
Ogłoszenia parafialne  

– XXIX niedziela zwykła 17 października 2021 roku 

 
 

 

W dniu 22 października (piątek) przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana 

Pawła II. W tym dniu, od kanonizacji Ojca Świętego, zgodnie z tradycją 

naszej polskiej wspólnoty, gromadzimy się wraz z parafią francuską i 

czcicielami św. Jana Pawła II na Mszy św. i czuwaniu modlitewnym o godz. 

19.30. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości. Wcześniej 

czuwania te odbywały się w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.  

 

 

Zachęcam do odmawiania różańca w październiku (przynajmniej jednej 

dziesiątki) w rodzinie lub indywidualnie. 

 



W ramach Wielkiego Jubileuszu Świętej Otylii, patronki Alzacji, związanego z 

1300. rocznicą jej śmierci, w naszej diecezji miało miejsce przyjęcie relikwii 

Świętej i oddanie im czci. W naszym kościele relikwie były obecne w środę, 13 

października, od godz. 17.30 do 21.00. 

 

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w modlitewnym czuwaniu przy 

relikwiach oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie tego ważnego dla 

naszej wspólnoty wydarzenia. 

   

Msza Święta w następną niedzielę, 24 października, o godz. 11.00.  

 

 

Jak co roku, będziemy odmawiać tradycyjną modlitwę za zmarłych, tzw. 

„wypominki”. Są już dostępne kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska 

naszych bliskich zmarłych. Modlitwa, jak to było praktykowane dotychczas, 

zostanie odmówiona w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w niedzielę 7 

listopada (I część) i 21 listopada (II część) przed Mszą św. Eucharystia w intencji 

dusz wypominanych będzie sprawowana w Dzień Wszystkich Świętych oraz 2 

listopada i w pierwszy piątek listopada i grudnia.  

 

 

Serdecznie dziękuję za ofiary zwyczajowo składane przy okazji wypominków. Są 

one przeznaczone na cele duszpasterskie naszej wspólnoty.   

 

 

Pragniemy zrealizować propozycje, które zrodziły się w minionym roku podczas 

pandemii, aby wspomóc finansowo naszą parafię, a konkretnie proponujemy 

przygotować pierogi: z serem, mięsem i ewentualnie z kapustą i grzybami (o ile 

będą grzyby lub ktoś je ofiaruje), które przed pandemią przygotowywaliśmy na 

kiermasz.  

 

 

Chętni do robienia, jak i zakupu pierogów, mogą zgłaszać się do Pani Iwony 

Kołakowskiej lub do mnie. Cena pierogów i inne niezbędne informacje zostaną 

podane w późniejszym terminie. Decyzja o przygotowaniu pierogów będzie 

zależała od liczby zgłoszeń. Pierwsza tura robienia pierogów jest przewidziana na 

sobotę 30 października, a druga na sobotę 27 listopada.   

 

 

 



W dniu wspomnienia Św. Faustyny Kowalskiej (5 października) na naszej 

stronie internetowej został uruchomiony fotomontaż, który zawiera między 

innymi: link do „Dzienniczka-Audio Św. Siostry Faustyny (wersja radiowa – 

czytana przez s. M. Elżbietę Siepak) oraz fragmenty z „Dzienniczka Św. Siostry 

Faustyny Kowalskiej” w języku polskim. Za stworzenie takiej możliwości 

dziękuję Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu oraz Zgromadzeniu Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia w Warszawie.  

Do spotkania w przyszłą niedzielę na wspólnej Eucharystii. 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w swej opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Polska Misja Katolicka w Strasburgu, 
ks. Ryszard Górski 

Parafia Notre Dame de Lourdes 
9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 

tel: 03.88.32.31.60 

 

https://polska-misja-katolicka-strasbourg.pl/duszpasterze.php

