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     Drodzy parafianie 
Rok duszpasterski, który rozpoczęliśmy we wrześniu 2020 r., był dla nas wszystkich wielką 

niewiadomą z powodu pandemii. Był to trudny czas, kiedy kościoły zostały zamknięte, a 

potem nasz udział w liturgii ograniczały różne przepisy sanitarne. Czas pandemii wymagał od 

nas odpowiedzialności i solidarności. Każdego z nas uczył pokory. Czy nauczyliśmy się 

czegoś w tym czasie? Czy zrodziła się ufność serca i głębsze pragnienie bycia blisko Boga? 

Czy pogłębiły się więzi małżeńskie, rodzinne i wspólnotowe? Jak ten czas wpłynął na moją 

duchowość i doświadczenie wiary? To pokaże życie. Stale stajemy bowiem w obliczu nowych 

niewiadomych, niepewności, a czasem niepokoju o przyszłość naszą, naszej rodziny, Kościoła 

i społeczności, w której żyjemy. Parafia i ten kościół, w którym się spotykamy, jest miejscem, 

które czeka na każdego i pragnie każdemu dać nadzieję i siłę, aby mógł kontynuować swoją 

pielgrzymkę życia i wiary. W tym trudnym czasie potrzebujemy siebie nawzajem, 

potrzebujemy wspólnoty. Musimy dbać o to, by się wzajemnie wspierać, a nie osłabiać przez 

złe słowa czy pomówienia, by wlewać w serca nadzieję, a nie strach i niepewność, bo lęk 

odbiera człowiekowi wiarę i pokój, by "zło dobrem zwyciężać" (św. Paweł), a rodziny i 

wspólnotę budować na miłości i prawdzie. 

W tym kontekście pragnę przypomnieć inicjatywy, które zostały podjęte w Kościele, a w które 

i my powinniśmy się włączyć i zastosować je w naszym życiu duchowym i rodzinnym.  

Niech hasło obecnego roku duszpasterskiego w Polsce, którym są słowa: „Zgromadzeni na 

Świętej Wieczerzy” będzie drogowskazem w 

naszym codziennym życiu. Wszystkie nasze 

działania w parafii powinny prowadzić nas do 

głębszego zjednoczenia z Bogiem, szczególnie 

przez Eucharystię, a bliskość z Bogiem - do 

umocnienia tej wspólnoty, którą jest 

małżeństwo i rodzina, parafia i Kościół.  

Zapraszam Was do udziału w Eucharystii, do 

zaangażowania się w liturgię, aby na tym fundamencie budować wspólnotę miłości i 

przebaczenia, radości i nadziei, z którą można patrzeć w przyszłość. 

Starajcie się tak zaplanować czas wakacji, aby nie było niedzieli bez Eucharystii, dnia bez 

modlitwy. Może warto sobie odpowiedzieć na pytania: Czym jest dla mnie Eucharystia? 
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Czym jest dla mnie wspólnota Kościoła i czego od niej oczekuję? Co ja sam mogę i chcę 

do niej wnieść?  

Wiele inspiracji duszpasterskich i osobistych refleksji podsuwa nam 

trwający Rok św. Józefa i Rodziny, której On jest patronem. W 

obliczu skutków pandemii Ojciec Święty postanowił przywołać osobę 

św. Józefa, aby pokazać, że wszyscy mogą w Nim znaleźć orędownika, 

pomocnika i przewodnika w tych trudnych czasach. Św. Józef, jak pisze 

papież Franciszek, przypomina, że „ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci 

lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. 

Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”. Tak jest w życiu 

Kościoła, społeczeństw, rodzin, ale również w naszym życiu osobistym         

i o takich osobach, zmarłych czy żyjących, powinniśmy pamiętać w 

modlitwie lub poprzez konkretne akty wdzięczności.  

Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na Św. Józefa jako pierwszego obrońcę życia, który 

obronił Dzieciątko Jezus przed niebezpieczeństwem, jakie groziło Jego życiu z rąk Heroda. 

