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„Kto nie znajduje Nauczyciela, który by go nauczył modlitwy, niechaj weźmie Świętego 
Józefa za mistrza, a nie zbłądzi w drodze”. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

 
8 grudnia 2021 r. zakończył się Rok Świętego Józefa, obchodzony w 150. 

rocznicę ogłoszenia Św. Józefa patronem Kościoła katolickiego. 

W obliczu skutków pandemii Ojciec Święty postanowił przywołać osobę 

Świętego Józefa, aby pokazać, że wszyscy mogą znaleźć w nim orędownika, 

pomocnika i przewodnika w tych trudnych czasach. Dla wielu z nas Rok 

Świętego Józefa był przypomnieniem ważnej roli, jaką ten Święty odegrał w 

historii zbawienia, a także wagi jego wstawiennictwa u Boga za Kościół, 

rodziny i nas samych we współczesnym świecie. Mam nadzieję, że ten Rok 

jemu poświęcony, instalacja jego figury w naszym kościele oraz zawierzenie 

mu naszej wspólnoty i rodzin podczas odpustu parafialnego Matki Bożej z 

Lourdes uwrażliwią nasze serca na ziemskiego Opiekuna Chrystusa i obudzą 

w nas pragnienie trwałej przyjaźni ze Świętym, który pomaga nam w 

trudnych sprawach naszego ziemskiego życia.   

Zachęcam wszystkich do wspólnego odmawiania w rodzinach aktu zawierzenia św. Józefowi, 

który zamieszczam poniżej. 

Akt zawierzenia Świętemu Józefowi 

Święty Józefie, Bóg wybrał Ciebie na przeczystego 

małżonka Maryi i opiekuna Jezusa Chrystusa, 

którego przyjąłeś w wierze jako poczętego z Ducha 

Świętego. Dzisiaj, w uroczystym akcie zawierzenia, 

pragniemy oddać w Twoje ręce parafię Matki Bożej z 

Lourdes, wspólnotę Polskiej Misji Katolickiej w 

Strasburgu oraz wszystkich modlących się w naszym 

kościele. 

O mężny Józefie, idąc za Tobą, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, 

posłuszeństwa i ufności Bogu. Stań przy nas w walce z mocami ciemności. I jak wielokrotnie 

ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i 

Kościoła przed atakami zła oraz wrogami wiary i Kościoła.  

Chroń nasze dzieci i młodzież. Pomagaj naszym rodzinom w dążeniu do świętości. Pomóż nam 

być wrażliwymi na cierpienia i potrzeby naszych sióstr i braci. Polecamy Ci wszystkich, którzy 

zbliżają się do kresu życia ziemskiego, czy to z powodu choroby, czy podeszłego wieku. 
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Pobudź nas do pracy ewangelizacyjnej w naszych rodzinach, parafiach i w całym świecie. 

Święty Józefie, zawierzamy się Tobie. Bądź naszym Obrońcą i Patronem tak w życiu, jak i w 

śmierci. Naucz nas żyć tak, abyśmy zasłużyli na szczęśliwą wieczność. Wyjednaj nam dobrą 

śmierć, po której w radości i szczęściu zamieszkamy w Domu Ojca. Amen. 

W minionym roku w naszej diecezji strasburskiej obchodziliśmy 

jubileusz 1300. rocznicy śmierci Św. Otylii, patronki Alzacji. W te 

obchody włączyła się również nasza polska wspólnota poprzez aktywny 

udział w pielgrzymce zorganizowanej przez Duszpasterstwo Migrantów na 

Górę Świętej Otylii, w niedzielę 26 września. Natomiast 13 września od 

godz. 17.00 do 21.00 w naszym kościele były relikwie Św. Otylii, przed 

którymi trwaliśmy na czuwaniu wraz z parafią Matki Bożej z Lourdes oraz z 

tymi, którzy przybyli z innych parafii.  

