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Drodzy parafianie, 

„Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary… Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, 

abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili” (List do 

Hebrajczyków).  

 

Na początku chciałbym odnieść się do obecnej sytuacji Kościoła, który przeżywa kryzys w 

sferze moralności seksualnej, po szokujących doniesieniach o nadużyciach, popełnianych 

przez duchownych w stosunku do nieletnich. Skala nadużyć zmartwiła bardzo zarówno nas, 

współbraci kapłanów, jak i wszystkich wiernych świeckich i spowodowała, że niektórzy z nich 

poddali w wątpliwość swoją wiarę i stracili zaufanie do Kościoła. W tej sytuacji Kościół nie 

szuka usprawiedliwienia, ale - jak to już wielokrotnie czynił - przeprasza za grzechy biskupów, 

kapłanów i pracowników instytucji kościelnych oraz pragnie, na miarę swoich możliwości, 

zadośćuczynić za nie Bogu i ofiarom tych nadużyć.  

"Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź, łódź, 

która nabiera wody ze wszystkich stron” (słowa z modlitwy 

papieża Benedykta XVI). Jednak świadomość, że w tej łodzi jest 

obecny Chrystus, jako jej niewidzialna Głowa, daje nadzieję i 

pewność, że Kościół przetrwa, a odnowiony, będzie wypełniał 

swoją misję prowadzenia ludzi do zbawienia.  

Bardzo głębokiej analizy tych nadużyć dokonał, po uprzedniej 

konsultacji z papieżem Franciszkiem, papież emeryt Benedykt 

XVI, w liście opublikowanym w kwietniu 2019 r., w języku angielskim, który następnie został 

przetłumaczony m.in. na język polski. Zdaniem papieża emeryta, do przyczyn obecnych 

skandali zaliczyć należy m.in. odrzucenie tradycji na rzecz „nowocześnie pojmowanego 

Kościoła” oraz idee seksualnej rewolucji lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, które 

przeniknęły w struktury Kościoła. Zachęcam do lektury tego listu, bo można w nim znaleźć 

odpowiedź na wiele pytań, pojawiających się dziś w związku z tą smutną i trudną dla Kościoła 

sytuacją. Przytoczę dwa krótkie fragmenty z tego listu. 

„Sam Jezus porównał Kościół do sieci, w której dobre i złe ryby zostaną ostatecznie 

oddzielone przez samego Boga. Jest także przypowieść o Kościele jako polu, na którym 

rośnie dobre ziarno, które posiał Bóg, ale także chwasty, które potajemnie na nim zasiał 

„nieprzyjaciel”. Istotnie, chwasty na Bożym polu, Kościele, są widoczne ponad miarę, a złe 

ryby w sieci także pokazują swą moc. Tym niemniej pole wciąż jest Bożym polem, a sieć jest 

Bożą siecią. I przez cały czas są nie tylko chwasty i złe ryby, ale także Boże uprawy i dobre 

ryby. Głoszenie obu tych rzeczy z naciskiem nie jest fałszywą formą apologetyki, ale 

konieczną służbą dla Prawdy”. 
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„Tak, jest grzech w Kościele i zło. Ale nawet dzisiaj jest święty Kościół, który jest 

niezniszczalny. Wciąż istnieje wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w 

których prawdziwy Bóg, kochający Bóg, pokazuje się nam. Dzisiaj Bóg także ma swoich 

świadków (martyres) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć”.  

Tak, żyjemy obecnie w trudnych czasach dla Kościoła i 

ludzi wierzących. Wielu z nich ulega zniechęceniu, 

zgorszeniu i oburzeniu. Serca ogarnia niepokój i lęk o 

przyszłość. Takie czasy wymagają jasnych 

drogowskazów płynących z wiary, jak i świadomej 

decyzji wyboru drogi, którą wskazuje Jezus i pójścia za 

Nim.  

 

Niezbędna na tej drodze jest wiara "karmiona" 

modlitwą. Św. Paweł w Liście do Kolosan (4,2) pisze: „Trwajcie gorliwie na modlitwie, 

czuwając podczas niej wśród dziękczynienia”.   

Już małe dziecko określa modlitwę jako „rozmowę z Bogiem”. Może należałoby zwracać 

większą uwagę na to, co Bóg do nas mówi w czasie naszej modlitwy. Spróbujmy, modląc się 

każdego dnia wieczorem, zastanowić się nad tym, co usłyszeliśmy od Boga. Co nam przekazał. 

