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Drodzy parafianie
Obecną sytuację nieprzewidzianej pandemii koronawirusa możemy z pewnością określić
próbą wiary dla osób wierzących, a dla całego społeczeństwa - próbą ludzkiej
dojrzałości. Ta próba, która pokazuje nam granice i kruchość ludzkiej egzystencji, która
burzy nasze plany i codzienne życie, wywołuje lęki i obawy, może być również czymś
pozytywnym. Może być szansą na uwolnienie nas od egoizmu i samowystarczalności oraz na
uświadomienie sobie, że potrzebujemy pomocy, która pochodzi od Boga.
Życiowe próby są szansą na otwarcie się na Boże Miłosierdzie. Jednak nie dotrze ono do
człowieka, który nie otworzy na nie swego umysłu i serca. Wierzę, że dla wielu rodzin ten
czas odosobnienia był również szansą na wzmocnienie wzajemnych więzi i zjednoczenia się
we wspólnej modlitwie.
Ten czas pandemii uświadomił nam wartość wzajemnego wsparcia i duchowej bliskości,
czego znakiem była modlitwa wielu ludzi o godz. 20.00, kiedy bijące dzwony były wyrazem
wdzięczności dla lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia, która poświęcała się, aby nieść
pomoc osobom dotkniętym koronawirusem. Codziennie o godz. 18.00, a w niedziele o 10.00,
w kościołach rozbrzmiewały dzwony wzywające nas do modlitwy.
W czasie pandemii nasz kościół Matki Bożej z Lourdes był zawsze otwarty we wskazanych
godzinach. Dziękuję tym, którzy go nawiedzali lub uczestniczyli w modlitwie „Koronki do
Bożego Miłosierdzia”, w różańcu czy ostatnio w Nowennie do Ducha Świętego. W tym
trudnym czasie starałem się być z wami poprzez modlitwę, stronę internetową naszej parafii,
kontakt telefoniczny lub mailowy.
W dniu 18 maja rozpoczęliśmy Rok Św.
Jana Pawła II, w rocznicę jego urodzin.
Pomimo dużych utrudnień związanych z
organizacją zgromadzeń modlitewnych,
ponad 60 osób podzielonych na 10-osobowe
grupy (z różnych parafii francuskich i z naszej
wspólnoty polskiej), w godzinach od 15.00 do
21.37, czuwało przed relikwiami św. Jana
Pawła II w naszym kościele.
Łączyła nas modlitwa i pamięć o naszym rodaku. Dziękuję za wszystkie oznaki waszej
obecności ze mną w modlitwie oraz za wasze duchowe i moralne wsparcie.

Poniżej zamieszczam apel Pana
Jean-Marie
Galmiche’a
w
związku
z
odwołaniem
kiermaszu, który był jednym z
ważniejszych źródeł dochodu
dla parafii każdego roku,
podobnie jak niedzielne składki,
których nie było z powodu
pandemii. Apel ten dotyczy wsparcia, na miarę waszych możliwości,
naszej parafii. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już wsparli
naszą parafię poprzez złożone ofiary. Gorąco dziękuję parafianom z
naszej polskiej wspólnoty, którzy odnowili budynek przykościelny (w
którym znajdują się salki katechetyczne oraz barek kawowy), mury
budynku plebanii przylegającej do kościoła oraz pomieszczenia przy
kotłowni - Panom Dariuszowi Kobelisowi, Robertowi Frączkowi i Piotrowi Roszko. Panu
Pawłowi Miturze dziękuję za pożyczenie rusztowania, a Panu Januszowi Lorze - za pomoc w
zakupie farby i użyczenie sprzętu do czyszczenia ścian.
Teraz najważniejsze jest ożywienie i umacnianie wiary, czego wyrazem niech będzie wasz
liczny udział w Eucharystii. Zachęcam was do spowiedzi świętej, zaangażowania się w
życie naszej wspólnoty i do dbania o rodzinną katechezę.
Dziękując za Waszą obecność i współpracę w kończącym się roku duszpastersko –
katechetycznym, życzę Wam wszystkim radosnych i spokojnych wakacji, odpoczynku dla
ciała i ubogacenia ducha. Szczęść Boże!
Ks. Ryszard Górski ze wspólnotą kapłanów
APEL O PRZEKAZANIE DAROWIZN NA POKRYCIE KOSZTÓW PRAC I
UTRZYMANIA NASZEGO KOŚCIOŁA MATKI BOŻEJ Z LOURDES, W ZWIĄZKU Z
BRAKIEM DOROCZNEGO KIERMASZU
Drogie parafianki, drodzy parafianie i przyjaciele naszej parafii,
Jak co roku, mieliśmy zorganizować w naszej parafii tradycyjny kiermasz 16 i 17 maja. W
następstwie pandemii, która dotknęła nasz kraj, na początku kwietnia postanowiliśmy go
odwołać, ponieważ kościoły zostały zamknięte dla wiernych, aby uniknąć rozprzestrzeniania
się wirusa.
Jak wiecie, dochód uzyskiwany podczas tych dwóch dni uroczystości i spotkań ułatwiał nam
zarządzanie finansowe naszą parafią. W ostatnich latach dochód ten wynosił około pięciu
tysięcy euro, co pozwoliło nam sfinansować wszystkie przedsięwzięte projekty.
Na początku tego roku mieliśmy już zaplanowane prace konserwacyjne i prace związane z
dostosowaniem kościoła i innych pomieszczeń do wymogów różnych komisji bezpieczeństwa.
W zakresie systemu bezpieczeństwa zostaliśmy zobligowani do zmiany systemu alarmowego
naszego kościoła i dolnych pomieszczeń w postaci zainstalowania czterech nowych aparatów

