
Ogłoszenia parafialne 

– XXIII niedziela zwykła 4 września 2022 roku 

 
W następną niedzielę, 11 września, Msza Św. o godz. 11.00. Po Mszy Św. 

katecheza wstępna. Będzie również otwarty barek kawowy. Dochód z barku jest 

przeznaczony na potrzeby naszej parafii.  

W sobotę 10 września o godz. 19.30 spotkanie katechetyczne.  

Jeśli są osoby, które prowadziły katechezę w Polsce, proszę o kontakt ze mną.  

 

W dniach 10 i 11 września w Carlsbergu (Niemcy) odbędzie się V Kongres 

Rodzin Polonijnych, którego tematem będzie: "WYCHOWANIE DZIECI I 

MŁODZIEŻY W RODZINIE POLONIJNEJ". Zachęcam do udziału w 

Kongresie. Jest to SPOTKANIE HYBRYDOWE (do wyboru: online lub 

stacjonarne w Carlsbergu). Szczegóły w linku:  https://opoka.news/kongres-

rodzin-polonijnych-10-11-wrzesnia-2022. 
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Już teraz pragnę poinformować, że Msza św. w niedzielę 18 września będzie 

razem ze wspólnotą francuską o godz. 10.30. Podczas tej Mszy św. nastąpi 

błogosławieństwo dzieci i ich tornistrów, a następnie spotkanie przy 

poczęstunku w dolnej sali. Będziemy przygotowywać poczęstunek w sobotę, 17 

września, przed południem. Osoby chcące pomóc zgłaszają się do Pani Iwony 

Kołakowskiej lub do mnie. 

 

Pragniemy stworzyć drugą Różę Różańcową w naszej polskiej parafii. Osoby, 

które chciałyby się przyłączyć (wiąże się to z codziennym odmawianiem jednej 

dziesiątki różańca), proszone są o zgłaszanie się do Pani Magdaleny Wróblewskiej 

lub do mnie.  

 

W zakrystii można odebrać płyty ze zdjęciami i filmem z uroczystości I Komunii 

Świętej przygotowane przez p. Macieja Kłobuchowskiego. Bardzo dziękuję Panu 

Maciejowi za ofiarowany czas, serce i środki materialne związane z wykonaniem 

tego przedsięwzięcia. Jeśli ktoś z zainteresowanych osób chciałby wpłacić 

jakąkolwiek kwotę za płytę, zostanie ona - zgodnie z życzeniem Pana Macieja - 

przekazana na potrzeby naszej parafii. 

 

Serdecznie witam nowe osoby i rodziny, które przybyły do naszej parafii. 

Zapraszam do zaangażowania się w życie naszej wspólnoty oraz o kontakt ze mną.  

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia na Mszy Św. w niedzielę, 11 

września, o godz. 11.00. 

Ks. Ryszard 
 
 
 
 



 
 

- 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

