
Ogłoszenia w XXVII niedzielę zwykłą – 4 października 2020 roku 

 

Msza św. w następną niedzielę (11 października) o godz. 11.00. Po Mszy św. 

będzie katecheza.  

 

Dziękuję za złożone ofiary podczas niedzielnej Mszy św. 27 września, które 

zostały przekazane, w wysokości 139€, na potrzeby Polskiej Misji Katolickiej we 

Francji.  

 

Dziękuję osobom, które w sobotę uczestniczyły w sprzątaniu kościoła.  

 

Zachęcam do odmawiania różańca w październiku (przynajmniej jednej 

dziesiątki) w rodzinie lub indywidualnie. 

  

Fabryka metalurgii w Bischwiller, prowadzona przez Polaków, poszukuje 

chętnych mężczyzn do pracy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń lub u mnie.  

  

Poniżej przesyłam propozycję Pani Marii Krawczyk, którą uważam za bardzo 

pomocną w duchowym rozwoju, a szczególnie w tym czasie pandemii 

koronawirusa. 

 

Do spotkania w przyszłą niedzielę na wspólnej Eucharystii. 

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 

 
Zawierzenie Maryi - 8.12.2020 

 

Rozpoczęliśmy październik - miesiąc poświęcony Maryi i modlitwie różańcowej. W tym 

szczególnym czasie pandemii, gdy tak trudno o modlitwę wspólnotową, korzystać możemy 

częściej z przekazu internetowego. W dalszej perspektywie zbliża się już święto 

Niepokalanego Poczęcia Maryi, 8 grudnia. Dla wszystkich chętnych, zwłaszcza należących 

do Bractwa Żywego Różańca, może to być okazja do dokonania szczególnego aktu oddania 

się Matce Najświętszej- Zawierzenia Maryi - droga Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. 

Przygotowanie do Zawierzenia obejmuje 33 dni, podczas których otrzymujemy codziennie 

drogą internetową materiały do modlitw, medytacji i rozważań, opartych na duchowości Św. 

Ludwika. W dniu 8 grudnia dokonujemy, wraz z wspólnotą wszystkich zawierzających się, 

uroczystego Zawierzenia. Jest to akt oddania siebie, swoich spraw i problemów, całego 



swojego życia wraz ze swą wolną wolą Matce Najświętszej, by rozporządzała nimi według 

swojego upodobania, formując nas na wzór Chrystusa, by to Ona żyła w nas, a my w Niej. U 

źródeł tej praktyki leżą słowa testamentu Jezusa, jaki dał nam z krzyża, oddając nam Maryję 

za Matkę, by „wziąć Ją do siebie”. Owocami Zawierzenia są często łaski pokonywania 

trudności w życiu, odnalezienia drogi, pozyskiwania duchowych sił i pobożności oraz zaufania 

Bożej woli. Wszyscy Zawierzeni w danym dniu, w tym przypadku 8 grudnia 2020, tworzą 

później grupę i otrzymują codziennie drogą internetową materiały do modlitw, rozważań, 

Słowo Boże na każdy dzień, komentarze i informacje odnośnie do świętych, których 

wspomnienie jest obchodzone, teksty ks. Twardowskiego, słowo „na każdy dzień” wg ks. 

Dolindo Ruotolo i Św. Ojca Pio, i tym podobne.  Naprawdę warto! 

 

Link dla chętnych będzie można uzyskać w pierwszych dniach listopada. 

Przesyłam pozdrowienia. 

 

Celem lepszej koordynacji tej inicjatywy, osoby chętne do podjęcia takiego zawierzenia mogą 

przesłać wiadomość na adres e-mailowy dr.krawczyk@t-online.de .  

 

Maria Krawczyk 

 

mailto:dr.krawczyk@t-online.de

