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     Drodzy parafianie 

 
„Bądźcie wdzięczni” (św. Paweł, List do Kolosan 3,15) 

Jednym z grzechów, który często umyka naszej uwadze, z którego rzadko się spowiadamy, 

jest niewdzięczność - zarówno wobec Boga, jak i wobec ludzi. 

 

Koniec roku duszpasterskiego jest wezwaniem do wdzięczności Bogu i ludziom. 

Pierwszym odruchem serca jest wyrażenie wdzięczności Bogu za dar wiary i Jego obecności 

w naszym życiu, jak również za świadków wiary, których stawiał i stawia na drodze naszego 

życia, a dzięki którym nasza wiara może się umacniać i pogłębiać. 

Wielkim darem dla naszej wspólnoty jest obecność 

kapłanów, którzy pomagają wspólnocie na 

płaszczyźnie duchowej i duszpasterskiej. W 

niedzielę kończącą rok duszpastersko-

katechetyczny, podziękowaliśmy ks. Dawidowi za 

jego trzyletnią ofiarną posługę w naszej polskiej wspólnocie oraz złożyliśmy życzenia ks. 

Piotrowi z okazji 20-lecia kapłaństwa. Ks. Piotr otrzymał święcenia kapłańskie 26 maja 2022 

roku, a obecnie jako kapelan Eurokorpusu, od 3 lat z zapałem służy naszej polskiej wspólnocie. 

Dziękuję również za Waszą wdzięczność względem mnie, z okazji 40-lecia moich święceń 

kapłańskich, które miały miejsce 23 maja 1982.  

Księżom Dawidowi i Piotrowi dziękuję za to, że zawsze mogę na nich liczyć, gdy potrzebuję 

ich pomocy. Życzę im, aby posłuszni natchnieniom Ducha św. i woli Boga, nadal z takim 

zapałem służyli ludziom i pomagali im w drodze do Boga.  

W imieniu własnym oraz pozostałych kapłanów dziękuję Wam, drodzy parafianie, za Wasze 

modlitwy, za okazywane dowody życzliwości, życzenia oraz prezenty, w tym za piękną 

kapłańską stułę. Wasza modlitwa w intencji nas, kapłanów, życzliwość i gotowość do 

współpracy, dobroć i wdzięczność poruszają moje serce i są wezwaniem do jeszcze większego 

zaangażowania w służbę Bogu i Wam, tak długo, jak Bóg zechce.  

Życzę Wam, abyście w tych trudnych czasach zachowali i umacniali wiarę, miłość i nadzieję, 

abyśmy wszyscy mogli budować jedność z Bogiem i między sobą. Życzę nam, kapłanom, 

abyśmy nigdy nie „zmęczyli się” Wami, a Wam, abyście nie „zmęczyli się” nami. Powierzając 
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się Bogu za wstawiennictwem Maryi, proszę o Waszą modlitwę za nas, abyśmy mogli wiernie 

i z pokorą pełnić wolę Boga w naszej kapłańskiej posłudze. 

Dziękuję wszystkim, którzy swoją pomocą w parafii wspierają mnie w różnych 

dziedzinach życia duszpasterskiego oraz troszczą się o piękno naszego kościoła i 

utrzymanie parafii. Bez waszego zaangażowania i pomocy, parafia nie mogłaby istnieć i 

rozwijać się.  

Dziękuję wszystkim z parafii francuskiej i polskiej, którzy 

odpowiedzieli na apel o pomoc dla Ukrainy, dotkniętej tragedią 

wojny. Dziękuję za modlitwę, dary rzeczowe i pieniężne. 

Do 12 czerwca 2022 zebrano sumę 1785 €. Są to ofiary złożone do 

puszki z napisem „Pomoc dla Ukrainy” przy wejściu do kościoła, 

ofiary, które zostały przekazane mi indywidualnie oraz te, które zostały zebrane podczas 

zbiórki niedzielnej 20 marca. 

Sumę 900€ przekazałem za pośrednictwem Platformy Polskiej Misji Katolickiej, która kieruje 

pomoc bezpośrednio do Ukrainy (w tym do Charkowa). 200€ do Caritas w Tarnowie i 200€ 

księdzu, który pracuje w Ukrainie i pomaga tam potrzebującym osobom. Koszt wysyłki 

przesyłek do Caritas Polska przez transport, który odjeżdża spod kościoła, wyniósł 25€. 

Kilka paczek zostało przekazanych do Caritas Polska (w tym duża ilość leków) za 

pośrednictwem naszych parafian, skąd są przekazywane bezpośrednio do Ukrainy. 