alarmowych z ręcznymi wyzwalaczami oraz lampami błyskowymi dla osób niedosłyszących
- za 1700 euro. W piwnicy musimy wymienić drzwi dwuskrzydłowe na drzwi
przeciwpożarowe - za 2900 euro. Rozpoczęliśmy również malowanie elewacji oficyny oraz
tylnych fasad dolnych pomieszczeń i ścian schodów, co zostało wykonane bezpłatnie przez
naszych parafian, ale zakupione materiały i farby potrzebne do wykonania tych prac
kosztowały 1250 euro.
Po tej pandemii, która nas dotknęła, przygotowaliśmy się do ponownego otwarcia naszego
kościoła. Aby wszystko zorganizować i zaplanować jego bezpieczne otwarcie dla parafian,
przewidzieliśmy budżet w wysokości około 600 euro, niezbędny dla dobrej realizacji tego
zamierzenia.
Pragniemy przypomnieć, że wszystkie darowizny mogą być odliczone od podatków. Prosimy
pamiętać o przesłaniu nam swojego nazwiska i danych adresowych, abyśmy mogli wystawić
odpowiednie pokwitowanie podatkowe. Z góry dziękujemy za ofiarę.
Ksiądz proboszcz i Rada Ekonomiczna składają podziękowania za okazaną pomoc. To właśnie
dzięki waszemu zaangażowaniu będziemy mogli wspólnie iść naprzód, aby nadal rozwijać
aktywność Parafii Matki Bożej z Lourdes oraz Polskiej Misji Katolickiej.
Dziękujemy za współpracę i za pozostanie z nami.
Jean-Marie GALMICHE - Przewodniczący Rady Ekonomicznej
**************************************************************************
Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw
28.06. - XIII niedziela zwykła godz. 11.00 + Karolina Kot r.s.
03.07. – I piątek miesiąca godz. 19.30
04.07. – I sobota miesiąca godz. 9.30.
05.07. – XIV niedziela zwykła godz. 11.00
12.07. – XV niedziela zwykła godz. 11.00 w intencji Adasia Kowalewicza w 2 rocznicę
urodzin
13.07. (poniedziałek) - godz. 18.30 Msza św. z różańcem i procesją fatimską
19.07. – XVI niedziela zwykła godz. 11.00
26.07. – XVII niedziela zwykła godz. 11.00 Po Mszy św. poświęcenie pojazdów.
01.08. - I sobota miesiąca godz. 9.30
02.08. – XVIII niedziela zwykła godz. 11.00
07.08. – I piątek miesiąca godz. 19.30

