
Ogłoszenia parafialne  

– IV Niedziela Wielkanocna 8 maja 2022 roku 

 
 

W piątek 13 maja o godz. 20.00 rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie (różaniec, 

Msza Święta i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej), które potrwają do 13 

października. Nabożeństwo w języku francuskim z elementami języka polskiego. 

Serdecznie zapraszam.  

W sobotę, 14 maja, od godz. 9.30 sprzątanie kościoła. Gorąco zapraszam do 

pomocy.  

Msza Św. w następną niedzielę, 15 maja, o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza 

dla wszystkich grup. 

 

W niedzielę 15 maja w Rzymie odbędzie się kanonizacja bł. Karola de 

Foucauld, który urodził się w Strasburgu w 1858 roku oraz 8 innych 

błogosławionych. 

Gorąco dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w piątkowej Mszy Świętej, a 

następnie we wspólnej procesji do katedry i modlitwie oraz w nabożeństwie, które 

zostało odprawione w katedrze pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Luca 

Rawela.  

 



W tylnej części kościoła został wyłożony biuletyn w języku francuskim i polskim, 

w którym Rada Ekonomiczna parafii Matki Bożej z Lourdes oraz Polskiej Misji 

Katolickiej kieruje prośbę o ofiary na potrzeby kościoła oraz jego zaplecza. Ofiary 

te są obecnie prawdziwym ratunkiem finansowym dla parafii, ponieważ po raz 

kolejny nie uda się zorganizować kiermaszu, który był jednym z głównych źródeł 

dochodów parafii. 

 

Dziękuję tym, którzy w tym roku już złożyli ofiarę na kościół, dziękuję wszystkim, 

którzy w różny sposób angażują się w funkcjonowanie naszej wspólnoty i troszczą 

się o piękno kościoła, dziękuję za Waszą obecność, życzliwość, oraz za ofiarowane 

w intencji parafii modlitwy i cierpienia.  

Rozpoczął się maj, który w polskiej tradycji jest miesiącem maryjnym.  W każdym 

dniu maja składamy hołd Maryi poprzez odśpiewanie lub odmówienie Litanii 

Loretańskiej. Zachęcam do jej odmawiania w rodzinach lub indywidualnie.  

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

