
Ogłoszenia w XIV niedzielę zwykłą – 5 lipca 2020 roku 

W następną niedzielę 

Msza św. o godz.11.00.  

Od 8 do 31 lipca będzie 

mnie zastępował Ks. dr 

Zbigniew Krzeszowski, 

długoletni pracownik 

naukowy na KUL w 

Lublinie. Otoczcie go 

swoją modlitwą i 

życzliwością.  

13 lipca (poniedziałek) o 

godz. 20.00 Msza św. 

oraz różaniec i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie 

zapraszam do udziału.  

W niedziele: 12, 19, 26 lipca Msza św. będzie o godz. 11.00. 

W niedzielę 26 lipca - poświęcenie pojazdów.  

W sobotę, 1 sierpnia, Msza św. o godz. 9.30, zaś w niedzielę, 2 sierpnia - o 

godz. 11.00.  

Serdecznie zachęcam rodziców, aby zapisywali dzieci do szkoły polskiej w 

Strasburgu. 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. 

Na stronie internetowej parafii został zamieszczony nowy biuletyn parafialny. 

Należy go szukać w zakładce „biuletyn parafialny”.  

Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do udziału w niedzielnej Eucharystii. 

Nasz kościół jest wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkich, przy zachowaniu 

przepisów sanitarnych, związanych z utrzymaniem odpowiednich odległości. 

Naszą wspólnotę, po kilku latach pobytu w niej, opuszcza Pani Judyta Nowak. 

Dziękuję jej za zaangażowanie w grupie adoracyjnej oraz za obecność w naszej 

wspólnocie. Życzymy jej Bożego błogosławieństwa w realizacji jej dalszych 

planów oraz opieki Maryi i zdrowia.    



Życzę wszystkim dobrych wakacji oraz odpoczynku dla ciała i ducha. 

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 

Przypominam, że możliwość udziału w Mszy św. jest nadal 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. 

Osoby z tej samej rodziny mogą usiąść bliżej siebie.  

•  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, ale jest dostępny duży, parafialny). 

Konieczna jest również dezynfekcja ławek po każdej Mszy św. Dziękuję 

wszystkim osobom, które służą tu swoją pomocą.   

• Po kościele poruszamy się według żółtych strzałek. 

• 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.  

• Kapłan nic nie mówi, podając Komunię św.; przed Komunią św., od 

ołtarza, mówi: „Ciało Chrystusa”, a przystępujący do Komunii św. 

odpowiadają: „Amen”. 

• Także ze względów sanitarnych, obecnie nie zbiera się datków podczas 

Mszy św. Można je złożyć do koszyczków, wychodząc z kościoła. 

 

 