 
W tym roku - 2022 - postacią, z którą będziemy starali się bliżej zapoznać, będzie Karol de 

Foucauld, urodzony w Strasburgu, którego kanonizacja odbędzie się 15 maja w Rzymie. 

Wydarzeniem, które w szczególny sposób uhonoruje tę postać, będzie pielgrzymka wszystkich 

parafii Strasburga do katedry w dniu 5 maja. Szczegóły zostaną przekazane w ogłoszeniach. 

Pragnę już teraz zaznaczyć, że Msza Święta pierwszopiątkowa zostanie 

odprawiona o godz. 18.00 lub 18.30, a następnie przejdziemy do 

katedry, dołączając do parafii Św. Jana i Św. Piotra Starszego, aby 

spotkać się przy katedrze z innymi parafiami strasburskimi o godz. 

20.00. Planuje się, że modlitwa w katedrze zakończy się o godz. 21.00. 

 

Brat Karol de Foucauld pozostawił nam modlitwę zawierzenia, którą 

ułożył w trudnych chwilach, kontemplując Jezusa konającego samotnie 

na krzyżu, wypowiadającego słowa: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam 

ducha mojego" (Łk 23, 46). Do dziś modlitwa ta jest odmawiana 

codziennie na zakończenie dnia przez Małych Braci i Małe Siostry 

Jezusa Karola de Foucauld, a także przez wielu innych zakonników, 

kapłanów i świeckich żyjących duchowością Nazaretu. Przetłumaczono 

ją na wiele języków, a po polsku brzmi następująco: 

„Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. 

Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. 

Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, 

aby Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. 

Nie pragnę nic więcej, mój Boże. 

W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mego serca. 

Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, 

z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.” 

W tych trudnych czasach, niech te piękne postaci będą przewodnikami na drodze naszej 

wiary, niech chronią Wasze rodziny i wskazują nam drogę do naszego uświęcenia. 

 

        Ks. Ryszard 

 



Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw 

 

Oprócz zamieszczonego w biuletynie rozkładu Mszy Św. i nabożeństw, bardzo proszę o 

śledzenie ogłoszeń parafialnych, ponieważ podane godziny mogą ulec zmianie ze względu 

na restrykcje związane z COVID-19. 

 

27.02.  VIII niedziela zwykła godz. 11.00.  W intencji Zofii i Ryszarda Kozickich w 60. 

rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i zdrowie. 

Po Mszy św. katecheza 

 

02.03. Środa popielcowa godz. 20.00.  Msza św. ze wspólnotą francuską.  

 

Rozpoczynamy Wielki Post, który jest przygotowaniem do 

spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Droga do 

tego spotkania wiedzie przez krzyż, który staje się dla nas 

szkołą miłości, cierpienia i nadziei. 

 

Podobnie jak w poprzednich latach, jedną z propozycji na Wielki 

Post może być podjęcie postu ścisłego przez jeden dzień w 

tygodniu (na miarę swoich możliwości: np. woda i chleb, 

ograniczona liczba posiłków...) w intencji osobistego 

nawrócenia lub nawrócenia bliskiej osoby. Osoba podejmująca 

post ścisły może to zaznaczyć w tabeli wyłożonej w tylnej części 

kościoła (bez podawania nazwiska i imienia; wystarczy tylko 

zaznaczyć inicjałami lub innym znakiem podjęcie decyzji). Post nie obowiązuje w niedziele i 

święta. Taki post jest również drogą do budowania wspólnoty w wymiarze duchowym. 

 

Nabożeństwa „Gorzkich Żali” i „Drogi Krzyżowej” będą odprawiane na przemian w 

niedziele Wielkiego Postu po Mszy Świętej. 

 

04.03. I piątek miesiąca – Msza św. o godz. 19.30    

05.03. I sobota miesiąca – Msza św. o godz.  9.30    

05.03.  Spotkanie biblijne nawiązujące do pytań synodalnych o godz. 14.00  

 

06.03.  I niedziela Wielkiego Postu godz.11.00 1. + Anna Chorzewska 2 r. ś.   

2. W intencji CARMINE o potrzebne łaski od Boga w ciężkiej chorobie oraz w intencji całej 

rodziny     

Po Mszy św. katecheza, a dla dorosłych śpiew I części „Gorzkich Żali”.  

