
 

 

 

 

Drodzy parafianie, 

 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, po długim okresie zakazu odprawiania 

Mszy Świętej w obecności wiernych, w naszym kościele celebrowane były dwie 

Msze Święte - o godz. 11.00 (obecnych było około 70 osób) i o 16.00 (z udziałem 

około 40 osób - w większości dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii 

świętej oraz ich rodzice).  Dziękuję za Waszą obecność i liczę, że nasza wspólnota 

będzie jeszcze liczniej reprezentowana w kolejne niedziele.  

Za piękną dekorację na uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz kwiaty dziękuję 

Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals. 

W następną niedzielę (Święto Trójcy Świętej) Msza Święta będzie odprawiona 

o godz.11.00 i 16.30 (z możliwością udziału innych parafian oprócz dzieci do 

I Komunii Świętej). Ze względów organizacyjnych (ponieważ możemy 

przyjąć najwyżej 90 osób w naszym kościele), proszę o wcześniejsze 

poinformowanie mnie (drogą mailową lub telefonicznie) o swojej obecności.  

W tym tygodniu, w I czwartek miesiąca, o godz. 17.30, adoracja Najświętszego 

Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne (w języku francuskim, 

a jeżeli będą Polacy - z elementami języka polskiego).  

W I piątek miesiąca o godz.19.30 Msza św., a przed nią możliwość spowiedzi św. 

Będzie prawdopodobnie adoracja, o czym poinformuję was na stronie internetowej 

parafii.  

Zachęcam was do odmawiania w czerwcu, w rodzinach czy indywidualnie, Litanii 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  



 

 

W I sobotę miesiąca Msza św. o godz. 9.30 z modlitwą przed relikwiami św. 

Maksymiliana.  

Serdecznie dziękuję naszym parafianom, którzy ofiarowali wiele czasu i 

poświęcenia, aby odnowić budynek przy kościele, w którym odbywają się 

katecheza i spotkania po Mszy św. w barku kawowym.  

Dziękuję Panom: Dariuszowi Kobelisowi, Robertowi Frączkowi i Piotrowi 

Roszko. Panu Pawłowi Miturze dziękuję za pożyczenie rusztowania. Panu 

Januszowi Lorze - za pomoc w zakupie farby i użyczenie sprzętu do czyszczenia 

ścian. Dziękuję Panu Jean-Marie Galmichowi i osobom, które okazjonalnie 

służyły pomocą. Kontynuowane są prace przy odnawianiu ścian budynku 

przykościelnego, a następnie jest przewidziane odnowienie sali przy kotłowni. 

 

Przypominam, że możliwość udziału w Mszy św. jest obwarowana wieloma 

przepisami sanitarnymi, którym musimy się podporządkować. Najważniejsze z 

nich, które dotyczą wiernych, podaję poniżej. 

• W kościele zostały zaznaczone miejsca, które będzie można zajmować. 
Sądzimy, że nasz kościół będzie mógł przyjąć od 80 do 100 osób (licząc 
miejsca na chórze). Osoby z tej samej rodziny będą mogły usiąść bliżej 
siebie. Proszę, aby osoby chętne do pomocy w przyjmowaniu wiernych do 
kościoła i kierowaniu ich na oznaczone miejsca zgłosiły się do mnie.  

•  Do kościoła wchodzimy 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, chociaż będzie dostępny duży, parafialny). Konieczna 
jest również dezynfekcja ławek po każdej Mszy św. Osoby chętne do pomocy 
(najlepiej bezpośrednio po Mszy św.) proszone są o zgłoszenie tego do mnie 
przed niedzielą. 

• Po kościele poruszamy się według żółtych strzałek, które są zaznaczone na 
posadzce kościoła. Wchodzimy do kościoła głównym wejściem, a wychodzimy 
bocznym i głównym, zachowując między sobą odległość 2 metrów. 

• Śpiew prowadzi jedna lub dwie osoby. W miarę możliwości, słowa pieśni będą 
dostępne na kartkach lub na ekranie. Nie śpiewamy, gdy mamy zdjętą maskę. 
Wykorzystane kartki należy zabrać ze sobą. 

• 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. Dla osób, które w swoim sumieniu mają trudności z 
zaakceptowaniem przyjmowania Komunii św. na rękę w tym czasie pandemii, 
proponuje się rozwiązanie, które było stosowane przez św. Tarsycjusza. Osoba 
rozkłada na dłoni kawałek czystego białego płótna (mini korporał), na który 
kapłan daje Komunię św., którą ta osoba następnie spożywa bezpośrednio z 
korporału. Korporał składa się następnie ku stronie wewnętrznej. Może on być 
nadal używany. Woda służąca do jego przepłukania winna być wylana do 
ziemi. Szczegóły można omówić z kapłanem.  

• Kapłan nic nie mówi podając Komunię św.; przed Komunią św., od ołtarza, 
mówi: „Ciało Chrystusa”, a przystępujący do Komunii św. odpowiadają: 
„Amen”. 

• Podczas Mszy św. nie będą składane ofiary. Można je złożyć do koszyczków 
wychodząc z kościoła. Ponieważ w tym roku nie było kiermaszu, który jest 
ważnym źródłem dochodu dla parafii, jak również składek z racji braku Mszy 
Świętych, w przygotowywanym biuletynie francusko-polskim pojawi się 
specjalna prośba o wsparcie finansowe dla parafii, skierowana przez Jean-
Marie Galmicha, Przewodniczącego Rady Ekonomicznej parafii francuskiej. 
Dziękuję tym osobom, które już złożyły ofiarę.  

 

Z nadzieją na spotkanie z Wami w następną niedzielę Trójcy Świętej przy stole 

Eucharystii.  

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece 

Ks. Ryszard 

 
 


