
 
W związku z zakazem odprawiania Mszy św., do Rady Stanu Francji została 

skierowana prośba o przywrócenie możliwości odprawiania Eucharystii, 

podpisana przez biskupów i licznych wiernych. Prośba ta została jednak 

odrzucona. To trudna sytuacja, gdyż dla każdego katolika uczestnictwo we Mszy 

św. umożliwia bezpośrednią relację z Bogiem i daje szansę umacniania wiary. 

Katolicy stanęli teraz przed wyzwaniem, aby każdy indywidualnie, we własnej 

duszy oraz w środowisku rodzinnym zatroszczył się nie tylko o zachowanie, ale i 

pogłębianie wiary. W tych trudnych czasach musimy strzec płomienia wiary i 

nadziei oraz rozpalać ten płomień w sercach innych. 

Chciałbym wam podpowiedzieć, że drogą do realizacji tego celu powinna być 

osobista modlitwa, życie i dzielenie się wiarą w rodzinie, a także troska o innych. 

1. Osobista modlitwa. Wielu z nas, w tym czasie ponownego ograniczenia 

możliwości opuszczania domów, ma więcej czasu, który można poświęcić na 

modlitwę nie tylko we własnym domu, ale również w kościele, w godzinach, w 

których jest on otwarty (godziny otwarcia naszego kościoła są podane poniżej). 

Pomocą w modlitwie może być także czytanie i rozważanie Pisma św. Proponuję 

wam, aby począwszy od najbliższej niedzieli, każdy (może również z innymi 

członkami rodziny) pomodlił się odczytując każdego dnia jeden psalm 

(począwszy od pierwszego psalmu). Pamiętajmy również o tradycyjnych 

formach modlitwy, w tym o Różańcu czy Koronce do Bożego Miłosierdzia.  

2. Dzielenie się wiarą w rodzinie. Zachęcam was, aby w niedzielę znaleźć czas 

na wspólne, wraz z rodziną, przeżywanie Mszy św. przekazywanej przez środki 

masowego przekazu. Niech to będzie czas wyciszenia, skupienia się na przebiegu 

liturgii Mszy św. oraz dialogu z celebransem (jak podczas Eucharystii w kościele). 

Starajcie się również przyjąć duchowo Komunię świętą. 

3. Troska o innych. Jeżeli to możliwe, można odwiedzić kogoś bliskiego z 

rodziny lub sąsiadów, oczywiście zachowując wszelkie przepisy sanitarne, 

obowiązujące w czasie pandemii. Pomyślcie też, do kogo w tym tygodniu 

zatelefonujecie czy wyślecie e-maila lub smsa, dając w ten sposób dowód pamięci 

i troski. Może okaże się wtedy, że potrzebna jest pomoc, np. w zrobieniu zakupów, 

realizacji recepty itd., a wy będziecie mogli z tą pomocą pospieszyć.  

Zachęcam was również do skorzystania z następujących propozycji: 

1. Udział w Europejskim Kongresie Rodzin (zapisy do 19 listopada).  



Szczegóły znajdziecie na głównej stronie naszej parafii. Zostały one również 

do was przesłane. Podaje tylko przypomnienie.  

 

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać wypełniając formularz, który 

jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/FPJodxVjwDYEG9jV7. 

Więcej informacji na stronie: www.emigracja.episkopat.pl  

Trzeba wejść na tę stronę i wybrać pierwszą pozycję: „Kongres Rodzin 

polonijnych”, a tam będzie formularz zgłoszeniowy. Trzeba go wypełnić: 

adres e-mailowy - imię - nazwisko - Francja/Strasburg i to jest rejestracja.  

Jest tam także zamieszczony program Kongresu.  

2. Zachęcam również do dokonania, w dniu 8 grudnia, „Zawierzenia Maryi”, 

które jest poprzedzone specjalnym przygotowaniem duchowym. Oto 

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

Nawet jeżeli ktoś nie rozpoczął okresu przygotowawczego, zawsze może się 

włączyć i w dniu 8 grudnia dokonać zawierzenia Maryi.  

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

uroczyście kończyliśmy podejmowaną przez niektórych z was „Duchową 

adopcję dziecka poczętego”. Niech w tym roku 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 następną 

niedzielę.  

4. Poprzez „Nowennę przed Uroczystością Chrystusa Króla 

Wszechświata” przygotujmy się do obchodu tego święta.  

 Przypominam, że wprawdzie nie można odprawiać 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 11.30 i od 15.00 do 17.00 (z wyjątkiem pogrzebów czy 

nieprzewidzianych przeszkód).  

 Niech ten trudny dla wszystkich okres będzie czasem refleksji i zawierzenia 

Bogu swojego życia oraz życia waszych rodzin i bliskich.  

 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 
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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.  

-   Możemy także przygotować, tak jak dotychczas na kiermasz, pierogi z serem, 

mięsem oraz z kapusta i grzybami. Chętni mogą zgłaszać się do Pani Iwony 

Kołakowskiej lub do mnie. Realizacja tej inicjatywy będzie zależała od liczby 

zgłoszeń oraz pokonania trudności związanych z ograniczeniami 

spowodowanymi koronawirusem. Proponowana wstępnie cena to: 5€ za porcję 

pierogów z serem (10 sztuk) oraz 7€ za porcję pierogów z mięsem (też 10 sztuk). 

Na pierogi z kapustą i grzybami proszę zgłaszać się do Pani Marioli Kościńskiej 

(10 sztuk – 7€). Zgłoszenia do końca listopada.  Osoby, które byłyby chętne do 

pomocy przy robieniu pierogów, proszone są o kontakt z panią Iwoną lub ze mną.  

Mam jeszcze serdeczną prośbę w związku z przygotowaniem dekoracji 

adwentowej oraz na Święta Bożego Narodzenia. Ponieważ istnieją ograniczenia 

co do przemieszczania się, nie mogę, jak to zwykle bywało, sam pojechać po 

potrzebne do ułożenia wieńca adwentowego gałęzie choinek. Jeżeli ktoś mógłby 

takie ładne gałęzie dowieźć (może ma choinki przy domu), proszę o kontakt ze 

mną, wtedy powiem, jakie gałęzie byłyby przydatne. Większość tych gałęzi jest 

potrzebna na sobotę 28 listopada, a następna partia może być trochę później.  

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 
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