 

13.03. II niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00   1. ++ Zofia Lewandowska oraz Stefan i 

Bogusława Łaszyca  2. + Helena Wiśniewska 8 r. ś. 

Po Mszy św. katecheza, a dla pozostałych osób uczestnictwo w Drodze Krzyżowej 

Ofiary składane podczas Mszy św. w ramach „Tygodnia Miłosierdzia” będą przekazane 

do Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu.  

 

19.03. (sobota) Uroczystość Świętego Józefa – Msza Święta w języku polskim o godz. 9.30 



20.03. III niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00 W intencji Jacka z okazji urodzin - 

podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę Maryi i 

zdrowie. Po Mszy św. katecheza, a dla dorosłych śpiew II części „Gorzkich Żali”.  

 

Od 25.03. do 27.03. – Rekolekcje wielkopostne 

25.03. (piątek) Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 20.00 

Od godz. 19.30 do 20.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.  

26.03. (sobota) Nabożeństwo pokutne z nauką rekolekcyjną godz. 20.00. Spowiedź św. 

27.03. IV niedziela Wielkiego Postu - Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. 

11.00    + Ryszard Kuś 6 r. ś.    

Podczas Mszy Świętej, podobnie jak w ubiegłych latach, będzie możliwość 

dokonania duchowej adopcji dziecka poczętego. Zachęcam Was do jak 

najliczniejszego zaangażowania się w to ważne dzieło ochrony życia 

nienarodzonych.    

Po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę na pomoc „Bractwu małych stópek”, 

organizacji broniącej życia nienarodzonych. 

 

Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Wołoszynowski, duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej  

w Karlsruhe. Polecajmy go Bogu w naszych modlitwach.  

 

01.04. I piątek miesiąca – Msza św. o godz. 19.30. Przed Mszą św., od godz. 19.00, adoracja 

Najświętszego Sakramentu   

02.04. I sobota miesiąca – Msza św. o godz. 9.30    

 

03.04. V niedziela Wielkiego Postu godz. 11.00 

Po Mszy św. katecheza, a dla pozostałych osób uczestnictwo w Drodze Krzyżowej 

Informacja o składaniu ofiar na pomoc dla Domów Dziecka i chorego Mikołaja zostanie 

przekazana w ogłoszeniach.  

 

10.04. Niedziela Palmowa godz. 11.00.   W intencji Hani Kus i jej rodziców z okazji urodzin. 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę Maryi i 

zdrowie.   

Liturgia Wielkiego Tygodnia 

Punktem kulminacyjnym liturgii roku kościelnego są trzy święte dni Wielkiego 

Tygodnia. Rozpoczynają się one Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki 

Czwartek. Dziękujemy w tym dniu za Eucharystię i Kapłaństwo. 

14.04. WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia sakramentu 

Eucharystii i Kapłaństwa  

Msza św. ze wspólnotą francuską godz. 20.00 (po Mszy św. adoracja) 

 

15.04. WIELKI PIĄTEK – pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa 

Spowiedź św. od godz. 17.30 

Liturgia Wielkiego Piątku godz. 18.30 (po Liturgii „Droga Krzyżowa” i 

adoracja)  

Dziękując za dzieło naszego odkupienia, zastanówmy się, jakie miejsce zajmuje krzyż w 

naszym życiu. Czy jest on w moim sercu i na ścianie mojego domu?  



Wielka Sobota jest wezwaniem do nadziei, której źródłem jest nasze trwanie w 

Chrystusie. Światło, które bierzemy do ręki, przypomina nam Chrystusa, który przez 

śmierć i zmartwychwstanie rozproszył ciemności, stając się naszym Sensem, Życiem 

i Nadzieją.     

