
Ogłoszenia parafialne 

– XXIX niedziela zwykła 16 października 2022 roku 

 

 
 

W dniu 22 października (sobota) przypada liturgiczne wspomnienie św. 

Jana Pawła II. W tym dniu, zgodnie z tradycją naszej polskiej wspólnoty od 

czasu kanonizacji Ojca Świętego, gromadzimy się wraz z parafią francuską i 

czcicielami św. Jana Pawła II na Mszy Św. i czuwaniu modlitewnym. W tym 

roku o godz. 18.30 Msza Św. w języku francuskim, a od godz. 19.15 do godz. 

20.00 czuwanie dla wspólnoty polskiej i francuskiej. Serdecznie zapraszam 

do udziału w tej uroczystości. Wcześniej czuwania te odbywały się w 

rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.  

 

Zachęcam do odmawiania różańca w październiku (przynajmniej jednej 

dziesiątki) w rodzinie lub indywidualnie. 

 

Dziękuję za zakup ciasta i konfitur. Dochód z ich sprzedaży oraz złożone ofiary 

zostaną przeznaczone na pomoc dla młodzieży w Kamerunie. Akcja ta jest 

realizowana w ramach Tygodnia Misyjnego.  

 



W ramach „Dnia Papieskiego” złożono do puszki 70€ na „Dzieło Tysiąclecia”, 

które pomaga dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin. Serdecznie dziękuję. 

Ofiary te zostaną przesłane za pośrednictwem Polskiej Misji Katolickiej we 

Francji.  

 

Serdecznie dziękuję za ofiary złożone na działalność Polskiej Misji Katolickiej 

we Francji w ramach „Dnia Migranta”. Nasza wspólnota przesłała 250€.  

 

Msza Święta w następną niedzielę, 23 października, o godz. 11.00. Taca będzie 

przeznaczona na pomoc Misjom.  

 

Informacja o spotkaniu ministrantów zostanie przekazana zainteresowanym 

drogą mailową.  

 

Jak co roku będziemy odmawiać tradycyjną modlitwę za zmarłych, tzw. 

„wypominki”. Są już dostępne kartki, na których możemy wpisać imiona i 

nazwiska naszych bliskich zmarłych. Modlitwa, jak to było praktykowane 

dotychczas, zostanie odmówiona w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w 

niedzielę 6 listopada (I część) i 20 listopada (II część) przed Mszą św. Eucharystia 

w intencji dusz wypominanych będzie sprawowana w Dzień Wszystkich Świętych 

oraz 2 listopada i w pierwszy piątek listopada i grudnia.  

 

Serdecznie dziękuję za ofiary zwyczajowo składane przy okazji wypominków. Są 

one przeznaczone na cele duszpasterskie naszej wspólnoty.   

 

Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. 

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