Jeśli nic, to znaczy, że coś z tą modlitwą nie było w porządku. Nie chodzi tutaj o jakieś 

mistyczne przeżycia, ale o usłyszenie Boga poprzez głos naszego sumienia, o pojawienie się 

jakiejś myśli, inspiracji. Taką inspiracją może być werset z Pisma św. (obecność Słowa 

Bożego w modlitwie jest bardzo ważna). Bóg bowiem ma dla każdego z nas jakiś plan, jakieś 

zadania i właśnie w czasie naszej modlitwy chce nam to przekazać - przekazać nam Swoją 

wolę wobec nas. Jak przypomina Św. Paweł, w naszej modlitwie powinno też być miejsce na 

okazanie Bogu wdzięczności. Wdzięczności za dar wiary i wdzięczności za tych, którzy nam 

tę wiarę przekazali. Wdzięczności za życzliwych ludzi, którzy byli i są dla nas oparciem i 

światłem w trudnościach naszego życia, wdzięczności za dobro, którego doświadczamy od 

Boga i ludzi oraz za to dobro obecne w naszych sercach, którym staramy się obdarzać innych. 

  

W trudnych czasach szczególną moc ma modlitwa 

wspólna, której wartość często podkreśla sam Jezus (Mt 18, 

19b-20). Taka modlitwa jest obroną przed szatanem, przed 

złem, bo to ona jednoczy i umacnia więzy miłości. Możemy 

nieraz się nie lubić, nie pasować do siebie, mieć różne 

poglądy, ale powinniśmy razem się modlić. Pierwszym 

miejscem takiej wspólnej modlitwy jest rodzina. 

Najczęściej jest tak, że w domu modlimy się osobno, w miejscu najlepszym dla każdego, 

odmawiając krótszą czy dłuższą modlitwę. Pięknie jednak byłoby, gdyby rodzina, 

przynajmniej raz w tygodniu gromadziła się na wspólnej modlitwie. „Przyczyną rozbicia 

rodzin jest brak wspólnej modlitwy. Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. 

Wprowadźcie więc wspólną modlitwę w waszej rodzinie” powiedziała Matka Teresa z 

Kalkuty.  Oczywiście miejscem szczególnym, gdzie modlitwa wspólna się realizuje, jest 

Eucharystia oraz nabożeństwa, na których gromadzimy się w kościele. Jednak czymś 

pięknym byłoby, aby taką wspólną modlitwę, choćby krótką, wprowadzić przy różnych 

spotkaniach, szczególnie, gdy spotykają się osoby wierzące w Chrystusa. Gdyby razem 

modlili się sąsiedzi, ludzie z tej samej ulicy, osiedla, byłaby to najlepsza droga do 



budowania jedności, w centrum której byłby Chrystus. Często w miejscach, gdzie nie 

było kapłanów i nie sprawowano Eucharystii, wiara przetrwała, ponieważ ludzie trwali 

tam na osobistej i wspólnotowej modlitwie. Taka sytuacja może wkrótce zaistnieć także 

w naszych społeczeństwach. Jeśli nasza wiara będzie "karmiona" modlitwą, będzie 

mocna i w niej znajdziemy receptę na trudne czasy.  Kościół będzie silny duchem, silny 

modlitwą tych, którzy go tworzą. 

 

Modlitwa i wiara powinny dać nam dzisiaj siłę do obrony wartości Ewangelii, 

które są zagrożone i atakowane. Szczególnie winniśmy bronić prawa do życia 

dzieci nienarodzonych, gdyż jak pisał błogosławiony Stefan Wyszyński: 

„Dziecko jest sensem rodziny”. A Święty Jan Paweł II, mówiąc o wojnie we 

współczesnym świecie pomiędzy „kulturą śmierci” i „kulturą życia”, zaznacza 

wyraźnie: „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko 

prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. (…) Naród, który zabija własne 

dzieci, jest narodem bez przyszłości!” (Kalisz, 1997 r.). Drugą istotną wartością jest rodzina, 

którą Jan Paweł II nazwał „sanktuarium życia i Kościołem domowym”. Zaangażujmy się 

zatem w obronę życia dzieci nienarodzonych i rodziny, zarówno przez modlitwę i post, jak i 

przez czynny udział w ruchach i stowarzyszeniach, które podejmują takie działania. Jedną z 

takich form jest "Duchowa adopcja dziecka poczętego", która prowadzona jest w naszej 

wspólnocie od 2005 roku. Brońmy życia nienarodzonych i rodziny.  