16.04. WIELKA SOBOTA 
 

godz. 16.00 – poświęcenie pokarmów połączone z modlitwą i śpiewem „Gorzkich Żali”. 
 

Liturgia Wielkiej Soboty godz. 20.00 (ze wspólnotą francuską) 

 

17.04.  WIELKANOC (godzina Mszy Świętej zostanie podana w ogłoszeniach; będzie 

sprawowana albo o 10.30, ze wspólnotą francuską, albo o 11.00 w języku polskim)  

 

18.04.  Wielki Poniedziałek godz. 11.00 W intencji Marzeny z okazji urodzin. 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi i 

zdrowie. 

 

24.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego godz. 11.00    

(adoracja z Koronką do Bożego Miłosierdzia)   

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być 

obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek 

między tajemnicą Odkupienia a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej 

wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia.  

Przygotowaniem do tego święta jest nowenna (przez 9 dni, rozpoczynając od 

Wielkiego Piątku) do Miłosierdzia Bożego. 

 

01.05. III niedziela wielkanocna godz. 11.00    

Obchody święta Maryi Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

 

6.05. W pierwszy piątek maja odbędzie się pielgrzymka wszystkich parafii strasburskich do 

katedry z okazji kanonizacji Karola de Foucauld. 

 

 O godz. 18.00 lub 18.30 (dokładna godzina zostanie ogłoszona później) odbędzie się Msza 

św. w naszej parafii ze wspólnotą francuską, a następnie przejdziemy do katedry, gdzie 

powinniśmy dotrzeć na godz. 20.00. Modlitwa w katedrze potrwa do godz. 21.00. Szczegóły 

zostaną podane w późniejszym terminie.  

 

7.05. I sobota miesiąca – Msza św. o godz. 9.30 

 

08.05. IV niedziela wielkanocna godz. 11.00   

Po Mszy św. katecheza 

 

13.05. (piątek) Nabożeństwo fatimskie godz. 20.00 

 

15.04. V niedziela wielkanocna godz. 11.00   

Po Mszy św. katecheza 

 



22.05. VI niedziela wielkanocna godz. 11.00      

Po Mszy św. katecheza 

 

26.05. (czwartek) Wniebowstąpienie Pańskie godz. 11.00    

 

29.05. VII niedziela wielkanocna godz. 11.00  

Po Mszy św. katecheza 

 

03.06. I piątek miesiąca – Msza św. o godz. 19.30  

04.06. I sobota miesiąca – Msza św. o godz.  9.30 

 

05.06.  Zesłanie Ducha Świętego godz. 11.00 + Francis CAZALS 13 r. ś. 

Po Mszy św. katecheza 

 

12.06.  Uroczystość Trójcy Przenajświętszej godz. 11.00 

Uroczystość I Komunii Świętej 

 

13.06. (poniedziałek) Nabożeństwo fatimskie godz. 20.00 

 

19.06.  Uroczystość Bożego Ciała godz. 11.00 

Zakończenie roku duszpastersko-katechetycznego 

 

26.06.  XIII Niedziela zwykła godz. 11.00  

 

Informacje duszpasterskie 
 

Katechizacja   

Rozkład katechez: marzec - 6, 16, 20 i 27; kwiecień - 3 i 24; maj - 1, 8, 15, 

22 i 29; czerwiec – 5 i 19 (19 czerwca zakończenie roku duszpastersko – 

katechetycznego). 

Strona internetowa 

Bardzo gorąco dziękuję Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu 

za poświęcenie swojego serca i czasu na profesjonalne prowadzenie strony 

internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Strasburgu: www.polska-misja-

katolicka-strasbourg.pl.  Strona ta odgrywa szczególnie ważną rolę w czasie 

pandemii koronawirusa, gdyż za jej pośrednictwem mogę Wam 

przekazywać informacje dotyczące naszej wspólnoty.   

