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Podziękowanie za zbiory - DOŻYNKI - 27 września 2020
Tegoroczne dożynki niosą
ze sobą ciężar minionego
roku pracy, z którym wiązało się wiele niepewności.
Wiosna zapowiadała się na
klęskę suszy, która następnie zamieniała się niespodziewanie w obfite opady i powodzie. Rolnicy, i nie
tylko oni, zmagali się z podtopieniami, spowodowanymi długotrwałymi opadami. Trudnym doświadczeniem okazała się również plaga myszy, która ograniczyła plony w niektórych przypadkach nawet o 80%. Mimo tak trudnych wydarzeń nasi rolnicy dziękują Bogu za każde zebrane ziarno, które jest znakiem
Bożej Opatrzności. W ludowej pieśni znów przypomnimy sobie „Boże z Twoich rąk żyjemy, choć
naszymi pracujemy”. Dziękowanie jest najpiękniejszą modlitwą, którą ofiarujemy, jako dar w
stronę Wszechmogącego.
Boże z twoich rąk żyjemy,
Choć naszemi pracujemy;
Z ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z twego pola.
Kiedyś przyjdziem na godzinę
Gdy kończąc ziemską gościnę,
Z Łazarzem po naszym zgonie,
Odpoczniemy na twem łonie.

Kościół Parafialny w Głogówku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2020
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Pierwsza Komunia Święta

Dożynki parafialne

 Ostatnia grupa dzieci przyjmuje dziś
Pierwszą Komunię Świętą. W sumie w
tym roku do pierwszej spowiedzi i Komunii przystąpiło 56 dzieci.
 Nieszpory niedzielne z udziałem dzieci
komunijnych o godz. 1500.
 Całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w środę i na zakończenie nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 Spotkanie Bractwa św. Józefa w środę
o godz. 1800.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630.
Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla dzieci klas szóstych i siódmych.
 Różaniec i msza w intencji małżeństw
i rodzin naszej parafii w piątek o godz.
1800. Po Eucharystii w salce spotkanie
WRR, a w kościele w ramach festiwalu
koncert Filharmonii Opolskiej.
 Nie będzie w tym tygodniu mszy młodzieżowej w piątek, natomiast zapraszamy na czuwanie w sobotę o godz. 1900
do kościoła parafialnego.
 Polecamy ilustrowane, książkowe wydanie kalendarza rolników i działkowiczów. Mamy też do nabycia kalendarze
misyjne i diecezjalne.
 Kurs przedmałżeński dla narzeczonych
będzie się odbywał w naszej parafii w soboty o godz. 1800 począwszy od 4 października.
 Zapowiedzi przedślubne:

 Bóg zapłać rolnikom z Oraczy za przygotowanie uroczystości dożynkowej.
 Nieszpory niedzielne z koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
 W ramach festiwalu usłyszymy dziś w
naszym kościele o godz. 1900 Requiem
Mozarta.
 Eucharystia i katecheza dla rodziców
dzieci klas drugich w środę o godz. 1830.
 Msza szkolna w czwartek o godz. 1630.
Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi dla dzieci klas czwartych. Podczas
Eucharystii wręczenie różańców dzieciom drugich klas.
 Październikowe nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 1800, w
soboty o 1600 i w niedziele o 1500. Zapraszamy całe rodziny: dzieci, młodzież, ludzi w sile wieku i seniorów. Kto nie może
być w kościele niech odmawia różaniec
indywidualnie w domu lub łączy się z
nami poprzez transmisje o godz. 1800
oraz o 2030.
 Adoracja w intencji powołań i powołanych w czwartek po wieczornej mszy.
 W piątek i sobotę odwiedziny chorych.
 Msza dla młodzieży w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930.
 Różaniec i msza wynagradzająca
Matce Bożej grzechy świata w sobotę o
godz. 600.
 Odpust w kościele św. Franciszka z
Asyżu w sobotę.
 Rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego będziemy obchodzić za tydzień.
Tradycyjnie z kalendarzami misyjnymi
będziemy gościć ojców oblatów.

Roksana Tomala z Naczęsławic
i Łukasz Wesoły z Głogówka

 Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.
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Za †† Manfreda Król, Andrzeja Cholewa, Zbigniewa Granat, Augusta Kubocz, Małgorzatę Żewicką i Ewalda
Marx w 30. dzień po śmierci
3.

