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 Zdumiewające jest jak wiele rzeczy uważamy za „normalne”, takie otrzymane bez żadnego 

zastanowienia. Zwykle nie myśleliśmy jak to jest żyć w odosobnieniu, bez możliwości zobaczenia się z 

innymi. Co prawda w dzisiejszych czasach najróżniejsze komunikatory umożliwiają kontakt „prawie” 

bezpośredni. Ale to „prawie” robi wielką różnicę. Od paru miesięcy prawie urządzamy grilla, prawie 

spotykamy się na Dniu Matki, prawie wyjeżdzamy na half-term. Niedługo mają być zniesione obostrzenia 

odnośnie spotkań, może wkrótce także wyjazdów. Pozostanie jedynie pytanie gdzie wyjechać, skoro po 

wyjeździe i po powrocie trzeba izolować się przez dwa tygodnie za każdym razem. Wakacje chyba trochę 

się rozmyły w tym roku, bo wciąż nie wiadomo czy dzieci jeszcze pójdą do szkoły, czy też dopiero we 

wrześniu. U części osób te problemy są spychane na dalszy plan – o wiele bardziej istotne jest utrzymanie 

pracy i sposób jej wykonywania w nowych warunkach. 

 Powoli jednak pojawia się światełko w tunelu. Wraz ze zmniejszającą się liczbą zakażeń restrykcje 

są powoli znoszone. Już za kilka dni otworzą się restauracje i puby, pracownicy sektora usług będą mogli 

wrócić do pracy. Jeszcze nie wiemy jak to będzie wyglądało, ale przez tych kilka miesięcy chyba już 

nabraliśmy cierpliwości. Także i w naszej społeczności powoli wchodzą zmiany. Ksiądz proboszcz ogłosił, że 

od 5 lipca wraca do odprawiania mszy świętych w obecności wiernych. Dom Ośrodka otworzy swoje drzwi 

dla wszystkich chętnych, choć w dalszym ciągu prosimy o przestrzeganie reguł „social distancing”. W 

kaplicy będą tylko miejsca siedziące – jeśli dla kogoś zabraknie krzesła, to znaczy że nie ma już miejsc i 

prosimy o przyjście na następną mszę. Przy wejściu umieszczone zostaną płyny dezynfekujące – proszę o 

odkażenie rąk. Pamiętajmy, że nie chodzi tu tylko o nasze zdrowie, ale także innych osób. Nie przynieśmy 

innym jakiejś przykrej niespodzianki.  

 Wciąz zastanawiamy się nad innymi spotkaniami w Domu Ośrodka. W miesiącach lipcu i sierpniu, 

dotychczasowym „czasie wakacyjnym”, zwykle zmniejszało się używanie Domu, ale nie wiemy jak to będzie 

w tym roku. Jeśli ktoś chce organizować jakieś spotkania, to prosimy o kontakt z zarządem Ośrodka i 

przedyskutowanie warunków spotkań i podejmowanych krokach zapobiegających ryzyku zakażenia. Myślę 

że czas już ożywić naszą społeczność, ale tylko w bezpieczny sposób. Ośrodek LPC otrzymał grant od 

Lewisham Borough na działalność którą prowadzimy. Pewnego rodzaju pomoc aby przetrwać w czasach 

pandemii. Dlatego Zarząd Ośrodka podjął decyzję, aby w tym roku nie prosić Parafii i Polskiej Szkoły o 

pomoc finansową na utrzymanie Domu Ośrodka. Zwłaszcza że zarówno Parafia jak i Polska Szkoła zostały 

dość mocno dotknięte ograniczeniamu związanymi z pandemią. Ich działalność przeszła do internetu lub 

została mocno okrojona przez ostatnie 3 miesiące.  

 Życzę wszystkim wytrwałości i zdrowia. I wiary że wrócimy do „normalności”. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 

 Chyba czas już na otwarcie Domu Osrodka. Ale prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności, 

odpowiedniego dystansu, mycia i odkażania rąk! Stosujmy się do obowiązujących zarządzeń rządu 

Wielkiej Brytanii i władz Londynu. 

 Powiernicy Ośrodka LPC podjęli decyzję o przeniesieniu dorocznego Walnego Zgromadzenia członków 

Ośrodka LPC na jesień tego roku. Zastanawiamy się nad terminem, ale także bezpiecznym sposobem 

przeprowadzenia takiego spotkania. O szczegółach poinformujemy Państwa w późniejszym terminie. 

 Jeśli ktoś zdecyduje się na wakacyjny wyjazd – to życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. I 

terminowego powrotu. 
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