
Ogłoszenia w XXV niedzielę zwykłą – 20 września 2020 roku 
 

Chwała Bogu, że mimo tej niespodziewanej przeszkody, jaką stała się moja 

choroba koronawirusowa, ostatnia grupka dzieci mogła otrzymać w piątek 

sakrament pokuty, a w dzisiejszą niedzielę - I Komunię św. Nie mogąc być z Wami 

osobiście, odprawiłem dzisiaj Mszę św. oraz ofiarowałem swoje dolegliwości 

fizyczne w intencji tych dzieci i ich rodziców. 

 

Dziękuję ks. Karolowi za udzielenie dzieciom I spowiedzi i I Komunii św. oraz 

za przygotowanie ich do tych sakramentów. Dziękuję ks. Dawidowi, który 

odprawił Mszę św. o godz. 11.00 i był obecny na Mszy św. komunijnej.  

 

Dziękuję Pani Marzenie Kawczyńskiej, która w minionym roku prowadziła 

katechezę dla tych dzieci, a dziś służyła pomocą podczas liturgii. Dziękuję Pani 

Danucie Wiśniewskiej-Cazals, która dała wiele czasu i serca, aby przygotować 

piękną dekorację kwiatową na uroczystość I Komunii św. Dziękuję Panu 

Maciejowi Kłobuchowskiemu za zrobienie zdjęć i nakręcenie filmu, który dzieci 

wkrótce otrzymają podczas Mszy św. zorganizowanej na zakończenie ich 

katechezy, a której termin zostanie podany w ciągu najbliższych dni.  

 

Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali śpiew i oprawę liturgiczną oraz zajęli 

się sprawami organizacyjnymi. 

 

Msza św. w następną niedzielę o godz. 11.00.   

 

Szczegóły dotyczące katechezy i spotkania z zespołem katechetów będą 

przesłane drogą e-mailową oraz opublikowane na stronie internetowej naszej 

parafii. 

 

Błogosławieństwo najmłodszych dzieci będzie miało miejsce w jedną z niedziel 

października.   

 

Z nadzieją na spotkanie z Wami w następną niedzielę przy stole Eucharystii. 

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 



 

 

 

Biskupstwo Strasburga przesłało przepisy sanitarne, którym musimy się 

podporządkować. Najważniejsze z nich, które dotyczą wiernych, podaję 

poniżej: 

• W kościele zostały zaznaczone miejsca, które będzie można zajmować. 

Należy zachować odległość 1 metra. Osoby z tej samej rodziny mogą 

usiąść bliżej siebie.  

•  W kościele jesteśmy w maskach. Nie dotyczy to dzieci poniżej 11 roku 

życia. 

• Przy wejściu do kościoła konieczna jest dezynfekcja rąk (można mieć 

przy sobie własny, mały pojemnik, ale jest dostępny duży, parafialny). 

Konieczna jest również dezynfekcja ławek po każdej Mszy św. Dziękuję 

wszystkim osobom, które służą tu swoją pomocą.   

• Po kościele poruszamy się według żółtych strzałek. 

• Kapłan podaje Komunię św. w masce, wcześniej dezynfekując ręce.  

Komunia św. jest podawana tylko na rękę. Podchodzimy w odstępach 2 

metrów (według znaków na podłodze), kapłan podaje Komunię św. bez 

dotykania rąk. Uchylamy maskę i spożywamy Ciało Chrystusa. 

Następnie odchodzimy na swoje miejsce.  

• Kapłan nic nie mówi, podając Komunię św.; przed Komunią św., od 

ołtarza, mówi: „Ciało Chrystusa”, a przystępujący do Komunii św. 

odpowiadają: „Amen”. 

Przepisy te obowiązują do końca października 2020 roku. Dalsze 

rozporządzenia będą podane przez biskupstwo przed końcem 

października.  

• Także ze względów sanitarnych, obecnie nie zbiera się datków podczas 

Mszy św. Można je złożyć do koszyczków, wychodząc z kościoła. 

• Zachęcam do zabierania do domu wody święconej, która znajduje się w 

tylnej części kościoła (proszę przynieść ze sobą butelkę).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikat Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji 

na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - 27 września 2020 roku 

 

 

Drodzy Rodacy, 

 

W niedzielę, 27 września 2020 roku, obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z 

tej okazji Ojciec Święty Franciszek skierował specjalne orędzie zatytułowane: „Jak Jezus 

Chrystus, zmuszeni do ucieczki. Przyjąć, chronić, promować i integrować przesiedleńców 

wewnętrznych”. Wychodząc od wydarzenia, jakim była ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu, 

Papież wylicza sześć sposobów konkretnego wspierania osób przesiedlonych: 

Trzeba znać, żeby zrozumieć. 

Trzeba zbliżyć się, aby służyć. 

Trzeba słuchać, żeby się pojednać. 

Trzeba się dzielić, żeby się rozwijać. 

Trzeba angażować, żeby promować. 

By budować, trzeba współpracować. 

Swoją refleksję kończy modlitwą do św. Józefa: Ojcze, powierzyłeś świętemu Józefowi to, co 

miałeś najdroższego: Dzieciątko Jezus i jego Matkę, aby ich chronił przed 

niebezpieczeństwami i groźbami nikczemnych. Daj nam również doświadczyć jego ochrony i 

pomocy. Spraw, aby ten, który doświadczył cierpienia osób uciekających z powodu nienawiści 

możnych, pocieszył i chronił wszystkich tych braci i siostry, którzy z powodu wojny, ubóstwa i 

potrzeb opuszczają swoje domy i swoją ziemię, aby wyruszyć jako uchodźcy w miejsca 

bezpieczniejsze. (…). Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego święty 

Józef ocalił, uciekając do Egiptu, i przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, którą zgodnie z 

Twoją wolą miłował jako wierny oblubieniec. Amen. 

Jako emigranci lub potomkowie emigrantów, my Polacy żyjący we Francji rozumiemy, może 

lepiej niż inni, co znaczy zaczynać niejako swoje życie od nowa, daleko od Ojczyzny. Od 

niemalże 200 lat w historię polskiej emigracji we Francji wpisuje się duszpasterstwo Polskiej 

Misji Katolickiej. Aby ta działalność mogła być dalej kontynuowana, potrzebne są środki 

materialne. Dlatego w niedzielę, 27 września (lub w innym stosownym dniu), we wszystkich 

wspólnotach polonijnych zostanie zebrana specjalna składka na potrzeby związane z 

koordynacją polskiego duszpasterstwa emigracyjnego we Francji. Za waszą ofiarność na ten 

cel z góry serdecznie dziękuję. Do ofiary materialnej dołączmy modlitwę za przesiedlonych, 

ale również i za nas, byśmy w osobach migrantów umieli rozpoznać oblicze przychodzącego 

Chrystusa. 

 

 Serdecznie pozdrawiam wszystkich Rodaków i zapewniam o mojej pamięci w 

modlitwie. Szczęść Boże! 

 

 

Ks. Bogusław BRZYS, rektor 

 