 

Gorąco witam nowo przybyłych parafian. Bardzo proszę o skontaktowanie się ze mną, 

abyśmy mogli się bliżej poznać. Zapraszam po Mszy św. do zakrystii lub proszę poczekać na 

spotkanie ze mną obok kościoła (staram się, gdy tylko mogę, do Was podejść i porozmawiać). 

 

  Tak jak zawsze, wraz z kapłanami służącymi gorliwą pomocą, jestem do Waszej 

dyspozycji, aby nieść pomoc duchową, jak również, w miarę naszych możliwości, zaradzać 

innym Waszym problemom rodzinnym czy osobistym. Słowami św. Pawła życzę Wam: 

„Trwajcie mocno w wyznawaniu wiary…na modlitwie…i w dziękczynieniu”.  

 

           Ks. Ryszard Górski 

 

Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw 
 

1.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Św. za zmarłych o 

godz. 11.00 (po Mszy św. modlitwa za dusze zmarłych - „wypominki”). 

Bezpośrednio po” wypominkach”, na cmentarzu wojskowym „Cronenbourg”, wraz                                 

z żołnierzami, którzy stacjonują w Eurokorpusie w Strasburgu, będziemy modlić się za 

poległych żołnierzy i jeńców wojennych oraz wszystkich zmarłych. Zapalimy również znicze 

i złożymy kwiaty. Zachęcam do licznego udziału, z zachowaniem przepisów sanitarnych 

związanych z Covid-19. 
W tym roku, jak zwykle, odmówimy tradycyjnie modlitwy za zmarłych, tzw. „wypominki”. Są już dostępne 

kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska naszych bliskich zmarłych. Modlitwy za 

ich dusze odbędą się w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w niedzielę 7 listopada (I 

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

odbędzie się także 2 listopada (Dzień Zaduszny) oraz w pierwszy piątek listopada i grudnia. 

Serdecznie dziękuję za ofiary, które są składane przy okazji wypominków. Przeznaczamy je 

na cele duszpasterskie naszej wspólnoty.   



2.11. - Dzień Zaduszny. Msza Św. o godz. 18.30 w językach francuskim i polskim.  

 

Warunki do uzyskania, w dniach od 1 do 8 listopada, odpustu zupełnego za zmarłych.  
• W danym dniu należy nawiedzić cmentarz (od południa 1 listopada i w Dzień Zaduszny, wystarczy 

nawiedzić kościół lub kaplicę). 

• Być w stanie łaski uświęcającej (jeżeli mamy grzech ciężki, należy przystąpić wcześniej do spowiedzi 

św.) oraz przyjąć w tym dniu komunię św. 

• Odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz pomodlić się w intencjach Ojca św. 

• Wyzbyć się przywiązania do grzechu – nawet lekkiego. 

Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, uzyskujemy odpust cząstkowy.    

 

5.11. - 1. piątek miesiąca godz. 19.30 - Msza św. za dusze wymienione w „wypominkach”. 

 

6.11. - 1. sobota miesiąca, Msza św. o godz. 9.30 - W intencji Ewy i Giaccomo MONARI.  

 

7.11. - XXXII niedziela zwykła, Msza św. o godz. 11.00.  

(po Mszy św. katecheza)  

 

14.11. - XXXIII niedziela zwykła, Święto Niepodległości, godz. 11.00.  Msza 

św. w intencjach: 1. Ojczyzny, 2. ++ Filip Adwent, córka Marysia i rodzice. 

 

Po Mszy Świętej zapraszamy na rozważanie muzyczne: „Ojczyzna Moja” z udziałem zespołu 

muzycznego „Przasnyscy Orelowcy”.  

 

21.11. - Uroczystość Chrystusa Króla, Msza św. o godz. 11.00   1. + Lucien SPEISSER  2. 

++ Stanisław i Bronisława URBANIAK  

(po Mszy św. katecheza)  

 

28.11. - I niedziela adwentu, Msza św. o godz. 11.00 w intencji rodziny Kubickich: 

dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie. 

(po Mszy św. katecheza) 

 

W pierwszą niedzielę adwentu będzie doroczna składka na ogrzewanie i utrzymanie 

naszego kościoła. Bardzo proszę, aby w miarę swoich możliwości złożyć ofiarę. Można ją złożyć do 

koperty, umieszczonej w biuletynie. Osoby, które chciałyby otrzymać zaświadczenie do odpisu od podatku, 

proszone są o podanie swojego adresu. 

