
 

 

Informacja o otwarciu kościołów w czasie pandemii 

Po oświadczeniu premiera i po konsultacji z prefektami oraz Panem Stéphane 

Bouillon, dyrektorem gabinetu przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, Biskup 

Strasburga, Luc Ravel, postanowił nie zamykać naszych miejsc kultu, aby ludzie 

mogli się w nich zatrzymać i modlić w normalnych i dozwolonych warunkach. 

W „attestation de déplacement dérogatoire” trzeba zaznaczyć pozycję nr 5 i 

dostosować się do podanych tam zasad. 

W kościele należy zachować odpowiedni dystans, nie wolno zapalać świec i 

dotykać żadnych kartek z informacjami. Kościół, który pragniemy nawiedzić, 

powinien znajdować się nie dalej niż 1 km od miejsca zamieszkania. Pobyt w 

kościele musi być krótki. Nie można organizować wyjść z całą rodziną, czy 

grupowo.  

Kościół Matki Bożej z Lourdes jest otwarty w następujących godzinach: 

niedziela - 9.00 do 12.15 oraz 15.00 do 17.00; od poniedziałku do soboty - 9.00 

do 12.15 i od 15.00 do 18.15. Gdyby była jakaś przerwa, to informacja będzie 

wywieszona przy wejściu do kościoła. Ci, którzy mieszkają w znacznej 

odległości od naszego kościoła, powinni znaleźć kościół w pobliżu miejsca 

zamieszkania.  

Decyzje w sprawie otwarcia kościołów mogą ulec zmianie, o czym będę 

informował na internetowej stronie parafii. 

Informacje dotyczące przeżywania Liturgii Wielkiego Tygodnia będą podane 

w późniejszym czasie.   

Mam nadzieje, że niektórzy z was skorzystali z rekolekcji kerygmatycznych, 

jakie zaproponowałem na czas Wielkiego Postu. Bardzo dziękuję Panu 

Maciejowi za poświęcenie czasu na opublikowanie tekstów rekolekcji w bardzo 

czytelny sposób na stronie internetowej naszej parafii. Za korektę tekstów 

dziękuję Pani Danucie. 

Rekolekcje kerygmatyczne każdy może odprawić w dogodnym dla siebie czasie. 

Dlatego można to jeszcze uczynić przed świętami Wielkanocy, gdyby ktoś ich 

nie odbył. Pomocą w akcie przyjęcia Chrystusa do swojego serca i w swoje życie 

(który można ponawiać w różnych sytuacjach swojego życia) może być film 

„Jezus”.  



 

 

Bardzo dziękuję 12 osobom, które w dniu Uroczystości Zwiastowania NMP, 

25 marca, podjęły duchową adopcję dziecka poczętego. 

W pilnych sprawach kancelaryjnych proszę kontaktować się telefonicznie ze 

mną pod numerem.  0388323160 lub 0680859994.  Można wysłać również 

wiadomość mailową: ryszard.gorski@neuf.fr. 

Wszystkie aktualne wiadomości znajdują się na stronie internetowej naszej 

wspólnoty parafialnej, za aktualizacje której dziękuję serdecznie Panu 

Maciejowi.  Postarajcie się rozpowszechnić jak najszerzej adres naszej strony: 

www: polska-misja-katolicka-strasbourg.pl. 

W najbliższym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. Tak jak w 

ostatnich miesiącach, od godz.18.30 do 19.30 w naszym kościele będzie 

wystawiony Najświętszy Sakrament. Postaram się podać na stronie materiały, 

które mogą być pomocne w łączeniu się duchowo w modlitwie adoracyjnej. 

Zachęcam do odmówienia Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktu 

wynagrodzenia za grzechy. Jeśli będzie taka możliwość techniczna, to zostanie 

przekazane błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (o godz.19.25). 

Można natomiast uczestniczyć, od 18.30 do 19.30, w adoracji Najświętszego 

Sakramentu na żywo, z Niepokalanowa. Mszę św., tak jak zawsze, odprawię o 

19.30, powierzając was Bogu, a szczególnie wszystkich chorych z naszej 

wspólnoty.  

W I sobotę Msza św. będzie o godz. 9.30. W waszych rodzinach możecie w tym 

dniu dokonać ponowienia oddania się Matce Bożej Niepokalanej. Akt oddania 

postaram się zamieścić na internetowej stronie parafii.  

Zapraszam również do przyłączenia się, poprzez transmisje medialne, do 

modlitwy o powstrzymanie pandemii koronawirusa. Zachęcam do słuchania 

homilii niedzielnych ks. Roberta Skrzypczaka, który prowadził rekolekcje w 

naszej parafii.  

W tym ciężkim okresie, jaki przezywamy, jestem z wami w łączności duchowej 

poprzez ofiarę Eucharystii i modlitwę. 

Na ten czas trudnych doświadczeń, ale również duchowego wzrastania 

udzielam wam błogosławieństwa: 

Niech was błogosławi Bóg Wszechmogącym: Ojciec i Syn i Duch Święty. 

Maryja niech was ma w Swojej opiece. 
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