Pieniądze, które pozostaną w funduszu (460 euro) przekażę w czasie wakacji bezpośrednio 

dla Ukrainy za pośrednictwem księży, którzy tam pełnią posługę lub przez Caritas. 

Nadal potrzebna jest pomoc dla Ukrainy w formie pieniędzy (skrzynka z napisem „Pomoc 

Ukrainie” przy wejściu do kościoła) oraz lekarstwa. W tej chwili nie zbieramy już odzieży.  

 

Kościół przeżywa dziś poważny kryzys i stoi w obliczu 

trudnych wyzwań. A Kościół to wszyscy, którzy poprzez 

sakrament chrztu św. stali się jego członkami. Jest to więc 

problem, przed którym stoi każdy z nas. U fundamentów tej 

trudnej sytuacji Kościoła jest kryzys wiary. W każdym 

człowieku, jak i w świecie, toczy się walka duchowa, która przybiera - jak to obserwujemy i 

czujemy - różne formy. W tej walce zagrożone jest życie człowieka (zarówno duchowe jak i 

fizyczne) oraz rodzina. Naszym zadaniem jest obrona tych podstawowych wartości. 

Szczególnie winniśmy bronić prawa do życia dzieci nienarodzonych i rodziny.  

Mocna wiara i osobista więź z Jezusem oraz silna rodzina oparta na wartościach 

Ewangelii są fundamentami, na których buduje się wspólnotę, mogącą stać się miejscem, 

gdzie każdy przeżywa głębokie spotkanie z Bogiem i doświadcza żywej wiary. Ważne 

jest, byśmy wciąż na nowo uświadamiali sobie, że w centrum naszej wspólnoty 

parafialnej jest Jezus.   

Dziękując za Waszą obecność i współpracę w kończącym się roku duszpasterskim i 

katechetycznym, życzę Wam wszystkim radosnych i spokojnych wakacji, odpoczynku dla 

ciała i ubogacenia ducha.   Szczęść Boże!    

Ks. Ryszard Górski ze wspólnotą kapłanów 



Rozkład Mszy Świętych i nabożeństw 

 

03.07. – XIV niedziela zwykła godz. 11.00   W intencji Renaty i Lucien SPEISSER w 13. 

rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i powrót 

do zdrowia  

 

10.07. – XV niedziela zwykła godz. 11.00   + Anna Chorzemska w 2. rocznicę pogrzebu 

oraz w intencji Józefa Hryniewieckiego 

 

13.07. (środa) - godz. 20.00 Msza Św. z różańcem i procesją fatimską  

 

17.07. – XVI niedziela zwykła godz. 11.00   w intencji Adasia KOWALEWICZA w 4. 

rocznicę urodzin oraz całej rodziny 

 

24.07. – XVII niedziela zwykła godz. 11.00 W intencji Lilianny Konarskiej z okazji urodzin 

o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie   Po Mszy Św. poświęcenie pojazdów 

 

31.07. – XVIII niedziela zwykła godz. 11.00   + Stanisław SZCZYGIEL (zmarł 4.06.2022)  

 

05.08. – I piątek miesiąca godz. 19.30 

06.08. - I sobota miesiąca godz. 9.30  

 

07.08. – XIX niedziela zwykła godz. 11.00 Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie dla rodziny Wróblewskich 

 

13.08. (sobota) - godz. 18.30. Msza Św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją 

fatimską oraz oddanie czci relikwiom św. Maksymiliana Marii Kolbego, które znajdują się w 

naszym kościele (jest to wigilia jego liturgicznego wspomnienia) 

 

14.08. – XX niedziela zwykła godz. 11.00 +Helena Gniewiewska 12 r. ś. 

 

15.08. – Wniebowzięcie Matki Bożej. Msza Św.  godz.11.00.    

Święto Wojska Polskiego (błogosławieństwo ziół i kwiatów) 

 

21.08. – XXI niedziela zwykła godz. 11.00  

 

28.08. - XXII niedziela zwykła godz. 11.00   

 

02.09. - I piątek miesiąca godz. 19.30 

03.09. - I sobota miesiąca godz. 9.30 

 

04.09. – XXIII niedziela zwykła godz. 11.00  ++ Filip Adwent i Marysia Adwent   

 

11.09. – XXIV niedziela zwykła godz. 11.00 + Ryszard Wiśniewski 33 r.ś.     