Opiece Św. Józefa zawierzył obronę życia w Polsce i na świecie oraz wszystkie rodziny w 

naszej Ojczyźnie. Papież zostawił nam przesłanie, swoisty testament, który brzmi: 

„Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność 

w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Ani na chwilę 

nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina”. Św. Józef jest obrońcą godności i 

wartości rodziny. Dziś, kiedy mamy kryzys ojcostwa, może On być również wzorem dla 

każdego mężczyzny, męża i ojca. Rodzina, która jest kolebką wiary, jest także dobrem 

Kościoła, narodu i ludzkości. W rodzinie człowiek czuje się u siebie, do niej pragnie wracać 

myślami i fizycznie.  Święta Rodzina stała się wzorem dla chrześcijańskich rodzin. Wzajemne 

relacje między Józefem, Maryją i Jezusem są wzorcowymi formami relacji rodzinnych. Ich 

bycie razem było źródłem szczęścia i siły. W modlitwie Litanii do św. Józefa przywołuje się 

Go jako podporę rodzin. W codziennym życiu podporą nazywa się kogoś, na kim można się 

oprzeć, kto może służyć pomocą w trudnej sytuacji, na kim można polegać i kto zabezpiecza 

przed upadkiem. Pomoc, jaką św. Józef świadczy rodzinom, wynika z miejsca, jakie Bóg Mu 

wyznaczył w Świętej Rodzinie. Józef był w niej głową, ojcowskim opiekunem, wychowawcą. 

Nikt nie był tak blisko Jezusa Zbawiciela i Maryi Jego Matki jak św. Józef. 

Data beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego została wyznaczona na niedzielę 12 września 2021 r. 

Dzień ten jest Świętem Maryi, które zostało ustanowione na pamiątkę 

Odsieczy Wiedeńskiej. W tym dniu będzie również beatyfikowana 

Siostra Róża Czacka, założycielka Towarzystwa Opieki nad 

Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Krzyża. Kiedy 

utraciła wzrok, postanowiła poświęcić się sprawie niewidomych w Polsce, 

którzy byli wówczas pozbawieni opieki społecznej.  „Wspólna beatyfikacja 

Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej nie jest kwestią przypadku, bo ich drogi przecinały 

się przez 40 lat bardzo często” powiedział kard. Kazimierz Nycz. Prymas Stefan Wyszyński 

przeprowadził Kościół i naród przez jeden z najtrudniejszych momentów w jego dziejach.  



Niech beatyfikacja tych dwóch wybitnych postaci zainspiruje naszą wspólnotę do nowych 

inicjatyw, a każdego z nas do głębszego poznania ich życia, niech będzie dla nas wezwaniem 

do służby rodzinie, narodowi, Kościołowi i potrzebującym. 

W naszej diecezji strasburskiej obchodzimy jubileusz 1300. rocznicy 

śmierci Św. Otylii, patronki Alzacji. Główna uroczystość z tej okazji 

odbędzie się w katedrze w niedzielę 4 lipca o godz. 16.00 pod 

przewodnictwem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro 

Parolina. Jako wspólnota polska możemy włączyć się w pielgrzymkę 

organizowaną przez Duszpasterstwo Migrantów na Górę Świętej Otylii, 

która odbędzie się w niedzielę 26 września. Po dotarciu do sanktuarium 

i wspólnym pikniku o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza Św. 

Natomiast 13 września od godz. 17.00 do 21.00 w naszym kościele będą 

relikwie Św. Otylii, przed którymi będziemy się modlić. Dokładny 

program tych wydarzeń zostanie ogłoszony po okresie wakacyjnym. Zachęcam Was również 

do indywidualnego pielgrzymowania do grobu Św. Otylii i zapoznania się z jej życiem.  

W tych trudnych czasach niech te piękne postaci, które Kościół przywołuje w tym roku, będą 

przewodnikami na drodze naszej wiary, niech chronią Wasze rodziny i wskazują nam drogę 

do naszego uświęcenia. 

