
 

W dniu 22 października (czwartek) będzie miało miejsce liturgiczne 

wspomnienie św. Jana Pawła II. W tym dniu, od czasu kanonizacji Ojca 

Świętego, zgodnie z tradycją naszej wspólnoty polskiej, gromadzimy się wraz 

z parafią francuską i czcicielami św. Jana Pawła II na Mszy św. i czuwaniu 

modlitewnym o godz. 19.30. Serdecznie zapraszam do udziału. Wcześniej 

czuwania te odbywały się w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.  

 

Msza św. w niedzielę 25 października o godz. 11.00. 

/ Przypominam o zmianie czasu. Śpimy godzinę dłużej/ 

 

Zachęcam do odmawiania różańca w październiku (przynajmniej jednej 

dziesiątki), w rodzinie lub indywidualnie. 

  

Na stronie głównej znajdziecie propozycję Pani Marii Krawczyk, którą uważam 

za bardzo pomocną dla duchowego rozwoju, zwłaszcza w dobie pandemii 

koronawirusa. 

 

W ramach obchodów „Roku Jana Pawła II” (w setną rocznicę jego urodzin) 

podczas niedzielnej Mszy św. na ekranie przeczytamy jego myśl, która powinna 

nas inspirować do refleksji przez cały tydzień.  

 

Jak co roku będzie odmawiana tradycyjna modlitwa za zmarłych, tzw. 

„wypominki”. Są dostępne kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska 

naszych bliskich zmarłych. Modlitwa za nich - jak to było praktykowane - w 

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w niedzielę 8 listopada (I część) i 22 

listopada (II część) przed Mszą św. Eucharystia w intencji dusz wypominanych 

będzie sprawowana w Dzień Wszystkich Świętych oraz 2 listopada i w pierwszy 

piątek listopada i grudnia.  

 

Serdecznie dziękuję za tradycyjne ofiary składane przy okazji wypominków. Są 

one przeznaczone na cele duszpasterskie naszej wspólnoty.   

 

Dziękuję za ofiary złożone na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (jest to 

fundusz stypendialny na rzecz zdolnej i niezamożnej młodzieży). Do puszki 

złożono 32 €. Za pośrednictwem Polskiej Misji Katolickiej we Francji, przesłałem 

od naszej wspólnoty 50 €.  



 

Zrodziła się propozycja, aby w tym czasie pandemii koronawirusa wspomóc 

parafię, w której się gromadzimy, poprzez następujące inicjatywy: 

 

• Tak, jak na kiermasz, możemy przygotować pierogi: z serem, mięsem i 

ewentualnie z kapustą i grzybami (o ile będą grzyby lub ktoś je ofiaruje). 

Chętni zgłaszają się do Pani Iwony Kołakowskiej lub do mnie. Cena i 

szczegóły zostaną podane. Przygotowanie pierogów będzie zależało od ilości 

zgłoszeń.   

• Przed świętami Bożego Narodzenia do nabycia byłby makowiec - bardzo 

dobry wyrób, w cenie 10 €. Chętni zgłaszają się do Pani Marioli Kościńskiej.   

 

Do spotkania w przyszłą niedzielę na wspólnej Eucharystii. 

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 


