
Ogłoszenia parafialne 

– XXII niedziela zwykła 28 sierpnia 2022 roku 

 

 
 

W tym tygodniu, 1 września, w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 17.30 

adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 

(w języku francuskim i, jeśli będą Polacy, z elementami języka polskiego).  

 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. 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, 3 września, Msza Św. o godz. 9.30.  

 

W następną niedzielę, 4 września, Msza Św. o godz. 11.00. Po Mszy Św. 

adoracja.  

Katecheza wstępna odbędzie się w niedzielę 11 września, po Mszy Świętej, zaś 

spotkanie katechetyczne - w sobotę 10 września o godz. 19.30. Następne 

informacje związane z katechezą będą podawane na bieżąco. 

Bardzo dziękuję wszystkim parafianom, którzy podczas wakacji przyjęli na nocleg 

15 osób z grupy teatralnej „Lilia” z Krakowa, zarówno w ich drodze do Lourdes, 

gdzie mieli występy, jak również w drodze powrotnej. Dziękuję za pomoc w 



przygotowaniu dwóch kolacji dla tych osób. Koszty posiłków pokryła nasza 

wspólnota polska.  

 

W zakrystii można odebrać płyty ze zdjęciami i filmem z uroczystości I Komunii 

Świętej przygotowane przez p. Macieja Kłobuchowskiego. Bardzo dziękuję Panu 

Maciejowi za ofiarowany czas, serce i środki materialne związane z wykonaniem 

tego przedsięwzięcia. Jeśli ktoś z zainteresowanych osób chciałby wpłacić jakąś 

kwotę za płytę, to - zgodnie z życzeniem Pana Macieja - zostanie ona 

przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 

Na stronie głównej Polskiej Misji Katolickiej w Strasburgu zostanie umieszczona 

krótka refleksja związana z tragicznym odejściem w czasie wakacji 17-letniej Julii 

Kościńskiej, która przez 5 lat była związana z naszą polską wspólnotą. Pamiętajmy 

o niej oraz o jej bliskich w naszej modlitwie. 

Na stronie głównej naszej parafii pozostanie krótka informacja o pomocy dla 

Ukrainy, a szczegółowe informacje (które mamy obecnie) będzie można odnaleźć 

w zakładce „archiwum”.  

 

Serdecznie witam nowe osoby i rodziny, które przybyły do naszej parafii. 

Zapraszam do zaangażowania się w życie naszej wspólnoty oraz o kontakt ze mną.  

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia na Mszy Św. w niedzielę, 4 

września, 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