 

Informacja na temat rekolekcji adwentowych zostanie podana w późniejszym terminie.  

 

3.12. - 1. piątek miesiąca, godz. 19.30 – Msza św. za dusze polecane Bogu w wypominkach. 

4.12. - 1. sobota miesiąca, Msza św. o godz. 9.30. 

 

5.12. - II niedziela adwentu, Msza św. o godz. 11.00 – 1. + Tadeusz JABLONSK 2. O 

Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie dla Lilianny, Łukasza, Julii, Marty i Asi.  

Podczas katechezy do dzieci zawita św. Mikołaj 

 

12.12. - III niedziela adwentu, Msza św. o godz. 11.00 ++ Józef i Józefa SZCZYGIEL.  



19.12. - IV niedziela adwentu, Msza św. o godz. 11.00 - W intencji Idy w 1. rocznicę urodzin 

oraz w 3. rocznicę urodzin Anatola dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Maryi i zdrowie dla całej rodziny. 

(po Mszy św. katecheza) 

 

24.12. - „PASTERKA” o godz. 23.00 - Msza św.  
 

25.12. - Boże Narodzenie, godz. 11.15 - Msza św.  

 

26.12. - Niedziela Świętej Rodziny i Św. Szczepana, Msza św. o godz. 11.15.  

 

W okresie Bożego Narodzenia odbędą się tradycyjne wizyty duszpasterskie kapłana 

w Waszych domach. Wiąże się to z modlitwą i błogosławieństwem, którego on udziela. Jest to również 

okazja do poruszenia tematów, które pragnęlibyście omówić z kapłanem. Termin wizyty duszpasterskiej 

należy wcześniej uzgodnić z księdzem, poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.  

 

31.12. - Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2021 o godz. 18.30. 

 

1.01.2022 - Matki Bożej Rodzicielki oraz 46. Dzień Pokoju, Msza św. o godz. 11.00. 

 

2.01.2022 -  Objawienie Pańskie (Trzech Króli) - poświęcenie wody, kredy, kadzidła i złota. 

Msza św. o godz. 11.00 ++ Zofii i Józefa KOZICKICH.  

 

7.01. - 1. piątek miesiąca, Msza św. o godz. 19.30. 

 

9.01. - II Niedziela zwykła, Msza św. o godz. 11.00. 

(po Mszy św. katecheza) 

 

16.01.  - III Niedziela zwykła, Msza św. o godz. 11.00.  

(po Mszy św. katecheza) 

  

Termin tradycyjnych „Jasełek” przygotowanych przez dzieci   zostanie podany w grudniu. 

 

23.01. - IV niedziela zwykła, Msza św. o godz. 11.00.        

(po Mszy św. katecheza) 

 

30.01. - V niedziela zwykła, Msza św. o godz. 11.00. 

(po Mszy św. katecheza) 

 

4.02. - 1. piątek miesiąca, Msza św. o godz. 19.30. 

 

5.02. - 1. sobota miesiąca, Msza św. o godz. 9.30.  

 

6.02. - VI niedziela zwykła, Msza św. o godz. 11.00.  

(po Mszy św. katecheza) 

 

13.02. - Święto patronalne Matki Bożej z Lourdes, Msza św. o godz. 10.30.   



Informacje duszpasterskie 
Priorytetem w naszej działalności duszpasterskiej jest troska                        

o katechizację dzieci oraz duszpasterstwo młodzieży i rodzin.  

Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie obecnie, gdy jesteśmy dotknięci 

pandemią koronawirusa. Katecheza odbywa się raz w tygodniu, po Mszy św. 

niedzielnej, dlatego jest rzeczą niezwykle ważną, aby rodzice tak 

zorganizowali dziecku czas, aby nie opuściło żadnej katechezy. 

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii św. trwa minimum 

dwa lata, a do bierzmowania - trzy lata.  

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy podejmują się trudnego i odpowiedzialnego 

zadania prowadzenia katechizacji. 

