
Ogłoszenia w Niedzielę Palmową – 10 kwietnia 2022 roku 

 
 

Rozkład nabożeństw na okres Triduum Paschalnego 
 

Wielki Czwartek 

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 

Chrystusa. W tym dniu odprawiana jest Msza Św. Krzyżma, a wieczorem - Msza 

Św. Wieczerzy Pańskiej. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił 

Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. 

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej ze wspólnotą francuską o godz. 20.00. Po 

Mszy Św. krótka adoracja Pana Jezusa w ciemnicy (do godz. 21.30). 

 

Wielki Piątek - Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa 

 

Godz. 10.30 - Droga Krzyżowa w języku francuskim ulicami Strasburga. 

Rozpocznie się w kościele Saint Pierre le Vieux.  

 

Godz. 18.30 - Liturgia Wielkiego Piątku, a po niej Droga Krzyżowa i krótka 

adoracja.  



W Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia.  

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa niepełne) - 

powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i alkoholu.  

 

Wielka Sobota 

Święcenie pokarmów: godz. 16.00.  

W miarę możliwości przygotujcie, jak zwykle, koszyczek z pokarmami (mogą 

tym zająć się dzieci). Może to jest okazja, żeby nauczyć dzieci malowania 

pisanek? W koszyczku powinien znaleźć się tradycyjny baranek (z ciasta, 

czekolady lub cukru) oraz jajka, chleb i ciasto, chrzan, wędlina i sól. 

Liturgia Wielkiej Soboty ze wspólnotą francuską o godz. 20.00. Gromadzimy 

się na liturgii przed kościołem, gdzie będzie miało miejsce poświęcenie ognia. 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa 

Msza Św. ze wspólnotą francuską o godz. 10.30. 

 

Poniedziałek Wielkanocny 

Msza Św. ze wspólnotą francuską o godz. 11.00. 

 

Dziękuję wszystkim organizatorom i uczestnikom „Ekstremalnej Drogi 

Krzyżowej”, która miała miejsce z 8 na 9 kwietnia, wyruszając z Rosheim na Górę 

Świętej Otylii.   

 

W sobotę 30 kwietnia o godz. 9.00 planujemy robienie pierogów z serem, ze 

sprzedaży których dochód zostanie przeznaczony na potrzeby parafii. Osoby, które 

chciałyby kupić pierogi (5€ za porcję 10 pierogów) lub pomóc w ich lepieniu, 

proszone są o kontakt z Paniami Iwoną Kołakowską i Magdaleną Wróblewską lub 

z parafią. 

 

Na głównej stronie internetowej naszej parafii znajdują się informacje o 

możliwościach pomocy Ukrainie.  



 

6 maja (I piątek) o godz. 18.30 Msza Święta francusko-polska, a następnie 

procesja do katedry w związku z kanonizacją błogosławionego Karola de 

Foucauld. Już dzisiaj tak proszę zorganizować czas, aby wziąć w niej udział. 

Modlitwa w katedrze o godz. 20.00. 
 

Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Tygodnia i 

dobrego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 
 

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