Podczas Mszy Św. zostanie upamiętniona 30. rocznica powstania Eurokorpusu.  Po 

Mszy Św. katecheza  

 



13.09. (wtorek) - godz. 20.00 Msza św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją fatimską 

 

18.09. – XXV niedziela zwykła godz.10.30   ++ Anna Chorzemska w rocznicę urodzin oraz 

Józef Hryniewiecki        Po Mszy Św. katecheza   

 

25.09. – XXVI niedziela zwykła Msza św. o godz. 11.00    W intencji Sary SPEISSER z 

okazji 18. rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie 

Błogosławieństwo małych dzieci i uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego i 

duszpasterskiego oraz „Dzień sportu” (zostanie to potwierdzone na początku września)   

 

01.10. - I sobota miesiąca godz. 9.30 

 

03.10. – XXVII niedziela zwykła godz. 11.00   

 

07.10. - I piątek miesiąca godz. 19.30 

08.10. (sobota) - Rocznica poświęcenia naszego kościoła, Matki Bożej z Lourdes  

 

09.10. – XXVIII niedziela zwykła godz. 11.00   

 

13.10. (czwartek) godz.20.00. Msza Św. (w języku francuskim) z różańcem i procesją 

fatimską 

 

16.10. – XXIX niedziela zwykła godz. 11.00 

 

22.10. (sobota) godz. 18.30 – Msza Święta w języku francuskim oraz 

modlitwa dziękczynna za kanonizację Ojca św. Jana Pawła II wspólnie 

z parafią francuską  

 

23.10. – XXX niedziela zwykła godz. 11.00 

 

30.10. – XXXI niedziela zwykła godz. 11.00 

 

Informacje duszpasterskie 

 

Katechizacja  
Pierwszymi katechetami dzieci są rodzice, którzy dali im życie i jako 

ochrzczeni powinni przekazywać im wiarę. Obowiązek wychowania dzieci 

w duchu wiary spoczywa przede wszystkim na rodzicach, parafia zaś ma 

im w tym pomagać, zwłaszcza w aspekcie przygotowania do sakramentów świętych. I temu 

właśnie służy katecheza w naszej polskiej parafii. Sami zauważacie, ze tych katechez, ze 

względu na specyfikę funkcjonowania parafii na emigracji, dzieci mają bardzo mało (od 20 

do 30 katechez rocznie). Dlatego obecność na każdej katechezie oraz współpraca 

rodziców w tym zakresie jest bardzo ważna. Przygotowanie do sakramentów nie może 

się bowiem ograniczać jedynie do przekazywania określonej wiedzy, ale ma być 

systematycznym wtajemniczaniem młodego człowieka w głębsze życie wiary na drodze 

modlitwy, lektury Pisma Świętego, a zwłaszcza świadomego uczestnictwa w Mszy Św. 



Poprzez katechezę dzieci i młodzież powinny doświadczać wspólnotowego wymiaru 

Kościoła powszechnego, parafii i rodziny. Katecheza parafialna ma także pomóc młodym 

ludziom poznać swoją parafię oraz zachęcać ich do pełniejszego i odpowiedzialnego 

uczestnictwa w jej życiu, do angażowania się w troskę o to, aby parafia była miejscem 

radosnego i ubogacającego spotkania z Bogiem i ze sobą nawzajem.  

Dziękuję wszystkim, którzy w mijającym roku duszpasterskim i katechetycznym 2021/2022 

podjęli się prowadzenia katechezy: 

• Pani Monice Rataj, która gromadziła szesnaścioro dzieci na katechezie. Dzieci były w 

rożnym wieku, stąd było to dodatkową trudnością w prowadzeniu nauczania; 

• Pani Marzenie Kawczyńskiej za pierwszy rok przygotowania do spowiedzi i komunii 

św. W katechezie uczestniczyło czworo dzieci, które za rok będą przygotowywały się 

do Pierwszej Spowiedzi, i Komunii Świętej; 

• Ks. Dawidowi Matusiakowi, który przygotował siedmioro dzieci do Pierwszej 

Spowiedzi i Pierwszej Komunii Św. Dziękuję za pomoc rodzicom;  

• Pani Marii Gentelet, która prowadziła katechezę dla trojga dzieci po Pierwszej Komunii 

Św.;  

• Pani Magdalenie Wróblewskiej, która prowadziła katechezę dla pięciorga dzieci w 

grupie 2 lata po Pierwszej Komunii Św.;  

• Ks. Piotrowi Majce, który prowadził grupę ośmiorga dzieci w ramach przygotowania 

ich do sakramentu bierzmowania; 

Łącznie w katechezie uczestniczyło 42 dzieci.  

