
Ogłoszenia parafialne 

- I niedziela adwentu 27 listopada 2022 roku 

  
 

Rekolekcje adwentowe, które poprowadzi Ks. dr Wojciech Niemczewski, odbędą 

się od piątku do niedzieli. 

W piątek (2 grudnia) o godz. 20.00 Msza Św. z konferencją. O godz. 19.15 

modlitwa za dusze przywoływane w wypominkach, a od 19.30 do 20.00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu.  

W sobotę (3 grudnia) o godz. 9.30 Msza Św. z homilią oraz modlitwa przed 

relikwiami Św. Maksymiliana. Od godziny 14.00 do 15.00 spotkanie biblijne, a 

o godz. 20.00 nabożeństwo pokutne z konferencją oraz spowiedź św.  

W niedzielę (4 grudnia) o godz. 11.00 Msza Św. z konferencją. Po Mszy Św. 

spotkanie Św. Mikołaja z dziećmi oraz katecheza.  

 

Zgodnie z tradycją naszej parafii, w niedzielę 4 grudnia, na zakończenie 

rekolekcji, odbędzie się również oficjalne zakończenie duchowej adopcji 

dziecka poczętego (chociaż ci, którzy ją podjęli, przepisane modlitwy 

odmawiają do świąt Bożego Narodzenia). 
 



Od środy rozpoczyna się Nowenna do Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. 

Zachęcam do jej odprawiania w rodzinie lub indywidualnie.  

 

Serdecznie dziękuję osobom, które przygotowały piękną dekoracje adwentową. 

 

Chętni do lepienia pierogów z farszem mięsnym mogą zgłaszać się do pani Iwony 

Kołakowskiej lub do mnie. Pierogi te będą przygotowywane w sobotę 3 grudnia 

po Mszy Świętej (tj. około godz. 10.45). Porcja pierogów (10 sztuk) - 8€.   

 

Pierogi z kapustą i grzybami przygotują państwo Miturowie. Porcja pierogów (10 

sztuk) - 7€.  

 

Dochód ze sprzedaży pierogów jest przeznaczony na potrzeby parafii.  

 

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiarę na ogrzewanie naszego kościoła oraz na 

remonty niezbędne w naszej parafii. Ofiary te można nadal składać.  

 

Bardzo dziękujemy za ten dar serca. Złożoną ofiarę (począwszy od 10€) można 

odpisać od podatku. Wydajemy odpowiednie zaświadczenie (reçu fiscal). Należy 

podać swój adres, a na czeku wskazać jako beneficjenta „Paroisse Notre Dame de 

Lourdes”.  

Do spotkania podczas naszych adwentowych rekolekcji. 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w swej opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 
 



 
 

▪ 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