Dziękując za Waszą obecność i współpracę w kończącym się roku duszpasterskim i 

katechetycznym, życzę Wam wszystkim radosnych i spokojnych wakacji, odpoczynku dla 

ciała i ubogacenia ducha.   Szczęść Boże!         

Ks. Ryszard Górski ze wspólnotą kapłanów 

************************************************************************** 

Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw 

 

27.06.  XIII niedziela zwykła godz. 11.00   1. + Edward LODARSKI   2. W 40. rocznicę 

ślubu Beaty i Wojciecha SAWICKICH  

 

02.07. – I piątek miesiąca godz. 19.30    

03.07. – I sobota miesiąca godz. 9.30    

 

04.07. – XIV niedziela zwykła godz. 11.00   + Czesław ROSZKO 

 

11.07. – XV niedziela zwykła godz. 11.00  

 

13.07. (wtorek) - godz. 20.00 Msza św. z różańcem i procesją fatimską  

 

18.07. – XVI niedziela zwykła godz. 11.00   w intencji Adasia KOWALEWICZA w 3. 

rocznicę urodzin 

Podczas Mszy Świętej zostanie udzielony sakrament chrztu św. Zacharowi Pawłowi 

JONCZYKOWI  

 



25.07. – XVII niedziela zwykła godz. 11.00   Po Mszy św. poświęcenie pojazdów 

 

01.08. – XVIII niedziela zwykła godz. 11.00   + Rajmund DEPCZYŃSKI z okazji urodzin 

 

06.08. – I piątek miesiąca godz. 19.30 

07.08. - I sobota miesiąca godz. 9.30  

 

08.08. – XIX niedziela zwykła godz. 11.00   

 

13.08. (piątek) - godz. 20.00 Msza św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją fatimską 

oraz oddanie czci relikwiom św. Maksymiliana Marii Kolbego, które znajdują się w naszym 

kościele (jest to wigilia jego liturgicznego wspomnienia) 

 

15.08. – XX niedziela zwykła Wniebowzięcie Matki Bożej godz. 11.00 

  Święto Wojska Polskiego (błogosławieństwo ziół i kwiatów) 

 

22.08. – XXI niedziela zwykła godz. 11.00  

 

29.08. - XXII niedziela zwykła godz. 11.00   

 

03.09. - I piątek miesiąca godz. 19.30 

04.09. - I sobota miesiąca godz. 9.30 

 

05.09. – XXIII niedziela zwykła godz. 11.00   Msza św. w intencji Mathilde Werner w 80. 

rocznicę urodzin 

 

12.09. – XXIV niedziela zwykła godz. 11.00  + Ryszard WIŚNIEWSKI  32 r.s.  

Po Mszy św. katecheza  

 

13.09. (poniedziałek) - godz. 20.00 Msza św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją 

fatimską 

 

19.09. – XXV niedziela zwykła godz.11.00   Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie dla 

Gabriela       Po Mszy św. katecheza   

Błogosławieństwo małych dzieci i uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego i 

duszpasterskiego oraz „ Dzień sportu” (zostanie to potwierdzone na początku września)   

 

26.09. – XXVI niedziela zwykła Msza św. o godz. 11.00     

 

01.10. - I piątek miesiąca godz. 19.30 

02.10. - I sobota miesiąca godz. 9.30 

 

03.10. – XXVII niedziela zwykła godz. 11.00   

 

08.10. (piątek) - Rocznica poświęcenia kościoła  

 

10.10. – XXVIII niedziela zwykła godz. 11.00   



13.08. (środa) – od godz. 17.00 obecność relikwii Św. Otylii w naszym kościele  

Msza św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją fatimską (godzina będzie podana w 

późniejszym terminie) 

 

17.10. – XXIX niedziela zwykła godz. 11.00 

 

22.10. (piątek) godz. 19.30 - Modlitwa dziękczynna za kanonizację Ojca św. 