 

Nie było w tym roku katechezy dla dorosłych. Były natomiast prowadzone przez ks. Piotra 

Majkę, raz w miesiącu, w sobotę, spotkania biblijne. Za podjęcie się tego zadania serdecznie 

mu dziękuję.  

 

Pod koniec roku katechetycznego został ponownie uruchomiony barek kawowo/herbaciany, 

który był zamknięty z powodu pandemii. Mam nadzieję, że po wakacjach będzie on nadal 

funkcjonował.  

Dziękuję chórowi oraz Panu organiście, Andrzejowi Sosinowi, za 

systematyczną i sumienną animację Mszy Św. Dziękuję Panu organiście 

Wojciechowi Niżnikowi, który go okazjonalnie zastępuje. Zachęcam nowe 

osoby do włączenia się w śpiew. Dziękuję Panom Mariuszowi Baniowskiemu i 

Januszowi Lorze za obsługę programu wyświetlania tekstów pieśni i czytań 

liturgicznych.  

Będziemy próbowali po wakacjach znaleźć osobę lub osoby, które 

poprowadziłyby próby śpiewu z dziećmi. Mogłyby te dzieci raz w miesiącu brać udział w 

liturgii Mszy Świętej.  

 

Dziękuję Pani Iwonie Kołakowskiej, przewodniczącej Rady Duszpasterskiej, za ofiarną 

pomoc organizacyjną w naszej działalności duszpasterskiej i katechetycznej. 

 



      Służba ołtarza  
Dziękuję dziesiątce dzieci i młodzieży zaangażowanych w liturgiczną służbę 

ołtarza w naszej wspólnocie oraz ich rodzicom. 

Po wakacjach rozpoczniemy przygotowanie nowej grupy ministrantów 

spośród dzieci, które przystąpiły w ostatnich latach do Pierwszej Komunii 

Świętej. Ich formacją zajmie się Pan Ireneusz Konarski, któremu dziękuję za 

dotychczasową pomoc. 

 

   Adoracja Najświętszego Sakramentu  
Adoracja to ważny wymiar duchowy na drodze budowania jedności 

z Bogiem i we wspólnocie parafialnej. Zachęcam do udziału w 

adoracji w I piątki przed Msza Świętą. Może uda się znaleźć jeszcze 

jakiś dodatkowy termin na podjęcie adoracji w ciszy lub 

animowanej. 

 

   Internetowa strona naszej parafii 

Gorąco dziękuję w imieniu całej wspólnoty Panu Maciejowi 

Kłobuchowskiemu za prowadzenie strony internetowej.  Dziękuję za jej 

opłacenie oraz za duży wysiłek i zaangażowanie w jej aktualizację.  

Dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals za korektę publikowanych 

tekstów.  

Eurokorpus 

21 żołnierzy z Eurokorpusu wraca do Polski po zakończonej służbie. Do Strasburga 

przybędzie 30 nowych żołnierzy. W niedzielę 11 września o godz. 11.00 zostanie 

odprawiona Msza Św. upamiętniająca 30. rocznicę powstania Eurokorpusu.  

Wspólnota parafialna dziękuje wszystkim żołnierzom i ich rodzinom oraz ich 

kapelanowi ks. Piotrowi Majce za współpracę i pomoc w parafii. Życzymy 

powracającym do ojczyzny dalszych sukcesów w życiu zawodowym i spełnienia 

prywatnych zamierzeń. Niech towarzyszy Wam wszystkim Boża łaska. 

Róże różańcowe 
Intencje dla członków róż różańcowych są przekazywane w pierwszą niedzielę miesiąca. 

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 
Cztery lata temu podczas rekolekcji adwentowych do szkaplerza zostało 

przyjętych około 50 osób. Po wakacjach tę przynależność postaramy się 

zaznaczyć poprzez specjalne nabożeństwo (szczegóły będą podane w 

późniejszym terminie) oraz podczas Mszy Św. w pierwsze soboty 

miesiąca.   Będzie również możliwość przyjęcia szkaplerza.  



Nabożeństwa fatimskie 

Od 13 maja zostały wznowione nabożeństwa fatimskie. Zachęcam Was do 

udziału. Kolejne nabożeństwa: środa – 13 lipca (godz. 20.00); sobota – 13 sierpnia 

(godz. 18.30); wtorek – 13 września (godz. 20.00) i czwartek – 13 października 

(godz.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 zobowiązań).  

 

Rada Duszpasterska 

Spotkanie Rady Duszpasterskiej odbyło się w piątek 24 czerwca 2022. Wszelkie ustalenia 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej parafii.  