PONIEDZIAŁEK – 21.09.2020
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
30

6

1830

Za †† Walentynę, Alojzego i Krzysztofa
Damboń oraz szwagra Wernera
1. Za †† Annę Burczyk, rodziców Edytę
i Pawła Bryłka, siostrę Elżbietę i †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Martę Karczewską w 1. rocz. śm.

1900

SOBOTA – 26.09.2020
630

WTOREK – 22.09.2020
Za † ks. Józefa Pałęgę i †† kapłanów
18
1. Za †† Elfrydę Diering, rodziców i rodzeństwo
2. Za †† męża Alojzego Król, rodziców
Annę i Jana Król, Martę i Antoniego
Torka oraz †† z pokrewieństwa
ŚRODA – 23.09.2020
30

6

30

Wspom. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
630

1800
1830

Za †† Ludwika Fuchs, syna Gerarda, rodziców Jerzego Zboroń, dwie żony, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
Spotkanie Bractwa św. Józefa
Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy

1300
1630

1900

630
700

2.

830

CZWARTEK – 24.09.2020
630
1630

1830

Za †† Zygmunta Polanik, rodziców i braci
Msza szkolna

Za † męża Manfreda w 10. rocz. śmierci,
szwagra Gintra oraz teściów Anielę i
Teodora Goetz
1. Za †† Edwarda i Adelę Radziwoń
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anety i
Adama z okazji 20. rocz. ślubu

1000

1130

PIĄTEK – 25.09.2020
630
1830

Za † męża Karola Hojdem
1. W intencji małżeństw i rodzin parafii
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Marty
Kamińskiej z okazji 30. urodzin

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Barbary
i Krzysztofa z okazji 60. urodzin
Ślub: Patrycja Panusz i Piotr Burek
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Wojciecha z okazji 50. urodzin
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla syna Artura z okazji 50. urodzin
3. Za † Zbigniewa Graboń
Czuwanie ku czci św. Stanisława Kostki
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1. Za † Gerharda Kochanek w 2. rocz. śm

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie oraz dary
Ducha Św. dla syna Piotra Leś z ok. ur.
3. Za † Thomasa Baran w 30. dzień po
śmierci (od rodz. Gerstenberg i Cichon)

Koncert – Filharmonia Opolska

1500
1600
1900

Godzinki ku czci NMP

Za †† Wacława Barton, rodziców i rodzeństwo
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Bałdyga oraz dary Ducha Świętego dla
wnuków
1. Für †† Eltern Paul und Waleria Torka,
Söhne Erich, Franz, Ignaz und †† aus der
Familie Torka und Stralla
2. Für †† Hedwig und Franz Barnert und
†† aus der Familie Barnert und Kasperek
3. Als Dank für erhaltene Gnaden, mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und Gesundheit für Christine zum 80. Geburtstag
Dożynki. Z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i zdrowie dla rolników naszej parafii
1. Za †† Gertrudę w rocznicę śmierci
oraz męża Bernarda
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Korneli
i Marcina w rocz. ślubu oraz błog. Boże
i zdrowie dla dzieci
1.

Nieszpory niedzielne

Za † Herberta Kubickiego
Koncert Requiem Mozarta

Kościół Parafialny w Głogówku
PONIEDZIAŁEK – 28.09.2020

1930

Wspomnienie św. Wacława, męczennika
630
30

18

Za † Agnieszkę Janusch, rodziców, rodzeństwo,
†† Gotfryda i Matyldę Bichof i rodziców
1. Za † Stanisławę Banok w dniu urodzin
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie w rodzinie Krupa

WTOREK – 29.09.2020
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
630
1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla Beaty w dniu urodzin
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Reginy z ok. 50. urodzin
2. Za †† Alicję Sander w 30. po śm. i Herberta

I SOBOTA – 3.10.2020
Święto św. Andrzeja, Apostoła
00

6
630
1515
1600
1630

ŚRODA – 30.09.2020
Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i dra K-ła
630

1830

Przez wstaw. Ducha Świętego i Aniołów Stróżów z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Sylwii i Piotra
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Za † Elżbietę Gaca
2. Za † Henryka Barton w dniu ur., jego rodziców
Marię i Leonarda oraz teścia Józefa Linder