Oto grupy katechetyczne oraz prowadzący katechezę w roku duszpasterskim 

2021/2022: grupa najmłodsza: 5 i 6 lat (Pani Monika Baniowska), grupa młodsza do 

Pierwszej Komunii świętej: 7 lat (Pani Marzena Kawczyńska), grupa dzieci do Pierwszej 

Komunii świętej: 8-9 lat (ks. Dawid Matusiak), grupa pokomunijna z roku 2021 (Pani 

Maria Gentelet), grupa pokomunijna z roku 2020 (Pani Magdalena Wróblewska), grupa do 

bierzmowania (ks. Piotr Majka).  

Jak już informowałem, zgodnie z rozporządzeniem biskupa naszej diecezji, podczas 

katechezy obok osoby, która ją prowadzi, obecna jest jedna lub obecne są dwie osoby 

dorosłe. 

Katechezy dodatkowe, związane z tematyką: miłość - czystość - życie małżeńskie                      

i rodzinne, poprowadzi Pani Maria Krawczyk przez internet.  

 

Planowany rozkład katechez od listopada do lutego: listopad 2021: 7, 14, 21, 28;  

grudzień 2021: 5, 12, 19; styczeń 2022: 9, 16, 23, 30. Luty 2022: 6. 

 

Barek jest tymczasowo zamknięty z powodu pandemii. Poinformujemy Was o jego 

otwarciu. Będzie natomiast otwarta sala, aby można było z niej skorzystać w oczekiwaniu na 

dzieci, które mają katechezę. 

 

Spotkania biblijne 

W ramach katechezy dla dorosłych, raz w miesiącu w 

naszej parafii odbywają się spotkania biblijne. 

Prowadzi je ks. płk. Piotr Majka. Najbliższe spotkanie 

odbędzie się w sobotę 6 listopada o godz. 14.00. 

 

Grupę ministrantów prowadzi Pan Ireneusz Konarski. Dziękuję jemu oraz 

grupie dzieci i młodzieży zaangażowanej w liturgiczną służbę ołtarza w naszej 

wspólnocie, jak również ich rodzicom. Rozpoczęliśmy przygotowanie małej 

grupy kandydatów na ministrantów. Zachęcam kolejne dzieci i młodzież do 

włączenia się w tę służbę. 

Róże różańcowe 

Intencje dla członków róż różańcowych są przekazywane w 

pierwszą niedzielę miesiąca. Cieszę się z inicjatywy odmawiania dziesiątki 

różańca po Mszy św. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej modlitwie 

gromadzą się po Mszy św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Zachęcam 

też do stworzenia nowej róży różańcowej. 



Internetowa strona naszej parafii 

Gorąco dziękuję w imieniu całej wspólnoty Panu Maciejowi 

Kłobuchowskiemu za prowadzenie strony internetowej.  Dziękuję za duży 

wysiłek i zaangażowanie w jej aktualizację.  

Dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals za korektę publikowanych 

tekstów.  

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 oraz Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.  

 

W lipcu przybyła nowa grupa żołnierzy do służby w Eurokorpusie, na czele z 

gen. bryg. Adamem Marczakiem. Wielu żołnierzy przyjechało ze swoimi 

rodzinami. Serdecznie wszystkich witamy i zapraszamy do udziału w Eucharystii 

w naszej polskiej parafii oraz do zaangażowania się w życie wspólnoty. Niech 

towarzyszy Wam wszystkim Boża łaska. 

 

Rada Duszpasterska  

Spotkanie Rady Duszpasterskiej odbyło się 17.09.2021 r. Było obecnych 7 osób. Podczas 

spotkania omówiono sprawy katechizacji oraz ostatnich inicjatyw duszpasterskich (wyjazd na 

Mszę Św. 26.09. na Górę Św. Otylii zorganizowany przez Duszpasterstwo Migrantów, 

czuwanie przy relikwiach Św. Otylii 13.10. oraz przy relikwiach Św. Jana Pawła II w dniu 

22.10.). Ustalono też, że potrzebna jest formacja nowych ministrantów. Podczas rekolekcji 

grudniowych można zaproponować nowym członkom przystąpienie do „Szkaplerza” i 

„Rycerstwa Niepokalanej”. W planach jest zainstalowanie w naszym kościele figury św. 

Józefa. 

Dziękuję Przewodniczącej RD Pani Iwonie Kołakowskiej i wszystkim, którzy biorą w niej 

aktywny udział. 

   Szkaplerz 

Cztery lata temu podczas rekolekcji adwentowych do szkaplerza zostało 

przyjętych około 50 osób. Po wakacjach postaramy się uhonorować tę 

przynależność poprzez specjalne nabożeństwo (szczegóły będą podane w 

późniejszym terminie) oraz podczas Mszy Św. w pierwsze soboty miesiąca. 