09.08. – XIX niedziela zwykła godz. 11.00
13.08. (czwartek) - godz. 20.00 Msza św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją
fatimską i oddanie czci relikwiom św. Maksymiliana Marii Kolbego, które znajdują się w
naszym kościele (jest to wigilia jego liturgicznego wspomnienia)
15.08. – Wniebowzięcie Matki Bożej godz. 11.00
Święto Wojska Polskiego (błogosławieństwo ziół i kwiatów)
16.08. – XX niedziela zwykła godz. 11.00 Msza św. dziękczynna za
narodziny Sandry
23.08. – XXI niedziela zwykła godz. 11.00
30.08. - XXII niedziela zwykła godz. 11.00
04.09. - I piątek miesiąca godz. 19.30
05.09. - I sobota miesiąca godz. 9.30
06.09. – XXIII niedziela zwykła godz. 11.00 + Ryszard Wiśniewski 31 r.s.
13.09. – XXIV niedziela zwykła godz. 10.30 Msza św. z różańcem i procesją fatimską
po Mszy św. katecheza
20.09. – XXV niedziela zwykła godz. 11.00 po Mszy św. katecheza
27.09. – XXVII niedziela zwykła Msza św. o godz. 11.00
Po Mszy św. katecheza. Błogosławieństwo małych dzieci i uroczyste rozpoczęcie roku
katechetyczno - duszpasterskiego. Dzień sportu
02.10. I piątek miesiąca godz. 19.30
03.10. I sobota miesiąca godz. 9.30
04.10. – XXVII niedziela zwykła Msza św. polsko-francuska o godz. 10.30.
Przekazanie różańców dzieciom, które przygotowują się do I Komunii św.
Po Mszy świętej spotkanie w dolnej sali pod kościołem.
11.10. – XVIII niedziela zwykła godz. 11.00
13.08. (wtorek) - godz. 20.00 Msza św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją fatimską
18.10. – XIX niedziela zwykła godz. 11.00
22.10. (wtorek) godz. 19.30 - Modlitwa dziękczynna za kanonizację Ojca św.
Jana Pawła II (wspólnie z parafią francuską)
25.10. – XXX niedziela zwykła godz. 11.00