 

Róże różańcowe i duchowa adopcja dziecka poczętego 

 

Wspólnota modlitwy realizuje się między innymi przez przynależność do róży 

różańcowej. Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę miesiąca. Serdecznie 

zachęcam do udziału w tych spotkaniach, a także do odmawiania dziesiątki różańca w 

kaplicy po Mszy świętej niedzielnej.  

 

Duchowa adopcja dziecka poczętego nastąpi w niedzielę 27 marca. Osoby chętne do jej 

podjęcia zgłaszają się do księdza.  
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Spotkanie Rady Duszpasterskiej 

Ostatnie spotkanie Rady Duszpasterskiej odbyło się w dniu 21 stycznia br. Poruszono m.in. 

tematy dotyczące Mszy św. z okazji wejścia Polski do Eurokorpusu jako państwa ramowego, 

"Jasełek" (zostały wystawione 30 stycznia), Święta patronalnego oraz instalacji figury Św. 

Józefa i zawierzenia mu naszej parafii, a także udziału parafian w drodze synodalnej. 

Informacje o realizacji drogi synodalnej będą przekazywane w ogłoszeniach 

parafialnych. Droga synodalna będzie przedmiotem spotkania biblijnego w dniu 5 marca, a 

także dwóch katechez dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. 

Uroczystości związane z obchodami 3 Maja odbędą się w niedzielę 1 maja z udziałem zespołu 

z Polski (szczegóły zostaną przekazane w późniejszym terminie). Podjęto inicjatywę 

przygotowania bigosu (prawdopodobnie w sobotę 26 marca) na spotkanie "Duszpasterstwa 

migrantów", które odbędzie się 29 marca. Termin następnego spotkania Rady Duszpasterskiej 

został ustalony na piątek 17 czerwca. 

 

     Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła 

Serdecznie zapraszam do pomocy w sprzątaniu kościoła, które ma miejsce raz w miesiącu, w 

sobotę od godz. 9.30 do 11.00. Data dużego sprzątania kościoła i salek katechetycznych 

zostanie zakomunikowana w ogłoszeniach. Proszę Was, abyście z ochotą odpowiedzieli 

na ten apel - tak jak w ubiegłym roku. Za organizację sprzątania dziękuję Paniom 

Magdalenie Wróblewskiej i Halinie Bronner, zaś za układanie i ofiarowanie kwiatów - Pani 

Danucie Wiśniewskiej - Cazals. 

 

Spowiedź święta ma miejsce podczas Mszy św. niedzielnej oraz w dni 

powszednie (przed lub po Mszy św.), a także w każdym innym terminie na 

osobistą prośbę (po wcześniejszym kontakcie ze mną, celem ustalenia godziny 

spowiedzi św. lub rozmowy).  

 

Jeżeli we wspólnocie byłyby osoby chore, samotne lub znajdujące się w szpitalu   i pragnące 

odwiedzin kapłana, to proszę o zgłoszenie. Zawsze jestem do ich dyspozycji.  

 

Dziękuję wszystkim osobom i rodzinom, które zaprosiły kapłana na tradycyjną wizytę 

duszpasterską, związaną z błogosławieństwem domów. Jest to okazja do bliższego poznania 

Was i Waszych problemów. Za wszelkie oznaki życzliwości serdeczne Bóg zapłać. Ofiary 

złożone na tzw. „wypominki” oraz podczas wizyt duszpasterskich zostały w tym roku 

przeznaczone na zakup figury Świętego Józefa oraz elementów niezbędnych do jej ustawienia. 

Koszt figury i elementów mocujących wyniósł 950€.  