Będzie też możliwość przyjęcia szkaplerza podczas rekolekcji 

adwentowych.  

 

Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła 

Sprzątanie kościoła odbywa się raz w miesiącu, w sobotę, od godz. 9.30 do 11.00. Daty 

sprzątania są podawane podczas ogłoszeń parafialnych. Szczególnie zapraszam do pomocy 

rodziców dzieci, które uczęszczają na katechezę. Za koordynację przy sprzątaniu kościoła 

dziękuję Pani Magdalenie Wróblewskiej oraz Pani Halinie Bronner. Za kwiaty ofiarowane 

dla kościoła oraz ich aranżację dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals. Za pomoc w 



dekoracji czy układaniu kwiatów dziękuję również Paniom Paulinie Kubickiej i Magdalenie 

Wróblewskiej. Dekoracje kwiatowe można zobaczyć na stronie parafii w zakładce 

„archiwum” - „Kwiatowa przystań Pani Danuty”. Paniom Danucie i Magdalenie dziękuję 

również za pomoc w dekoracji naszego kościoła. 

 

Spowiedź święta 

Spowiedź święta odbywa się podczas Mszy św. niedzielnej (jeżeli jest obecny 

drugi kapłan), w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę miesiąca oraz w dni 

powszednie (przed lub po Mszy św.). W innych terminach, zawsze na osobistą 

prośbę. 

 

Podobnie jak przez ostatnie lata, w obecnym biuletynie jest 

zamieszczona koperta, do której można złożyć ofiarę na ogrzewanie kościoła 

oraz na remonty, niezbędne w naszej parafii. Koszty ogrzewania kościoła oraz 

budynku przykościelnego wyniosły w ubiegłym roku 4124€, a przeglądy pieca i 

grzejników – 1040€. Nie wliczamy w to opłat za prąd i wodę. Szczegóły 

rozliczenia finansowego znajdują się w biuletynie francuskim. Przewodniczący 

Rady Ekonomicznej, Pan Jean-Marie Galmiche, oraz ja, jako proboszcz, zwracamy się do Was 

z gorącą prośbą o wsparcie finansowe, oczywiście na miarę Waszych możliwości.  

 W tym roku z racji pandemii koronawirusa nie mógł odbyć się kiermasz, który jest ważnym 

źródłem dochodu dla parafii. Dlatego zwróciliśmy się z apelem o pomoc finansową, na który 

odpowiedzieliście bardzo szczodrze. Z parafii francuskiej i polskiej złożono 8045€. Bardzo 

dziękujemy za ten dar serca. Złożoną ofiarę (począwszy od 10€) można odpisać od podatku. 

Wydajemy odpowiednie zaświadczenie (reçu fiscal). Należy podać swój adres, a na czeku 

wskazać jako beneficjenta „Paroisse Notre Dame de Lourdes”.  

  

Będziemy nadal poszukiwać innych źródeł pomocy finansowej dla naszej parafii, 

powracając np. do przygotowania pierogów:  

Pierogi „ruskie” będą przygotowane w sobotę 30 października (cena za porcję 10 sztuk – 5€); 

z mięsem (pod koniec listopada - porcja 7€) oraz z kapustą i z grzybami, przygotowane przez 

Państwo Miturów (grudzień - cena 7€). Chętni do nabycia pierogów mogą zgłaszać się do Pani 

Iwony Kołakowskiej lub w parafii. Zapraszam również osoby, które byłyby chętne do pomocy 

w przygotowywaniu pierogów.  

 

Chętni do nabycia wieńców adwentowych mogą wpisywać się na listę 

znajdującą się w tylnej części kościoła. Zapisy do 8 listopada. Dochód 

przeznaczony zostanie również na pomoc dla parafii.  

 

Dziękuję parafianom, którzy regularnie pomagają parafii przy pracach w kościele oraz 

budynkach przykościelnych w soboty czy w sytuacjach, gdy zachodzi taka potrzeba.  

 

Dziękuję Wam serdecznie za Waszą ofiarność. Za to, że w różnych trudnych sytuacjach 

mogę zwrócić się do Was o pomoc i ją otrzymać. Bez Waszej pomocy parafia nie mogłaby 

funkcjonować. 

 

Kolejny biuletyn ukaże się w połowie lutego 2022 roku 
 



 

 

-  
-  

- 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