Informacje duszpasterskie
Katechizacja
Obok Eucharystii, która buduje jedność z Bogiem i między nami, ważnym
wymiarem duszpasterstwa jest katecheza. W tym roku, od 15 marca, nie
mogła być prowadzona w parafii, dlatego miejscem katechezy stał się
rodzinny dom. Materiały do katechezy i zadania do wykonania otrzymały tylko dzieci
przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej. Prowadziłem z nimi
katechezę indywidualną.
Grupa do bierzmowania miała za zadanie przeczytać Ewangelię według św. Marka oraz
otrzymała katechezy przygotowane przez Panią Marię Krawczyk.
Dziękuję wszystkim, którzy w tym mijającym roku 2019/2020 podjęły się prowadzenia
katechezy:
• Pani Monice Rataj, która prowadziła katechezę dla grupy najmłodszej – jedenaściorga
dzieci;
• Pani Marzenie Kawczyńskiej, która prowadziła pierwszy rok przygotowania do I
spowiedzi i I Komunii św. W katechezie uczestniczyło dziewięcioro dzieci;
• Ks. Karolowi Węsierskiemu-Tesen, który przygotował dziesięcioro dzieci do I
spowiedzi i I Komunii św.;
• Pani Marii Gentelet, która prowadziła katechezę dla pięciorga dzieci, które rok temu
przystąpiły do I Komunii św.;
• Pani Magdalenie Wróblewskiej, która prowadziła katechezę dla trojga dzieci, które 2
lata temu przystąpiły do I Komunii św.;
• Pani Marcie Zbrojkiewicz, która prowadziła katechezę dla pięciorga dzieci, które 3 lata
temu przystąpiły do I Komunii św.;
• Ks. Dawidowi Matusiakowi, który przygotowuje czternaścioro dzieci do sakramentu
bierzmowania;
• Pani Marii Krawczyk, która prowadzi katechezy z zakresu: „czystość – miłość –
małżeństwo – rodzina”.
Łącznie w katechezie uczestniczyło 57 dzieci.
To, co zostało osłabione w tym roku, to katecheza dla dorosłych. Mam nadzieję, że uda nam
się ją ożywić w przyszłym roku.
Dziękuję Państwu Beacie i Wojciechowi Sawickim oraz służącym im pomocą: Danucie
Wiśniewskiej-Cazals, Januszowi Lorze i Dariuszowi Kobelisowi za prowadzenie barku
kawowego dla rodziców podczas katechezy.
Muzyczna animacja Mszy św.
Dziękuję chórowi oraz Panu organiście, Andrzejowi Sosinowi, za systematyczną i sumienną
animację Mszy św. Zachęcam nowe osoby do włączenia się w śpiew. Dziękuję Panu Rafałowi
Skrzypczakowi oraz Mariuszowi Baniowskiemu za obsługę programu wyświetlania tekstów
pieśni i czytań liturgicznych.
Służba ołtarza
Dziękuję grupie dziesięciorga dzieci i młodzieży zaangażowanych w
liturgiczną posługę ołtarza w naszej wspólnocie oraz ich rodzicom. Po
wakacjach rozpocznie się przygotowywanie nowej grupy ministrantów
spośród dzieci, które przystąpiły ostatnio do I Komunii świętej. Ich formacją
zajmie się Pan Ireneusz Konarski, któremu dziękuję za dotychczasową
pomoc.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
W tym roku w naszej parafii powstała grupa, która przygotowuje i prowadzi adorację
Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca od godz. 18.30 do 19.30. W czasie
pandemii koronawirusa była przygotowywana adoracja online i odbywała się ona w duchowej
łączności z wystawionym Najświętszym Sakramentem w Niepokalanowie oraz w naszej
parafii.
Dziękuję przygotowującym i prowadzącym adorację Paniom
Wiktorii Kurek, Anecie Dąbrowskiej, Ewie Monari, Katarzynie
Skibie, Judycie Nowak i Magdalenie Wróblewskiej. Dziękuję
osobom biorącym w niej udział oraz zapraszam innych.
Adoracja to ważny wymiar duchowy na drodze budowania
jedności z Bogiem i we wspólnocie parafialnej.
Strona internetowa naszej parafii
Od października 2019 r. nasza parafia polska, dzięki Panu Maciejowi
Kłobuchowskiemu, ma nową stronę internetową.
Dziękuję mu
serdecznie za stworzenie logo naszej strony (zamieszczone obok), za jej
opłacenie oraz za duży wysiłek i poświęcenie w jej prowadzeniu. Dziękuję
Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals za korektę tekstów.
Rycerstwo Niepokalanej w duchu wychowania harcerskiego
Jest to grupa dzieci i młodzieży formująca się w naszej polskiej parafii. Projekt
oparty jest na zasadach wychowania harcerskiego. Jest to forma harcerstwa
prowadzona w naszych warunkach. Realizujemy go m.in. we współpracy z polskimi
żołnierzami z Eurokorpusu. Wszelkie pytania można kierować do Jakuba Lory.
Kapelan naszych żołnierzy
Polska jest państwem stowarzyszonym w Eurokorpusie. Obecnie w Eurokorpusie
jest ponad 60 żołnierzy z Polski. Od października 2019 r. mają oni również
swojego kapelana, którym jest ks. płk dr Piotr Majka.
Róże różańcowe
Intencje dla członków róż różańcowych są przekazywane w pierwszą niedzielę miesiąca.
Prowadzone są również spotkania członków róży różańcowej. Za podjęcie się tej inicjatywy
dziękuję Pani Marii Krawczyk.
Modlitwa różańcowa po Mszy św. niedzielnej
Cieszę się z inicjatywy odmawiania po Mszy św. dziesiątki różańca. Osoby chętne do wzięcia
udziału w tej modlitwie gromadzą się po Mszy św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu.
Można podczas tej modlitwy przedstawić Bogu osobiste intencje.
Szkaplerz
Trzy lata temu, podczas rekolekcji adwentowych, do szkaplerza zostało
przyjętych około 50 osób. Po wakacjach tę przynależność postaramy się
podkreślić poprzez specjalne nabożeństwo (szczegóły będą podane) oraz w
pierwsze soboty miesiąca. Będzie również możliwość przyjęcia szkaplerza.