 

Pomoc charytatywna 

Tegoroczna składka na pomoc dla potrzebujących oraz na potrzeby PMK 

we Francji została przeznaczona na pomoc dla Ukrainy. Informacja na ten 

temat jest zamieszczona we wstępie do biuletynu.  

Natomiast na „Stowarzyszenie Małych Stopek”, które zajmuje się pomocą 

dla samotnych matek i ich dzieci, przesłałem 100€. Do puszek złożono na ten cel 96€ w 

niedzielę, kiedy podejmowano „Duchową Adopcję Dziecka Poczętego”.   

 

Podczas wakacji przekażę 200€ rodzicom chorego Mikołaja, któremu pomagamy od kilku lat.  

 

Zaproszenie do pomocy w sprzątaniu i dekoracji kościoła 
Nasz kościół sprzątany jest co trzy tygodnie. Dwa razy w roku (jesienią i wiosną) odbywa się 

generalne sprzątanie kościoła i salek katechetycznych. Sprzątanie ma miejsce w soboty 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 Paniom Magdalenie Wróblewskiej i Halinie Bronner. Za układanie kwiatów oraz 

ich ofiarowanie dla parafii dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals oraz wspierających ją 

okazjonalnie pomocą Paniom Paulinie Kubickiej, Magdalenie Wróblewskiej i Beacie 

Sawickiej.   

 

Dziękuję wszystkim parafianom, którzy w soboty przybywają do sprzątania obejścia naszego 

kościoła i plebanii oraz wykonują konieczne prace remontowe. Jest to bardzo istotna pomoc 

oraz wsparcie dla budżetu naszej parafii.  

 

Kiermasz parafialny 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z powodu 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 przekazano w sumie około 5 000€. 

Bardzo dziękujemy za ten dar serca. 

 



Spowiedź święta 

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

drugi kapłan) oraz w dni powszednie (przed lub po Mszy św.), a także w innych 

terminach, na osobistą prośbę. Jeżeli we wspólnocie są osoby chore, samotne lub 

znajdujące się w szpitalu i pragnące odwiedzin kapłana, proszę mnie o tym 

powiadomić. Zawsze jestem do ich dyspozycji. 

Zgłosiła się do mnie Pani Agata Stodolska z Krakowa, która prowadzi wspólnotę i teatr 

tańca "Lilia", których główną posługą jest uwielbienie Boga tańcem. Od kilku lat 

wspólnota jeździ do Lourdes, aby dzielić się swoją wiarą z pielgrzymami. W tym roku została 

również zaproszona do zaprezentowania spektaklu. Wracając z Lourdes, osoby te zatrzymają 

się w Strasburgu na nocleg. Dlatego zwracają się z pytaniem, czy nasza wspólnota byłaby 

skłonna udzielić im gościny na jedną noc z 5 na 6 sierpnia. Grupa składa się z 12 osób, w 

tym księdza. Jeżeli ktoś z parafian chciałby przyjąć jedną lub więcej osób, proszę o kontakt 

ze mną, najlepiej przed 4 lipca. Można również zgłosić się po tym terminie do ks. Adama, 

który będzie mnie zastępował. W tej chwili potrzebujemy jeszcze miejsc dla 6 osób.  

Tutaj można zobaczyć fragmenty spektaklu z pobytu w Lourdes w 2018 i 2019 r.: 

https://www.youtube.com/watch?v=suuYFt7YTWM&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=M_W3jT9lkhQ&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=lAAQCc30Yaw 

Od 5 do 26 lipca będzie mnie zastępował ks. Adam ZIELIŃSKI, którego większość z Was 

dobrze zna. Otoczcie go swoją modlitwą i życzliwością.  

 

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) 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/. 

Trwa rekrutacja uczniów do Sobotniej Szkoły Polskiej i na stanowisko nauczyciela języka 

polskiego. Wszystkie informacje są dostępne na stronie szkoły polskiej.: 

http://strasburg.orpeg.pl/ 

2) Sekcja polska funkcjonuje w ramach francuskiego systemu edukacji. Nauka języka 

polskiego oraz historii z elementami geografii odbywa się w szkołach: Ecole élémentaire du 

Conseil des XV – cycle 2 i cycle 3, Collège International Vauban oraz Lycée International 

des Pontonniers (od klasy I do maturalnej). Zajęcia sekcji obejmują 6 godzin tygodniowo.  

 

 Kolejny biuletyn ukaże się 30 października 2022 roku 
 

https://www.youtube.com/watch?v=suuYFt7YTWM&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=M_W3jT9lkhQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lAAQCc30Yaw
http://strasburg.orpeg.pl/
http://strasburg.orpeg.pl/


 

 

 

- 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

