
Ogłoszenia w IV niedzielę Wielkiego Postu – 27 marca 2022 roku 

 
 

W dniach od 25 do 27 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne, które 

poprowadził ks. Tomasz Wołoszynowski, duszpasterz Polskiej Misji 

Katolickiej w Karlsruhe. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w 

całości lub części tych rekolekcji. Dziękuję 21 osobom za podjęcie "Duchowej 

Adopcji dziecka poczętego". Na rzecz „Stowarzyszenia Małych Stópek”, które 

pomaga samotnym matkom, złożono do puszek 96€. Serdeczne „Bóg zapłać”.  

W każdy piątek, o godz. 18.00, droga krzyżowa w języku francuskim. 

W nocy z 8 na 9 kwietnia (z piątku na sobotę) planowana jest „Ekstremalna 

Droga Krzyżowa”. Chętni zapisują się u księży do najbliższej niedzieli, czyli do 

3 kwietnia.  

Podobnie jak w poprzednich latach, jedną z propozycji na czas Wielkiego Postu 

może być podjęcie jednego dnia (lub kilku dni) postu ścisłego w ciągu tygodnia 

(na miarę swoich możliwości: np. o wodzie i chlebie...) w intencji nawrócenia 

osobistego lub kogoś z waszych bliskich. Osoba podejmująca taki post może to 

zaznaczyć na grafiku dostępnym w tylnej części kościoła (nie trzeba podawać 

nazwiska i imienia, wystarczy tylko zaznaczyć, np. inicjałami, że decyzja została 

podjęta).  



Post nie dotyczy niedziel i świąt. Można również zrezygnować z oglądania 

telewizji lub korzystania z Internetu. Taki podjęty post, to również droga do 

budowania wspólnoty w wymiarze duchowym.  

 

Na głównej stronie internetowej naszej parafii znajdują się informacje o 

możliwościach pomocy Ukrainie.  

 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca (1 kwietnia). Msza Św. o 

godz.19.30. Przed Mszą Św., od godz.19.00, wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i adoracja w ciszy. W tym czasie będzie możliwość spowiedzi św.  

 

W pierwszą sobotę miesiąca (2 kwietnia) Msza Św. o godz. 9.30.  

 

Po Mszy Świętej duże wiosenne sprzątanie kościoła, na które serdecznie 

zapraszam.  

 

Msza święta w następną niedzielę o godz. 11.00. Po Mszy Świętej dla dzieci 

katecheza, a dla dorosłych „Droga Krzyżowa”. 

 

Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego 

przygotowania do Świąt Wielkanocy.  

 

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

