
Ogłoszenia w V niedzielę Wielkiego Postu 

- 26 marca 2023 roku 

 

 
 

Dziękuję ks. Maciejowi za zorganizowanie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i 13 

osobom, które wzięły w niej udział. Ufamy, że modlitwa i wysiłek podjęty przez 

uczestników przyniosą dobre owoce dla nich i naszej wspólnoty. 

 

W pierwszą sobotę miesiąca, 1 kwietnia, Msza Święta o godz. 9.30. Po Mszy 

Świętej będzie sprzątanie kościoła.  

 

Msza Święta z poświęceniem palm, w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia, o godz. 

11.00. Taca podczas Mszy Świętej będzie przeznaczona na potrzeby PMK we 

Francji. W naszych modlitwach będziemy również pamiętali o rocznicy śmierci 

Świętego Jana Pawła II, która przypada 2 kwietnia. Po Mszy Świętej katecheza, 

zaś dorosłych i młodzież zapraszam na muzyczną Drogę Krzyżową w wykonaniu 

Pani Magdaleny Tylek. Przy wyjściu z kościoła będzie zbierana ofiara do puszek 

na wsparcie Pani Anny Kwiecień, kuzynki Magdaleny Tylek. Szczegóły 

znajdziecie w ogłoszenia z poprzedniej niedzieli.  



 

W tylnej części kościoła można nabyć świece, z zakupu których dochód zostanie 

przeznaczony na pomoc dla młodzieży z diecezji strasburskiej, która wyjeżdża na 

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Proponowana ofiara za świece to od 4 do 

5€. Można również złożyć większą ofiarę.  

 

W tym roku Droga Krzyżowa ulicami Strasburga w Wielki Piątek rozpocznie się 

od naszego kościoła. Stąd tym bardziej zapraszam do licznego udziału. 

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej o godz. 10.30. 

 

Jak co roku uczestniczymy w akcji organizowanej przez „Caritas Polska” poprzez 

zakup baranków wielkanocnych. Są one w tylnej części kościoła.  

 

Kartki wielkanocne można nabyć w biurze obok zakrystii. 

Podobnie jak w poprzednich latach, jedną z propozycji na czas Wielkiego Postu 

może być podjęcie jednego dnia (lub kilku dni) postu ścisłego w ciągu tygodnia 

(na miarę swoich możliwości: np. o wodzie i chlebie...) w intencji nawrócenia 

osobistego lub kogoś z waszych bliskich. Osoba podejmująca taki post może to 

zaznaczyć na grafiku dostępnym w tylnej części kościoła (nie trzeba podawać 

nazwiska i imienia, wystarczy tylko zaznaczyć, np. inicjałami, że decyzja została 

podjęta). Post nie dotyczy niedziel i świąt. Można również zrezygnować z 

oglądania telewizji lub korzystania z Internetu. Taki podjęty post, to również 

droga do budowania wspólnoty w wymiarze duchowym.  

 

Z soboty na niedzielę (29/30) kwietnia będziemy gościć w naszej parafii 10-

osobową grupę zespołu "Promyczki" z Nowego Sącza, która wystąpiła u nas na 

Święta Bożego Narodzenia 3 lata temu. W niedzielę 30 kwietnia zespół 

"Promyczki" będzie animować Mszę św. i da po niej krótki koncert. Jeśli byłyby 

osoby chętne do ugoszczenia ich na noc z soboty na niedzielę, to proszę o kontakt 

ze mną. 

 

W dniach od 17 do 20 maja odbędzie się 146 europejska pielgrzymka 

polonijna do Lourdes. Koszt: dorośli - 390€, młodzież (od 12 do 16 lat) - 330€, 

dzieci (od 2 do 11 lat) - 230€, opiekun dziecka - 230€. Osoba jadąca własnym 

transportem - 230€. 

Szczegóły zostaną podane w niedzielę. 

  

 

 

 

 



Informacja na temat warsztatów wielkanocnych. 

 1 kwietnia 2023 r. od godz. 15.00 do godz.18.00 odbędą się w parafii warsztaty 

wielkanocne.  

W programie: 

* wstęp: religijne znaczenie Świąt Wielkanocnych - tradycja i religijne wydarzenia 

(prezentacja) 

* jak robimy palmy wielkanocne? 

* kraszenie jajek (pisanek) (plastikowych, styropianowych i wydmuszek); 

* strojenie koszyczków, 

* jak robimy kartki wielkanocne? 

* nauka piosenki, 

* przewidziane są podwieczorek i napoje. 

Zapraszamy wszystkie grupy katechetyczne. 

Zgłoszenia do dnia 29 marca 2023 r. na adres e-mail: monikarataj@gmail.com 

 

Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego 

przygotowania do Świąt Wielkanocy. 

 

Ks. Ryszard 

 



 
 

 

 

⚫  Polska Misja Katolicka w Strasburgu 
⚫  ks. Ryszard Górski 

  Parafia Notre Dame de Lourdes 

              9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 

  +33 3 88 32 31 60 

 
 

 


