
Ogłoszenia w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata  – 22 listopada 2020 

roku 

Pomimo wielu protestów przeciwko zakazowi odprawiania Mszy św., które miały 

miejsce w ostatnią niedzielę, zakaz ten został przez Rząd Francji utrzymany. Zakaz 

Mszy św. parę tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia wydaje się mniej 

niepokoić obywateli Francji niż zamknięcie sklepów, w których można zrobić 

zakupy świątecznych prezentów. Jest to niewątpliwie znak daleko posuniętej 

dechrystianizacji życia w tym kraju oraz zapomnienia o chrześcijańskich 

tradycjach.  Miejmy nadzieję, że zgodnie z obietnicami, możliwość odprawiania 

Mszy św. zostanie przywrócona na początku grudnia. Do tego czasu zachęcam do 

podtrzymywania waszej wiary i nadziei stosując się do wskazówek zawartych w 

liście z minionej niedzieli, tj. do osobistej modlitwy, dzielenia się wiarą w 

rodzinach oraz troski o innych. 

 

 Chciałbym również przypomnieć o godnym uczestnictwie w Mszy św. w 

domu, korzystając z dostępnych środków masowego przekazu. Niech pokój, w 

którym uczestniczycie w Mszy św., będzie posprzątany, a biorący udział w liturgii 

- odświętnie ubrani. Zapalcie świecę, a na stole czy na ścianie naprzeciw was 

umieśćcie krzyż. Wyłączcie na ten czas telefon i uczestniczcie w Mszy św. tak jak 

w kościele, biorąc udział w dialogu z kapłanem.  

 

 Przypominam, że wprawdzie nie można odprawiać Mszy św. oraz innych 

celebracji z udziałem wiernych w kościołach, ale są one otwarte i można udać się 

do nich na modlitwę w wyznaczonych godzinach. 

Kościół Matki Bożej z Lourdes będzie otwarty w niedziele od 9.00 do 11.30 

oraz od 15.00 do 17.00, zaś w tygodniu od poniedziałku do piątku od 10.15 do 

11.30 i od 15.00 do 17.00 i w sobotę od 10.30 do 11.30, od 15.00 do 16.00 oraz od 

18.00 do 19.00 (z wyjątkiem pogrzebów czy nieprzewidzianych przeszkód). 

 

 W tym czasie można również skorzystać z sakramentu pokuty oraz 

przyjąć Komunię św.  Można też, w określonych godzinach, uczestniczyć w 

adoracji Najświętszego Sakramentu.  

 

 Jeszcze raz przypominam, że mimo braku wody święconej w 

kropielnicach, zawsze można ją zabrać do swojego domu, aby czynić nią znak 

krzyża św. Woda, która znajduje się w tylnej części naszego kościoła, jest również 

egzorcyzmowana. 

 

         Niech ten trudny dla wszystkich okres będzie czasem refleksji i zawierzenia 

Bogu swojego życia oraz życia rodzin i bliskich. 

 



         Obecnie nie można też prowadzić katechezy na zwykłych warunkach. 

Będziemy starali się, w miarę możliwości, aby katecheza, szczególnie dla grup 

przygotowujących się do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii świętej oraz do 

bierzmowania, była prowadzona zdalnie. Pozostali katecheci mogą również 

wykorzystać kontakt drogą e-mailową. Rodzice dzieci, które w tym roku 

przystąpią do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii św. oraz do sakramentu 

bierzmowania, otrzymują oddzielne instrukcje.  

  

         W obecnej, trudnej sytuacji szczególną rolę w przekazywaniu wiary mają 

rodzice. To właśnie oni, rodzice, mogą pomóc w codziennym budowaniu 

świadomości istnienia rodziny jako „kościoła domowego”, w którym jest 

budowana relacja z Bogiem i między nimi.  

 

 Zachęcam was również do skorzystania z następujących propozycji: 

 

1. Dokonania, w dniu 8 grudnia, „Zawierzenia Maryi”, które jest poprzedzone 

specjalnym przygotowaniem duchowym. Oto pomocny link: 

https://wobroniewiaryitradycji.com/niewolnicy-maryi/. Nawet jeżeli ktoś 

nie rozpoczął okresu przygotowawczego, zawsze może się włączyć i w dniu 

8 grudnia dokonać zawierzenia Maryi. Kolejna drogę przygotowania do 

„Zawierzenia Maryi” w Uroczystość Matki Bożej Bogarodzicy 

(1.01.2021 roku) można rozpocząć 29 listopada (w I niedziele adwentu).  

2. Zwykle, podczas rekolekcji adwentowych, które nie wiem czy teraz będą 

mogły się odbyć, uroczyście kończyliśmy podejmowaną przez niektórych z 

was „Duchową adopcję dziecka poczętego”. Niech w tym roku modlitwa 

w intencji ochrony życia poczętego będzie szczególnie obecna w sobotę 

28 listopada (w światowym dniu modlitwy o ochronę życia poczętego) 

oraz w grudniu.  W sobotę 28 listopada modlitwa w intencji ochrony 

życia poczętego będzie miała miejsce przy wystawionym Najświętszym 

Sakramencie, z Koronką do Bożego Miłosierdzia i Różańcem od godz. 

15.00 do 16.00 (w języku francuskim) oraz od 18.00 do 19.00 (w języku 

polskim i francuskim). 

 

 Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Kongresie Rodzin oraz włączyli 

się w odprawianie Nowenny przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. 

 

         Pojawiła się propozycja, aby w czasie pandemii koronawirusa wspomóc 

parafię, w której się gromadzimy, poprzez następujące inicjatywy: 

-  Przed świętami Bożego Narodzenia do nabycia byłby makowiec - bardzo dobry 

wyrób, w cenie 10€. Chętni mogą zgłaszać się do Pani Marioli Kościńskiej - 

telefon: +48533126537, e-mail: kosci777@wp.pl. 

https://wobroniewiaryitradycji.com/niewolnicy-maryi/
mailto:kosci777@wp.pl


 

-   Możemy także przygotować, tak jak dotychczas na kiermasz, pierogi z serem, 

mięsem oraz z kapustą i grzybami. Chętni mogą zgłaszać się do Pani Iwony 

Kołakowskiej lub do mnie. Realizacja tej inicjatywy będzie zależała od liczby 

zgłoszeń oraz pokonania trudności związanych z ograniczeniami 

spowodowanymi koronawirusem. Proponowana wstępnie cena to: 5€ za porcję 

pierogów z serem (10 sztuk) oraz 7€ za porcję pierogów z mięsem (też 10 sztuk). 

Z zamówieniami na pierogi z kapustą i grzybami proszę zgłaszać się do Pani 

Marioli Kościńskiej (7€ za 10 sztuk). Zgłoszenia do końca listopada.  Osoby, które 

byłyby chętne do pomocy przy robieniu pierogów, proszone są o kontakt z panią 

Iwoną lub ze mną. 

 

Jestem z wami, złączony moją pamięcią o was w modlitwie. Niech pokój i dobro 

płynące ze spotkania z Bogiem będą obecne w waszych sercach.  

 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny składam serdeczne 

życzenia.  

 

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. 

Niech Maryja ma Was w swojej opiece.    

                                                                                     Ks. Ryszard 

  

 

 

 

 

 


