Zostały one przekazane na pomoc dla chorego
Mikołaja oraz na pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej
i zwrócili się do parafii z prośbą o wsparcie. W kasie na cele charytatywne
pozostało 83,90€ z 2020 r. W tym roku została złożona ofiara w wysokości 500€.
Składka dla PMK we Francji - 205€. Fundacja im. Św. Jana Pawła II - 50€.
W tym roku, w miarę naszych możliwości finansowych i przepisów sanitarnych związanych
z epidemią, chcielibyśmy kontynuować wysyłkę odzieży do Domu Dziecka w Chełmcu oraz
pomoc materialną dla chorego Mikołaja (mile widziane przedmioty przekazane na aukcje), na
wsparcie dla "Stowarzyszenia Małych Stópek" i inne formy pomocy.
Wydatki na inne formy duszpasterskiej działalności: Mikołaj dla dzieci i ministrantów 364€, koncert zespołu „Promyczki” i zespołu z Łącka - 143€ (pokrycie kosztów obiadu),
pamiątki dla dzieci i katechetów na zakończenie roku - 75€. Finansowane są również wydatki
związane z zakupem parametrów liturgicznych dla parafii oraz wysyłką biuletynów.
Ze składek parafialnych pokrywane są koszty biletów i honoraria dla księży
rekolekcjonistów, osób zaproszonych do wygłoszenia konferencji lub udziału w celebracjach
liturgicznych oraz przejazdy księży studentów do posługi w naszej polskiej wspólnocie.
Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie zmagań z pandemią i
kryzysem, jaki przeżywa także Kościół, wspierają mnie i parafię swoją obecnością i
życzliwością, modlitwą, uczestnictwem w Eucharystii i w życiu parafii (katechizacja,
zaangażowanie w liturgię, troska o dekoracje kwiatowe i czystość kościoła, podejmowanie
różnych inicjatyw i pomoc materialna, aby parafia mogła sprawnie działać).
Kolejny biuletyn ukaże się 27 czerwca 2021 roku

