
Ogłoszenia parafialne  

– Uroczystość Bożego Ciała 19 czerwca 2022 roku 

 

 

W tym tygodniu, w piątek 24 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Msza Św. o godz. 19.00, a po niej spotkanie Rady Duszpasterskiej.  

W sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny. Msza Św. o godz. 9.30. 

W następną niedziele, 26 czerwca, Msza Św. o godz. 11.00. 

Dziękuję wszystkim osobom, które podjęły się prowadzenia katechez w minionym 

roku duszpasterskim i katechetycznym 2021/2022: 

• Pani Monice Rataj, która prowadziła katechezę dla szesnaściorga dzieci. 

Była to najliczniejsza grupa; 

• Pani Marzenie Kawczyńskiej za pierwszy rok przygotowania do Pierwszej 

Spowiedzi i Pierwszej Komunii Św. W katechezie uczestniczyło czworo 

dzieci; 
Ks. Dawidowi Matusiakowi, który przygotował siedmioro dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej 

Komunii Św. Za współpracę w tym przygotowaniu dziękuję rodzicom tych dzieci;  

• 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.;  

• Pani Katarzynie Bracisiewicz, która przygotowała „Jasełka” oraz 

okazjonalnie prowadziła katechezę w ramach zastępstwa. 

 

Dziękuję księżom Piotrowi Majce oraz Dawidowi Matusiakowi za duże wsparcie 

duszpasterskie i pomoc w prowadzeniu katechezy.  

 

Łącznie w katechezie uczestniczyło 43 dzieci.  

 

Ksiądz Dawid Matusiak, po trzyletnim pobycie w Strasburgu, wraca do Polski. 

Pragnę mu podziękować za jego zaangażowanie w życie naszej wspólnoty - w 

katechezie, w konfesjonale, w głoszeniu Słowa Bożego i w pracy duszpasterskiej. 

Życzymy księdzu Dawidowi obfitych łask Bożych w służbie kapłańskiej dla Boga 

i ludzi.  

 

Dziękuję parafianom, którzy w różny sposób angażowali się w życie naszej 

wspólnoty. Pani Iwonie Kołakowskiej, przewodniczącej Rady Duszpasterskiej, 

dziękuję za organizację liturgii Mszy Św. oraz spotkań na forum wspólnoty. Panu 

Ireneuszowi Konarskiemu dziękuję za troskę o służbę liturgiczną ołtarza. Za 

kwietny wystrój kościoła oraz za ofiarowane kwiaty dziękuję Pani Danucie 

Wiśniewskiej-Cazals, jak również służącym jej pomocą Paniom Paulinie 

Kubickiej i Beacie Sawickiej. Dziękuję Panu organiście Andrzejowi Sosinowi i 

zastępującemu go Panu Wojciechowi Niżnikowi oraz chórzystom za oprawę 

muzyczną liturgii. Dziękuję Panu Mariuszowi Baniowskiemu za obsługę 

programu wyświetlania tekstów pieśni i czytań liturgicznych. Za organizację 

sprzątania kościoła dziękuję Paniom Magdalenie Wróblewskiej i Halinie Bronner. 

Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu dziękuję za czas poświęcony na prowadzenie 

internetowej strony parafialnej oraz za wykonywanie zdjęć i filmów podczas 

uroczystości kościelnych. Za wielką pomoc w pracach przy kościele dziękuję Panu 

Dariuszowi Kobelisowi-Szostakowskiemu oraz służącym mu okazjonalnie 

pomocą Panom Robertowi Francowi, Piotrowi Roszce i Ireneuszowi 

Konarskiemu. 

 

Wszystkim dziękuję za wsparcie duchowe i materialne wspólnoty oraz kościoła, 

w którym gromadzimy się na Mszach Św. 

 

Gorąco dziękuję wszystkim parafianom Polskiej Misji Katolickiej oraz parafii 

Matki Bożej z Lourdes za życzenia, ofiarowane dary oraz zorganizowanie 

przyjęcia po Mszy Świętej, z okazji pożegnania ks. Dawida, 20-lecia kapłaństwa 

ks. Piotra oraz 40-lecia kapłaństwa, które ja w tym roku obchodzę.  



W czerwcu zachęcam do indywidualnego lub rodzinnego odmawiania Litanii do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

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/ 

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia na Mszy Św. w niedzielę, 26 

czerwca, o godz. 11.00. 

Ks. Ryszard 

 

 

 

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

