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Bardzo dziękuję wszystkim, którzy e-mailem lub telefonicznie zgłosili udział w 

Mszy św. w odpowiedzi na moją informację. Mimo licznej obecności było jeszcze 

kilka wolnych miejsc w środkowej części ławek.  

W następną niedzielę zostanie odprawiona tylko jedna Msza św. o godz. 11.00. 

Podczas tej Mszy św. będziemy szczególnie modlić się w intencji naszej Ojczyny, 

jak również zakończymy oficjalnie „Duchowa Adopcję Dziecka Poczętego”. 

Stosując się do wytycznych Komisji Episkopatu Francji oraz przestrzegając 

przepisów sanitarnych (maski, dezynfekcja rąk itp.) w kościele może przebywać 

około 150 osób (w tym chór oraz osoby na miejscach w prezbiterium). Proszę 

także, aby wszyscy ministranci byli przy ołtarzu. Proszę, aby osoby, które 

zamierzają wziąć udział w niedzielnej Mszy św. potwierdziły swoją obecność do 

soboty 19 grudnia, zaznaczając, ile osób z jednej rodziny przyjdzie na Mszę św. 

Będzie to dla mnie ułatwienie ze względów organizacyjnych. 

Bardzo proszę, aby postarać się o zaparkowanie samochodów w uliczkach obok 

kościoła, gdyż parking przy kościele oraz sąsiadująca z nim ulica nie pomieszczą 

wszystkich chętnych.  

Gdyby pojawiły się jeszcze inne pilne wytyczne związane z udziałem w Mszy św. 

to prześlę je drogą e-mailową, a także zostaną one umieszczone na stronie parafii.  

We wtorek, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Marii Panny, poprzedzona nowenną.  

Oto program tej uroczystości: 

• od godz. 12.00 do 13.00 „Godzina Łaski”. Kościół Matki Bożej z Lourdes 

będzie otwarty. Jeżeli ktoś nie może przybyć do kościoła, może w tym 

samym czasie pomodlić się w domu albo w miejscu, w którym będzie wtedy 

przebywał.  

• o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

• o godz.18.00 Msza św., a po niej różaniec.  

W diecezji Lyońskiej od kilku lat istnieje inicjatywa, która została przyjęta 

również przez wiele innych diecezji we Francji, aby w uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia zapalić świecę w oknie, modląc się w ważnych intencjach dla Kościoła, 

świata i nas samych. Zazwyczaj było to połączone z procesją modlitewną ze 

świecami na ulicach miast, w tym Strasburga, w której niektórzy z Was 

uczestniczyli w ostatnich latach. 

W tym roku taka inicjatywa została podjęta w Polsce. Jest ona połączona z 

modlitwą o porządek moralny i pokój społeczny w naszej Ojczyźnie. 



Dlatego wszystkie osoby, którym zależy na dobru Ojczyzny, proszone są o 

solidarne zapalenie zniczy w oknach swoich domów, lub roratnych lampionów  

(jeśli ktoś je ma), od godz. 21.00, 8 grudnia, w czasie Apelu Jasnogórskiego. 

Niech ten gest będzie połączony z modlitwą rodzinną lub indywidualną.  

Inicjatywie tej błogosławi biskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 

Episkopatu Polski. Szczegóły znajdziecie pod adresem: 
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/529213-swiatlo-w-ciemnosci-dolacz-do-modlitwy-w-intencji-ojczyzny 

13 grudnia 1981 roku, kiedy komuniści wypowiedzieli Polakom wojnę, św. Jan 

Paweł II na znak solidarności z rodakami postawił świecę w papieskim oknie i 

wezwał nas do modlitwy. W obliczu współczesnych zagrożeń, miejmy odwagę 

powtórzyć ten znak 8 grudnia o godz. 21.00. 

Serdecznie zapraszam na rekolekcje adwentowe, które wygłosi ks. płk dr 

Piotr Majka. Rekolekcje planowane są od 11 do 13 grudnia: w piątek o godz. 

19.30 (Msza św. z konferencją), w sobotę o godz. 19.30 (nabożeństwo pokutne z 

konferencją i spowiedź św.) oraz w niedzielę 13 grudnia podczas Mszy św.   

Tradycyjnie już w niedzielę, na zakończenie rekolekcji, odbędzie się również 

oficjalne zakończenie duchowej adopcji dziecka poczętego (mimo że ci, którzy 

ją podjęli, przepisane modlitwy odmawiają do świąt Bożego Narodzenia). 

W niedzielę, podczas rekolekcji, dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii 

św. otrzymają różańce. 

W następną niedzielę, w diecezji Strasburg, rozpoczynają się jubileuszowe 

obchody, związane z 1300 rocznicą narodzenia Świętej Otylii. 

Dziękuję tym osobom, które w piątek pomogły św. Mikołajowi przygotować 

paczki dla dzieci z naszej parafii. Około 30 dzieci najmłodszych otrzymało paczki, 

jak również dzieci biorące udział w katechezie.  

Bardzo dziękuję osobom, które podjęły inicjatywę przygotowania makowca oraz 

pierogów przed okresem Bożego Narodzenia, aby tym samym wspomóc parafię, 

w której się gromadzimy. Dziękuję osobom, które przygotowały i ofiarowały farsz 

na pierogi, wzięły udział w ich zrobieniu (15 osób) oraz je zakupiły. Jeszcze będzie 

do odbioru kilka porcji pierogów z kapustą i grzybami oraz makowce.  Dochód ze 

sprzedaży będzie podany przed świętami Bożego Narodzenia.  

Niech Pan Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w swojej opiece, na drodze 

adwentowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.  

Ks. Ryszard 
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