Nabożeństwa fatimskie
Od 13 maja 2020 r. zostały wznowione nabożeństwa fatimskie. Zachęcam
Was do udziału w nich. Kolejne nabożeństwa: poniedziałek – 13 lipca (20.00),
czwartek – 13 sierpnia (20.00), niedziela – 13 września (10.30) i wtorek – 13
października (20.00).
Duchowa adopcja dziecka poczętego oraz Rycerstwo Niepokalanej
Pamiętajmy o podjętych zobowiązaniach „Duchowej adopcji dziecka
poczętego” oraz „Rycerstwa Niepokalanej” (dotyczy to osób, które podjęły się tych zadań).
Rada Duszpasterska
Dziękuję Pani Iwonie Kołakowskiej, przewodniczącej Rady Duszpasterskiej, za ofiarną
pomoc organizacyjną w naszej działalności duszpasterskiej i katechetycznej.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej odbędzie się w piątek, 26 czerwca. Wszelkie ustalenia
będą podane na stronie internetowej naszej parafii.
Pomoc charytatywna
Z powodu pandemii koronawirusa, w tym roku nie były składane ofiary na
pomoc charytatywną dla Domów Dziecka oraz dla chorego Mikołaja. W kasie
parafii na ten cel pozostało 145 €. Jest trochę odzieży dla dzieci i młodzieży.
Postaram się zorganizować przesyłkę przed Bożym Narodzeniem, a także
dowiedzieć się, jak możemy pomóc choremu Mikołajowi.
Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła
Nasz kościół sprzątany jest co trzy tygodnie. Dwa razy w roku (w okresie jesiennym i
wiosennym) jest sprzątanie generalne kościoła i salek katechetycznych. Sprzątanie odbywa się
w sobotę od godz. 9.30 do 11.00. Daty są podawane podczas ogłoszeń niedzielnych. Dziękuję
wszystkim, którzy w tym roku duszpasterskim służyli nam swoją pomocą. Za koordynację
dziękuję serdecznie Pani Magdalenie Wróblewskiej oraz Pani Halinie Bronner. Za układanie
kwiatów oraz ich ofiarowanie dla parafii dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals, jak
również służącej pomocą Pani Magdalenie Wróblewskiej.
Portal informacyjny dla Polonii – PolskiFR
Na powstającym portalu informacyjnym dla Polonii - PolskiFR dostępna jest wyszukiwarka
Mszy Świętych i polskich parafii na terenie całej Francji. Wyszukiwarka jest pomocą nie
tylko dla Polaków mieszkających we Francji, ale także dla turystów z Polski, studentów, osób
przyjeżdżających w delegacje, które chcą znaleźć informacje o Mszach Świętych i
nabożeństwach.
Z naszej parafii Bóg odwołał do wieczności Panią Annę Chorzewską,
która przeżyła 78 lat. Od 1987 roku mieszkała we Francji i uczestniczyła
z nami w niedzielnej Eucharystii.

Spowiedź święta
Spowiedź święta ma miejsce podczas Mszy św. niedzielnej (jeżeli jest obecny
drugi kapłan) oraz w dni powszednie (przed lub po Mszy św.), zawsze na
osobistą prośbę. Jeśli we wspólnocie są osoby chore, samotne lub znajdujące się
w szpitalu i pragnące odwiedzin kapłana, to proszę o zgłoszenie. Zawsze jestem
do ich dyspozycji.
Ruch Szensztacki
„Nic bez Ciebie, Maryjo! Nic bez nas, Twoich narzędzi!”
Drodzy Parafianie Polskiej Misji Katolickiej w Strasburgu!
Przesyłam serdeczne pozdrowienie z Szensztatu,
z miejsca powstania Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego,
który jest ruchem katolickim, maryjnym, apostolskim i
wychowawczym.
Ogromnie się cieszę, że dzięki Bożej Opatrzności i
życzliwości Waszego Ks. Proboszcza, Szensztat zawitał także do
Waszej Parafii, przez zamieszczane materiały naszego Apostolatu na
stronie Waszej Misji. Siostra Elwira
Postarajmy się, aby po wakacjach ten Ruch Szensztacki mógł bardziej wniknąć w nasze
duszpasterstwo parafialne. Więcej informacji znajdziecie na stronie parafii.
Nauczanie języka polskiego w Strasburgu
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia możliwość bezpłatnego
kształcenia dzieci i młodzieży w języku polskim w dwóch formach:
1) Szkoła Polska
2) Sekcja polska
1)

2)

Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się raz w tygodniu, w sobotę przed południem.
Jest to ośmioletnia szkoła podstawowa, w której realizowany jest uzupełniający
program nauczania (3 godziny języka polskiego oraz lekcje wiedzy o Polsce w
starszych klasach). Zajęcia organizowane są w budynku Ecole élémentaire Louvois:
http://strasburg.orpeg.pl/
Sekcja polska funkcjonuje w ramach francuskiego systemu edukacji. Nauka języka
polskiego oraz historii z elementami geografii odbywa się w 4 szkołach: Ecole
élémentaire du Conseil des XV – cycle 2 i cycle 3, Collège International Vauban oraz
Lycée International des Pontonniers (seconde – terminale) Zajęcia sekcji obejmują 6
godzin tygodniowo:
http://www.ec-conseil-xv-strasbourg.ac-strasbourg.fr/

Od 7 do 30 lipca będzie mnie zastępował ks. dr Zbigniew Krzeszowski. Otoczcie go swoją
modlitwą i życzliwością.
Kolejny biuletyn ukaże się 27 października 2020 roku