Jana Pawła II wspólnie z parafią francuską  

 

24.10. – XXX niedziela zwykła godz. 11.00 

 

31.10. – XXXI niedziela zwykła godz. 11.00 

 

Informacje duszpasterskie 

 

Katechizacja  
Obok Eucharystii, która buduje jedność z Bogiem i między nami, ważnym 

wymiarem duszpasterstwa jest katecheza. Podobnie jak w ubiegłym, również 

w tym roku prowadzenie jej było bardzo utrudnione ze względu na pandemię i związane z nią 

przepisy sanitarne. W miarę możliwości staraliśmy się umożliwić dzieciom realizację 

zaplanowanego programu – on-line, w salkach katechetycznych, w kościele oraz poprzez 

zaangażowanie rodziców dzieci w domu. Przepisy nie pozwoliły nam na prowadzenie 

katechezy z grupą dzieci najmłodszych. Dziękuję wszystkim, którzy w mijającym roku 

duszpasterskim i katechetycznym 2020/2021 podjęli się prowadzenia katechezy: 

• Pani Monice Rataj - jej grupa nie mogła w tym roku uczestniczyć w katechezie, ale 

mamy nadzieję, że będzie to możliwe po okresie wakacyjnym; 

• Pani Marzenie Kawczyńskiej za pierwszy rok przygotowania do spowiedzi i komunii 

św. W katechezie uczestniczyło sześcioro dzieci on-line lub w salce katechetycznej; 

• Ks. Karolowi Węsierskiemu-Tessen, który przygotował dziewięcioro dzieci do 

Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Św. Jedno z tych dzieci przystąpiło do 

Komunii Św. w Polsce i jedno przystąpi do niej w sierpniu. Dziękuję za pomoc 

rodzicom, którzy przybywali na indywidualne spotkania formacyjne z dzieckiem;  

• Pani Marii Gentelet, która prowadziła katechezę dla trojga dzieci po I Komunii Św.;  

• Pani Magdalenie Wróblewskiej, która prowadziła katechezę dla dwojga dzieci w grupie 

2 lata po Pierwszej Komunii Św. Nie mogąc przekraczać granicy z powodu pandemii, 

przygotowane katechezy przekazywała dzieciom korespondencyjnie;  

• Pani Marcie Zbrojkiewicz, która prowadziła katechezę dla trojga dzieci, które 4 lata 

temu przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. i rozpoczną przygotowanie do sakramentu 

bierzmowania; 

• Ks. Dawidowi Matusiakowi, który przygotował trzynastoosobową grupę młodzieży do 

sakramentu bierzmowania; 

• Pani Marii Krawczyk, która prowadzi on-line katechezy z zakresu: „czystość – miłość 

– małżeństwo – rodzina”. 

Łącznie w katechezie uczestniczyło 36 dzieci.  

 



Z powodu pandemii nie było katechezy dla dorosłych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 

uda nam się ją wznowić. 

 

Z powodu pandemii barek kawowy / herbaciany jest tymczasowo zamknięty. Mam 

nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie i będzie on nadal działał po wakacjach. 

Dziękuję chórowi oraz Panu organiście, Andrzejowi Sosinowi, za 

systematyczną i sumienną animację Mszy św. Zachęcam nowe osoby do 

włączenia się w śpiew. Dziękuję Panom Rafałowi Skrzypczakowi i 

Mariuszowi Baniowskiemu za obsługę programu wyświetlania tekstów 

pieśni i czytań liturgicznych.  

 

Dziękuję Pani Iwonie Kołakowskiej, przewodniczącej Rady Duszpasterskiej, 

za ofiarną pomoc organizacyjną w naszej działalności duszpasterskiej i 

katechetycznej. 

 

      Służba ołtarza  
Dziękuję 10-osobowej grupie dzieci i młodzieży zaangażowanej w 

liturgiczną służbę ołtarza w naszej wspólnocie oraz ich rodzicom. Po 

wakacjach rozpoczniemy przygotowanie nowej grupy ministrantów spośród 

dzieci, które przystąpiły w ostatnich latach do Pierwszej Komunii Świętej. 