 

Troska materialna o utrzymanie parafii 

 

Gorące podziękowanie składam wszystkim, którzy złożyli ofiarę na ogrzewanie kościoła 

i budynku parafialnego. W ramach dorocznej składki (listopad-grudzień 2021) 

wspólnota polska przekazała 6 830€. Z kościoła korzystamy w niedziele i święta oraz w I 

piątki i I soboty miesiąca, natomiast z budynków przykościelnych - podczas katechezy oraz 

spotkań parafialnych. W 2021 roku wydatki na ogrzewanie kościoła, elektryczność, wodę 

i zakupy związane z funkcjonowaniem parafii wyniosły 10 850€.  Ubezpieczenie kościoła 

– 3 218,92€, podatek od nieruchomości i wywóz śmieci – 3 538,40€, prace remontowe i 

przeglądy (gazowe, elektryczne, odgromowe, dzwony, gaśnice) – 5 372,10€. Pragnę 



również poinformować, że nasza wspólnota przekazuje miesięcznie do parafii francuskiej 

120€ oraz składki ze wspólnych Mszy św. Średnia taca niedzielna wyniosła 152€. Składki 

niedzielne są niższe, ponieważ zmniejszyła się liczba parafian. 

 

Kiermasz, który jest ważnym źródłem dochodu dla parafii, nie mógł się odbyć 

w zeszłym roku i nie odbędzie się w obecnym z powodu pandemii. Dlatego 

został wystosowany apel o pomoc, na który odpowiedzieliście bardzo 

szczodrze. Polska parafia ofiarowała ponad 2140€. Za ten dar serca bardzo 

dziękujemy.  

 

Bardzo cenną inicjatywą było zorganizowanie pieczenia pączków i lepienia 

pierogów. Dochód ze sprzedaży wyniósł 1534€. Dochód ten jest wysoki także 

dlatego, że wszystkie niezbędne produkty zostały ofiarowane. Cały dochód 

został przeznaczony na potrzeby parafii.  

 

Wielką pomocą dla budżetu parafialnego są kwiaty ofiarowane dla kościoła przez Panią 

Danutę Wiśniewską-Cazals. W imieniu parafii serdecznie dziękuję za ten gest serca. 

 

Dziękuję Panu Dariuszowi Kobelisowi-Szostakowskiemu oraz służącym okazjonalną pomocą 

parafianom za troskę o porządek przy kościele oraz wykonywanie innych bieżących prac.  

 

Serdecznie dziękuję naszym parafianom, którzy poświęcili wiele czasu i ofiarności na 

malowanie biura parafialnego, założenie rynien na budynku przykościelnym oraz na bieżące 

prace przy naszym kościele.  

 

Pomoc na cele charytatywne w 2021 r. była niższa z powodu pandemii. 

Dochód ze składek na pomoc potrzebującym wyniósł 177€, a ofiara 

indywidualna - 500€. Do puszki na „Stowarzyszenie Małych Stopek” zebrano 

130€. Na pomoc dla Domu dziecka w Żorach przekazano 250€ (plus opłata 

przesyłki - 12€), dla chorego Mikołaja - 250€ i na „Stowarzyszenie Małych 

Stópek” - 150€. W kasie pozostaje 145€.  

 

Wydatki na inne formy duszpasterskiej działalności: Mikołaj dla dzieci i ministrantów - 

410€, pamiątki dla dzieci i katechetów na zakończenie roku - 301€. Finansowane są również 

wydatki związane z zakupem parametrów liturgicznych dla parafii oraz wysyłką biuletynów. 

 

Ze składek parafialnych pokrywane są koszty biletów i honoraria dla księży 

rekolekcjonistów, osób zaproszonych do wygłoszenia konferencji lub udziału w celebracjach 

liturgicznych oraz przejazdy księży studentów do posługi w naszej polskiej wspólnocie.  

 

Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie zmagań z pandemią i 

kryzysem, jaki przeżywa także Kościół, wspierają mnie i parafię swoją obecnością i 

życzliwością, modlitwą, uczestnictwem w Eucharystii i w życiu parafii (katechizacja, 

zaangażowanie w liturgię, troska o dekorację i czystość kościoła, podejmowanie różnych 

inicjatyw oraz pomoc materialna, aby parafia mogła sprawnie działać).   

 

Kolejny biuletyn ukaże się 27 czerwca 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

