
Ogłoszenia parafialne  

– XIV niedziela zwykła 03 lipca 2022 roku 

 
 

 W następną niedzielę, 10 lipca, Msza Św. o godz. 11.00. 

W czasie wakacji będzie mnie zastępował ks. Adam Zieliński. 

Większość z Was pamięta go dobrze z okresu jego studiów, które 

odbywał w Strasburgu. Przyjmijcie go z radością i życzliwością. 

 

Podczas wakacji nie będą podawane ogłoszenia w rubryce ogłoszeń. 

Rozkład Mszy sw. można będzie znaleźć w biuletynie, który jest do 

zabrania w kościele lub jest także umieszczony na stronie naszej parafii.  

 

 

Zgłosiła się do mnie Pani Agata Stodolska z Krakowa, która prowadzi 

wspólnotę i teatr tańca "Lilia", których główną posługą jest uwielbienie 

Boga tańcem. Inicjatywa ta powstała wokół spektaklu pt. "Lilia", 

opowiadającego o życiu Matki Bożej i przedstawiającego tajemnice 



różańcowe za pomocą tańca. Wspólnota powstała w ramach 

Duszpasterstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Od kilku lat 

jeździ do Lourdes, aby dzielić się swoją wiarą z pielgrzymami. W tym 

roku została również zaproszona do zaprezentowania spektaklu. Ze 

względu na problemy związane z lotami samolotów, w tym roku grupa 

podróżuje samochodami i poszukuje noclegu na trasie. Najbardziej 

optymalnym miejscem dla nich jest Strasburg. Dlatego zwracają się z 

pytaniem, czy nasza wspólnota byłaby skłonna ugościć ich na jedną noc 

z 5 na 6 sierpnia. Grupa składa się z 12 osób, w tym księdza. Ponieważ 

działają na zasadzie wolontariatu, zależy im na zminimalizowaniu 

kosztów podróży. Jeżeli ktoś z parafian chciałby przyjąć jedną lub 

więcej osób, proszę o kontakt ze mną lub z ks. Adamem. Zgłosiły się na 

obecna chwile 3 osoby, a potrzebowałbym jeszcze dwie.   

 

Tutaj można zobaczyć fragmenty spektaklu: 

https://www.youtube.com/watch?v=uTFcESkZgC8 

https://www.youtube.com/watch?v=TYbCRNO_sv8 

 

Pobyty w Lourdes 2018 i 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=suuYFt7YTWM&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=M_W3jT9lkhQ&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=lAAQCc30Yaw 

 

 

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i dobrego wypoczynku w czasie 

wakacji. Do zobaczenia po wakacjach, pod koniec lipca. 

Ks. Ryszard 
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- 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

