
Drodzy parafianie, 

W tym ciągle trudnym okresie, związanym z pandemią, jestem blisko z wami 

dzięki mojej modlitwie za was i polecaniu Bogu waszych osobistych intencji. Ten 

czas niepewności, a dla wielu z was również samotności, powinien być okazją do 

jeszcze głębszego otwarcia się na Boga poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego 

czy religijnej książki. Zachęcam was również do modlitwy różańcowej. Niektórzy 

z was uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji modlitewnej „Różaniec bez granic”, 

której celem była modlitwa za dzieci nienarodzone oraz przeproszenie Boga za 

grzech dokonywanych aborcji. Zachęcam również do dokonania, w dniu 8 

grudnia, „Zawierzenia Maryi”, które jest poprzedzone specjalnym 

przygotowaniem duchowym. Oto pomocny do tego aktu link: 

https://wobroniewiaryitradycji.com/niewolnicy-maryi/. 

  Podczas rekolekcji adwentowych, które nie wiem czy będą mogły się odbyć, 

uroczyście kończyliśmy podejmowaną przez niektórych „Duchową adopcję 

dziecka poczętego”. Niech w tym roku ta modlitwa w intencji ochrony życia 

poczętego będzie szczególnie obecna w sobotę 28 listopada (w światowym dniu 

modlitwy o ochronę życia poczętego) oraz w grudniu. Szczegóły dotyczące 28 

listopada zostaną podane w późniejszym terminie. 

 Zachęcam do odmawiania „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, codziennie o 

godz. 15.00 (można odmówić ją w innym czasie, jeśli o 15.00 nie będzie to 

możliwe).  

 Przypominam, że wprawdzie nie można odprawić Mszy św. oraz innych 

celebracji z udziałem wiernych, ale kościoły są otwarte i można udać się do nich 

na modlitwę w wyznaczonych godzinach. Kościół Matki Bożej z Lourdes jest 

otwarty w niedziele od 9.00 do 11.30 oraz od 15.00 do 17.00, zaś w tygodniu od 

10.00 do 11.45 i od 15.00 do 17.00 (z wyjątkiem pogrzebów czy 

nieprzewidzianych przeszkód). Na zaświadczeniu, które wypełniamy wychodząc 

z domu do kościoła, należy zaznaczyć: „motif familial impérieux ». W 

najbliższych dniach ma pojawić się nowa karta, na której będzie jaśniej 

sprecyzowany motyw związany z wyjściem do kościoła.   

 Niech ten trudny dla wszystkich okres będzie czasem refleksji i zawierzenia 

Bogu swojego życia oraz życia waszych rodzin i bliskich.  

 W tym tygodniu, 11 listopada, obchodzimy Święto Niepodległości. 

Zachęcam więc do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i o pokój na świecie.  

https://wobroniewiaryitradycji.com/niewolnicy-maryi/


 Jeżeli ktoś nie wziął jeszcze biuletynu (lub nie otrzymał go drogą pocztową), 

może go znaleźć na stronie internetowej naszej parafii. Przesyłam go również w 

załączeniu. 

  

 Obecnie nie można też prowadzić katechezy na zwykłych warunkach. 

Będziemy starali się, w miarę możliwości, aby katecheza, szczególnie dla grup 

przygotowujących się do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii świętej oraz do 

bierzmowania, była prowadzona zdalnie. Pozostali katecheci mogą również 

wykorzystać kontakt drogą e-mailową. Rodzice dzieci, które w tym roku 

przystąpią do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii św., otrzymają oddzielne 

instrukcje.  

 W obecnej, trudnej sytuacji szczególną rolę w przekazywaniu wiary mają 

rodzice. To właśnie oni, rodzice, mogą pomóc w codziennym budowaniu 

świadomości istnienia rodziny jako „kościoła domowego”, w którym jest 

budowana relacja z Bogiem i między nimi.   

 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. 

Zgłoszenia do końca listopada.  

• 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. Realizacja tej inicjatywy będzie zależała od ilości zgłoszeń. 

Cena i szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. 

 

 Z naszej wspólnoty polskiej Bóg odwołał Pana Rajmunda Depczyńskiego, 

który od wielu lat był zaangażowany w życie naszych wspólnot, a już szczególnie 

poprzez przygotowywanie bigosu, w dużych ilościach, na nasz coroczny kiermasz. 

Dziękuję za jego przykład wiary, miłości Ojczyzny oraz zaangażowania w życie 

naszej wspólnoty. Pogrzeb Pana Depczyńskiego odbędzie się w poniedziałek o 

14.00. w naszym kościele. W pogrzebie może uczestniczyć 30 osób. Polecajmy 

Bogu w naszej modlitwie zmarłego i jego rodzinę.   

 

mailto:kosci777@wp.pl


Jestem z wami złączony moją pamięcią o was w modlitwie. Niech pokój i dobro, 

płynące ze spotkania z Bogiem, będą obecne w Waszych sercach.  

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny i urodziny składam serdeczne 

życzenia.  

 

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch święty. 

Niech Maryja ma was w swojej opiece.    

         Ks. Ryszard 
 