I CZWARTEK MIESIĄCA – 1.10.2020
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
630

1630

1800
1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Marzeny i Piotra
Grzeszczuk w 3. rocznicę ślubu
Msza szkolna
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Nikoli z ok. ur. oraz
błog. Boże w rodzinach Swiecznik i Abramek
Nabożeństwo różańcowe
1. W intencji powołań, powołanych i LSO
2. Za †† syna i brata Artura Pisarczyk w rocz.
śm., męża Jerzego w 6. rocz. śm., ciocię Magdalenę, dziadków i pokrewieństwo z obu stron
Godzina Święta – adoracja

I PIĄTEK – 2.10.2020

1900

900
1800
1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla Marzeny z ok. 40. ur. i Olafa
z ok. 45. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny
Za †† męża Henryka w 13. rocz. śmierci oraz
pokrewieństwo z obu stron
Nabożeństwo różańcowe
Za †† Janinę Kwiatkowską, Józefa, brata
Waldemara, siostrę Krystynę oraz Jerzego
Wieczorek

Nabożeństwo wynagradzające NMP
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla synów z ok. urodzin
Nauka przedchrzcielna
Nabożeństwo różańcowe
1. Za †† dziadków Marię i Szymona Sutor
oraz †† z rodziny Trela i Korgel
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Patrycji i Artura z
okazji urodzin
3. Za † Huberta Hajduk w 3. rocz. śmierci oraz
męża Józefa
4. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Wiesławy i Zdzisława Deberny z okazji 50. rocz. ślubu
Koncert – III Symfonia L. van Beethovena

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.10.2020
Rocznica poświęcenia kościoła – kiermasz
630
700
830

1000

1130

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
630

Msza dla młodzieży w kościele parafialnym
Z podz.za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Kacpra z ok. ur.

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za † mamę Janinę Kubiczek w dniu urodzin
1. Für †† Jadwiga Urbańczyk zum 10. Todestag,
Ehemann Franciszek und †† aus der Familie
2. Als Dank für erhaltene Gnaden, mit Bitte
um weitere, Gottes Segen und Gesundheit für
Renata und Józef zum 40. Hochzeitstag
1. W intencji budowniczych i dobrodziejów
kościoła parafialnego
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Sylwii w rocz. urodzin i za † Eufemię Janik
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Barbary z ok. 70. urodzin
4. Przez wstaw. Anioła Stróża z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i
zdrowie dla rocznego dziecka Alicji Samson
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi z ok. 85. ur.
2. Za † mamę i babcię Czesławę w rocz.
śmierci i urodzin
3. Za † Dorotę Szyroki w rocz. śmierci
4. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Szymona Kaiser z
okazji 30. urodzin
Nabożeństwo różańcowe
Za †† matkę Erykę Janocha w dniu ur., ojca Gerarda i †† z pokrewieństwa

Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel./Fax 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
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1. W dzisiejszą niedzielę witamy w Głogówku nowych Braci Postulantów, otoczmy ich swoją
modlitwą, aby ten roczny czas, który rozpoczynają był dla nich dobry i owocny.
2. Jutro, tj. poniedziałek, zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego, który spotyka się w każdy
poniedziałek, po Mszy św. wieczornej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
27 września 2020 r.
1. Już od najbliższego czwartku - pół godziny przed Mszą św. wieczorną, zapraszamy na Nabożeństwa
Różańcowe, a więc w dni powszednie o 17.00, a w niedziele o 16.30. Pielęgnujmy naszą pobożność
maryjną, szczególnie poprzez modlitwę różańcową.
2. Również w czwartek - pierwszego października rozpoczynamy Triduum przed uroczystością
św. Ojca Franciszka z Asyżu. W ramach przygotowania do Odpustu w czwartek, piątek i sobotę po
Mszy św. o godz. 9.00 aż do nabożeństwa różańcowego, w Kaplicy Loretańskiej będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do indywidualnej adoracji oraz na wspólną Koronkę do
Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00., oraz na Mszę św. z okolicznościową homilią o 17.30.
3. W sobotę, 3 października po Mszy św. wieczornej ok. 18.15 zapraszamy na Transitus –
franciszkańskie nabożeństwo, podczas którego wspominamy przejście św. Franciszka z tego świata
do nieba. Uczestników nabożeństwa prosimy o przyniesienie świec. Nabożeństwu będzie
przewodniczył o. Prowincjał – o. Marian Gołąb. W trakcie nabożeństwa Bracia Postulanci, w sposób
formalny będą przyjęci do Postulatu i rozpoczną swój roczny okres formacji.
4. Z racji obchodów odpustowych i nabożeństwa Transitus, spotkanie modlitewne – Młodzi dla Jezusa
– będzie przeniesione na następną sobotę – tj.10 października.
5. 4 października, tj. w przyszłą niedzielę, przeżywamy Uroczystość Odpustową ku czci św. Ojca
Franciszka z Asyżu. Uroczystej Sumie, o godz. 12.00 będzie przewodniczył o. Prowincjał – o. Marian
Gołąb. Skorzystajmy z tego czasu łaski, przystępując wcześniej do sakramentu Pokuty, aby w sposób
pełny uczestniczyć we Mszy św.
6. Również w przyszłą niedzielę, 4 października, zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo
Loretańskie, które poprowadzi Diecezjalny Duszpasterz Róż Żywego Różańca – ks. Mariusz Sobek.
W nabożeństwie będą uczestniczyć przedstawiciele róż Żywego Różańca z naszego Dekanatu.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
21 IX

9.00

17.30
Wtorek
22 IX

9.00
17.30

Środa
23 IX

9.00
17.30

Czwartek
24 IX

9.00
17.30

Piątek
25 IX

9.00
17.30

Sobota
26 IX

9.00
17.30

Niedziela
27 IX

8.00
9.30
12.00
17.00

1) Za † Annę Lorenc (21/30 - kaplica klasztorna)
2) Za † męża Józefa Smirnow w 14 rocz. śmierci, †† rodziców z obu stron, †† braci
i † siostrę
1) Za † Józefa Wieczorek (21/30)
2) Za † matkę Elfredę Hupas w roczn. śmierci i za † ojca Jana
1)W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Annę Lorenc (22/30 - kaplica klasztorna)
1) Za † Antoniego Maciak w rocz. śmierci i †† z rodziny Maciak i Patoła
2) Za † Józefa Wieczorek (22/30)
1) Za † Annę Lorenc (23/30 - kaplica klasztorna)
2) Za † Elżbietę Gnilka, brata i rodziców
1) Za † Janinę Stolarewską w 5 rocz. śmierci i za †† rodziców z obu stron, oraz za
wszystkich †† z rodziny
2) Za † Józefa Wieczorek (23/30)
1) Za † Annę Lorenc (24/30 - kaplica klasztorna)
2) Za † Olgę i Leona Stein, Annę Steuer i †† z pokrewieństwa
1) W intencji Panu Bogu wiadomej
2) Za † Józefa Wieczorek (24/30)
1) Za † Annę Lorenc (25/30 - kaplica klasztorna)
2) Za † Józefa Wieczorek (25/30)
1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla męża Stanisława w 70 rocz. urodzin
2) Za † Jana Gawolek, †† rodziców i pokrewieństwo
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Annę Lorenc (26/30)
1) Za † Krystynę Oleksy w 3 rocz. śmierci, † Stanisława Oleksy w 23 r. śmierci
2) Za † Janinę i Józefa Podstawka oraz †† z pokrewieństwa
3) Za † Józefa Wieczorek (26/30)
Za †† rodziców Elfredę i Johanna Kicler, †† siostry, brata i bratową i †† szwagrów
1) Za † Annę Lorenc (27/30)
2) Za † Józefa Wieczorek (27/30
Za † matkę Gizelę w rocz. śmierci, ojca Jana i za †† z rodziny
Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem MB Loret. i prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo dla Małgorzaty i Jana oraz rodziny.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
28 IX

