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Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce na Górę Św. Otylii. 
Dziękuję czterem ministrantom, którzy reprezentowali naszą wspólnotę podczas 
tej uroczystości.  
 
W piątek rozpoczynamy październik, miesiąc tradycyjnie poświęcony modlitwie 
różańcowej. Zachęcam wszystkich parafian do codziennego odmawiania tej 
modlitwy (przynajmniej dziesiątki różańca) w rodzinach i indywidualnie.  
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza Św. o godz. 19.30. 
Przed Mszą Św., od godz. 19.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
adoracja w ciszy. W tym czasie będzie można przystąpić do spowiedzi św.  
 
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 października, Msza Św. o godz. 9.30.  



W najbliższą niedzielę, 3 października, Msza Św. o godz. 11.00. Po Mszy Św. 
katecheza oraz spotkanie dla kandydatów na ministrantów. Zachęcam dzieci do 
zgłaszania się do tej liturgicznej służby ołtarza. 
Ofiary składane na tacę podczas niedzielnej Mszy św. będą przekazane Polskiej 
Misji Katolickiej we Francji. 
 
Zachęcam do udziału w Kongresie Misyjnym, który odbędzie się w dniach 1-3 
października w dziesięciu miastach we Francji, w tym również w Strasburgu. 
Szczegóły znajdziecie na stronie www: congresmission.com. 
 
W ramach Wielkiego Jubileuszu Świętej Otylii, patronki Alzacji, związanego z 
1300. rocznicą jej śmierci, w naszej diecezji będzie miało miejsce przyjęcie i 
oddanie czci relikwii Świętej. Relikwie będą obecne w naszym kościele w środę, 
13 października, od godz. 17.30 do 21.00. Szczegółowy program zostanie 
przedstawiony w następną niedzielę. Proszę jednak już dziś, aby zarezerwować 
sobie czas na modlitwę przed relikwiami.  
 
Rodziców dzieci w wieku od pięciu do dziewięciu lat zachęcam do prenumeraty 
miesięcznika „Promyczek” (w cenie 2€), który jest skierowany do dzieci w tym 
wieku.  
 
Osoby i rodziny, które przybyły do naszej polskiej parafii, prosimy o wypełnienie 
karty informacyjnej, znajdującej się w tylnej części kościoła, i przekazanie jej 
księdzu proboszczowi, w celu uzupełnienia kartoteki parafialnej.   
 

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

 
ks. Ryszard Górski 
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