Ich formacją zajmie się Pan Ireneusz Konarski, któremu dziękuję za 

dotychczasową pomoc. 

 

   Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 
Godzina policyjna związana z pandemią wstrzymała 

prowadzenie adoracji. Mamy nadzieję, że powrócą one po 

wakacjach. Adoracja to ważny wymiar duchowy na drodze 

budowania jedności z Bogiem i we wspólnocie parafialnej.  

 

   Internetowa strona naszej parafii 

Gorąco dziękuję w imieniu całej wspólnoty Panu Maciejowi 

Kłobuchowskiemu za prowadzenie strony internetowej.  Dziękuję za jej 

opłacenie oraz za duży wysiłek i zaangażowanie w jej aktualizację.  

Dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals za korektę publikowanych 

tekstów.  

 

Rycerstwo Niepokalanej w duchu wychowania harcerskiego zostało zawieszone. 

Oczekuję, że znajdą się osoby, które mogłyby je wznowić. 

  



W dniu 20 czerwca 2021 r. została odprawiona Msza Św. w intencji żołnierzy powracających 

do kraju po zakończonej misji w Eurokorpusie. Wspólnota parafialna dziękuje 

wszystkim żołnierzom i ich rodzinom, na czele z Panem gen. bryg. Wojciechem 

Kucharskim, za wieloletnią współpracę i pomoc w parafii. Życzymy wszystkim 

powracającym do ojczyzny dalszych sukcesów w życiu zawodowym i spełnienia 

prywatnych zamierzeń. Niech towarzyszy Wam wszystkim Boża łaska. 

Róże różańcowe 

Intencje dla członków róż różańcowych są przekazywane w pierwszą niedzielę miesiąca. 

Cieszę się z inicjatywy odmawiania po Mszy św. dziesiątki różańca. Osoby chętne do wzięcia 

udziału w tej modlitwie gromadzą się po Mszy św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

Można podczas tej modlitwy przedstawić Bogu osobiste intencje. 

 

   Szkaplerz 

Cztery lata temu podczas rekolekcji adwentowych do szkaplerza zostało 

przyjętych około 50 osób. Po wakacjach tę przynależność postaramy się 

zaznaczyć poprzez specjalne nabożeństwo (szczegóły będą podane w 

późniejszym terminie) oraz podczas Mszy Św. w pierwsze soboty 

miesiąca.   Będzie również możliwość przyjęcia szkaplerza.  

 

Od 13 maja zostały wznowione nabożeństwa fatimskie. Zachęcam Was do 

udziału. Kolejne nabożeństwa: wtorek – 13 lipca (godz. 20.00); piątek – 13 

sierpnia (godz. 20.00); poniedziałek – 13 września (godz. 20.00) i środa – 13 

października (godzina Mszy św. zostanie podana w późniejszym terminie).             

 

Pamiętajmy o podjętych zobowiązaniach „Duchowej adopcji dziecka 

poczętego” oraz „Rycerstwa Niepokalanej” (dotyczy to osób, które podjęły 

się tych zobowiązań).  

 

Spotkanie Rady Duszpasterskiej odbyło się w piątek 25 czerwca br. Wszelkie ustalenia 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej parafii.  

 

Pomoc charytatywna 

250€ zostało przekazane na pomoc dla Hospicjum w Żorach, które 

opiekuje się również dziećmi rodziców, którzy zginęli w wypadkach. 

Podczas wakacji przekażę 200€ rodzicom chorego Mikołaja, któremu 

pomagamy od kilku lat. Postaram się znaleźć kontakt z domem dziecka, do 

którego również mógłbym przekazać naszą pomoc. 

