
 

 

 

 W Dzień Zaduszny Msza św. ze 

wspólnotą francuską o godz. 18.30. Po 

Mszy św. krótka modlitwa w języku 

polskim za dusze wypominane.  

 

 

Warunki do uzyskania, w dniach od 1 do 8 

listopada, odpustu zupełnego za zmarłych. 

W tym roku, za względu na pandemię 

koronawirusa, możliwość uzyskania 

odpustu zupełnego została przedłużona do 

końca listopada.  

 

 

• W danym dniu należy nawiedzić cmentarz (od południa 1 listopada i w Dzień 

Zaduszny wystarczy nawiedzić kościół lub kaplicę).  

• Być w stanie łaski uświęcającej (jeśli 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 tych warunków nie jest spełniony, uzyskujemy odpust cząstkowy.    

 

 Od 3 listopada aż do odwołania, zgodnie z rozporządzeniem rządu, ze 

względu na pandemię koronawirusa nie będzie można odprawiać Mszy św. i 

innych celebracji liturgicznych z udziałem wiernych. 

 

Bedą natomiast, w określonych godzinach, otwarte kościoły, do których można 

przybyć na indywidualną modlitwę.  

 



Kościół Matki Bożej z Lourdes w tym tygodniu będzie otwarty w dni powszednie 

od 10.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.30, zaś w niedziele od 9.00 do 11.45 i od 

15.00 do 17.00. Godziny te mogą ulec zmianie. Zostają również anulowane 

wszystkie przewidziane spotkania duszpasterskie. Informacje dotyczące katechezy 

będą przekazywane drogą e-mailową.   

 

 Zachęcam do łączenia się duchowo w modlitwie adoracyjnej w pierwszy 

piątek miesiąca. Na stronie głównej naszej parafii znajduje się link, gdzie jest 

transmitowana „wieczysta adoracja” z Niepokalanowa.  

  

 

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 euro. Chętni mogą zgłaszać się do Pani Marioli 

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

• Możemy także przygotować, tak jak dotychczas na kiermasz, pierogi z 

serem, mięsem i ewentualnie z kapustą i grzybami (o ile będą grzyby lub ktoś 

je ofiaruje). Chętni mogą zgłaszać się do Pani Iwony Kołakowskiej lub do 

mnie. Cena i szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

 

 Nowy biuletyn można odebrać w kościele lub znaleźć na stronie 

internetowej. 

 

 Tak jak każdego roku, w imieniu wspólnoty francuskiej i polskiej, kieruję 

prośbę o pomoc w pokryciu kosztów ogrzewania kościoła i budynku, w którym 

odbywa się katecheza. W biuletynie znajdziecie kopertę, do której można załączyć 

ofiarę na miarę Waszych możliwości. Odpis od podatku można uzyskać 

począwszy od sumy 10 euro. Czek wypełniamy na: „Paroisse Notre Dame de 

Lourdes”.  

 

 Gorąco dziękuję za Wasze wsparcie modlitewne i duchowe oraz wszelkie 

oznaki życzliwości, jakich doświadczyłem po śmierci mojej mamy. Dziękuję 

również za wieniec od wspólnoty polskiej i list kondolencyjny. Moją wdzięczność 

będę wyrażał modlitwą w Waszej intencji. Bóg zapłać!  

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

ks. Ryszard Górski 

mailto:kosci777@wp.pl