9.00
17.30

Wtorek
29 IX

9.00
17.30

Środa
30 IX

9.00
17.30

Czwartek
1X

9.00
17.30

Piątek
2X

9.00
17.30

Sobota
3X

Niedziela
4X

9.00

1) Za † Annę Lorenc (28/30 - kaplica klasztorna)
2) Za † Józefa Wieczorek (28/30)
1) Za †† Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich, Zbigniewa Mielniczuk, oraz
o. Wacława Siniewicza
2) O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski w rodzinie Drozd
1)W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Annę Lorenc (29/30 - kaplica klasztorna)
1) Za † męża Tadeusza i † syna Janusza i †† z rodziny
2) Za † Józefa Wieczorek (29/30)
1) Za † Annę Lorenc (30/30 - kaplica klasztorna)
2) Za † Józefa Wieczorek (30/30)
1) Za † Józefa Jurczyk i za †† rodziców Gizelę i Alojzego Mierswa
2) Za † Edwarda Głoda
1) Za † Reincholda i Jadwigę Prusko, braci, rodziców Prusko i Mazur i dusze w
czyśćcu cierpiące
1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (1/30)
2) Za †† Jadwigę i Stefana Kabała i za dusze w czyśćcu cierpiące
1) Za †† rodziców Marię i Michała, † brata Stanisława, † bratową Adelę i † synową
Barbarę i †† z pokrewieństwa
1) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (2/30)
2) Za † syna Jerzego Kopacz w dniu urodzin, oraz †† z rodziny Kopacz i Małek, oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (3/30)

17.30 1) †† rodziców Annę i Jerzego Damrat, †† z pokrewieństwa Siodlaczek i Damrat i
dusze opuszczone
2) Za †† Annę i Jana Grelich, † siostrę Renatę i † Walentego Macioszek
8.00 Za † Ludwika Truch w 100 roczn. urodzin, oraz za † żonę Annę i teściów Pelagię i
Pawła Machura
9.30 Za † Erharda Poremba i za †† rodziców
12.00 1) W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego Sanktuarium, Klasztoru i
Prenowicjatu
2) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże i zdrowie dla
Józefa w 85 rocz. urodzin oraz dla całej rodziny
17.00 Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę (4/30)

NASZE NIESPEŁNIONE TERMINY

Każdego roku przed adwentem przygotowuję kalendarium wydarzeń liturgicznych naszej parafii. Każdego roku udawało się zrealizować niemalże wszystko.
W tym roku stało się coś niebywałego. Trzeba było nawet „wykreślić Wielkanoc”.
Święta owszem były, ale nie takie jak zawsze. Nie było procesji mężczyzn, nie
było w terminie I Komunii itp. Wielu z nas nie mogło pójść do pracy, nie jeden
nie pojechał na urlop czy nie wybrał się na pielgrzymkę. Trzeba było odwołać
długo wyczekiwane wesele lub imprezę okolicznościową.
Myślę, że z tego nieszczęścia epidemii nauczyliśmy się chociaż jednego - tego, że
nie warto trzymać się kurczowo swoich planów. Nieraz z łagodnością trzeba
przejść do realizacji „planu b”. Szkodliwa jest upartość i czasem odrobina elastyczności, której zaczęliśmy się uczyć, czyni życie bardziej przyjemnym i spokojnym. W życiu chyba najgorsze są skrajności. Bywa, że jestem świadkiem jak
ludzie bardzo irytują się drobnym spóźnieniem, a po drugiej stronie spotykam
tych, którzy bezpardonowo nie dotrzymują przez długie dni i tygodnie umówionych terminów.
Gdy patrzę na nasz kalendarz parafialny, to widzę, że prawie nic z ważnych planów nie odbyło się w terminie. Przypuszczam, że tak też będzie przez najbliższe
dwa lata. Znaczna część wiernych chce się czuć w kościele bezpiecznie, stąd też
potrzebna jest nasza troska sanitarna i dystansowanie się. Zaproponowałem także
rodzicom przynajmniej na najbliższe dwa lata osobne terminy Pierwszej Komunii
dla Jedynki (trzecia niedziela maja) i Dwójki (druga niedziela maja).
Po Covid-19 życie i ludzie bardzo się zmienili. Trudno mi oceniać czy na dobre,
czy na złe. Może wręcz kiedyś będziemy mówić, że coś się zdarzyło "przed Covidem", jak dawniej mówiono, że było coś "przed wojną". Pamiętajmy zawsze, że
co nas nie zabije, to nas wzmocni. Trwajmy w modlitwie, wzajemnej życzliwości
i pomagajmy tym, którym w obecnej rzeczywistości trudniej żyć. rk
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