 

Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła 

Nasz kościół sprzątany jest co trzy tygodnie. Dwa razy w roku (jesienią i wiosną) odbywa się 

generalne sprzątanie kościoła i salek katechetycznych. Sprzątanie ma miejsce w soboty od 

godz. 9.30 do 11.00. Daty są podawane podczas ogłoszeń niedzielnych. Dziękuję wszystkim, 

którzy w tym roku duszpasterskim służyli nam swoją pomocą. Za koordynację dziękuję 

serdecznie Paniom Magdalenie Wróblewskiej i Halinie Bronner. Za układanie kwiatów oraz 

ich ofiarowanie dla parafii dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals oraz wspierających ją 

okazjonalną pomocą: Paulinie Kubickiej i Magdalenie Wróblewskiej.   



W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z powodu pandemii koronawirusa nie mógł 

odbyć się kiermasz, który jest ważnym źródłem dochodu dla parafii. Dlatego 

zwróciliśmy się z apelem o pomoc finansową, na który odpowiedzieliście bardzo 

szczodrze. Z parafii francuskiej i polskiej złożono ponad 8000€. Bardzo 

dziękujemy za ten dar serca. 

 

   Portal informacyjny dla Polonii – PolskiFR 

Na powstającym portalu informacyjnym dla Polonii - PolskiFR dostępna jest wyszukiwarka 

Mszy Świętych i polskich parafii na terenie całej Francji. Wyszukiwarka jest pomocna 

zarówno dla Polaków mieszkających we Francji, jak i dla turystów z Polski, studentów i osób 

w podróżach służbowych, pragnących znaleźć informacje o Mszach Św. i nabożeństwach.  

Przez sakrament chrztu św. do naszej wspólnoty zostali włączeni:   

BANIOWSKA Ewa c. Pawła i Marie, w dniu 30 maja 2021 r. 

MONARI Costantino, s. Giaccomo i Ewy, w dniu 6 czerwca 2021 r. 

Z naszej parafii Bóg odwołał do wieczności Pana Rajmunda DEPCZYŃSKIEGO, który 

przeżył 79 lat. Od początku swojego pobytu we Francji był zaangażowany w życie naszej 

polskiej parafii. Każdego roku przygotowywał bigos na kiermasz parafialny.   

Spowiedź święta odbywa się podczas niedzielnej Mszy św. (jeżeli jest obecny 

drugi kapłan) oraz w dni powszednie (przed lub po Mszy św.), a także w innych 

terminach, zawsze na osobistą prośbę. Jeżeli we wspólnocie byłyby osoby chore, 

samotne lub znajdujące się w szpitalu i pragnące odwiedzin kapłana, to proszę o 

zgłoszenie. Zawsze jestem do ich dyspozycji. 

 

Od 7 do 30 lipca będzie mnie zastępował ks. Adam ZIELIŃSKI, którego większość z Was 

dobrze zna. Otoczcie go swoją modlitwą i życzliwością.  

 

Nauczanie języka polskiego w Strasburgu 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia możliwość bezpłatnego 

kształcenia dzieci i młodzieży w języku polskim w dwóch formach: 

      1) Szkoła Polska 

      2) Sekcja polska 

 

1) Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się raz w tygodniu, w sobotę przed południem. Jest 

to ośmioletnia szkoła podstawowa, w której realizowany jest uzupełniający program 

nauczania (3 godziny języka polskiego oraz lekcje wiedzy o Polsce w starszych klasach). 

Zajęcia organizowane są w budynku Ecole élémentaire Louvois: http://strasburg.orpeg.pl/. 

 

2) Sekcja polska funkcjonuje w ramach francuskiego systemu edukacji. Nauka języka 

polskiego oraz historii z elementami geografii odbywa się w 4 szkołach: Ecole élémentaire 

du Conseil des XV – cycle 2 i cycle 3, Collège International Vauban oraz Lycée International 

des Pontonniers (od klasy I do maturalnej). Zajęcia sekcji obejmują 6 godzin tygodniowo: 

http://www.ec-conseil-xv-strasbourg.ac-strasbourg.fr/. 

 

 

 Kolejny biuletyn ukaże się 24 października br. 

http://strasburg.orpeg.pl/
http://www.ec-conseil-xv-strasbourg.ac-strasbourg.fr/

