
Ogłoszenia parafialne 

– XXVIII niedziela zwykła 9 października 2022 roku 

 
 

W czwartek 13 października o godz. 20.00 ostatnie w tym roku nabożeństwo 

fatimskie. Różaniec, Msza Święta oraz procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. 

Serdecznie zapraszam.  

 

W następną niedzielę, 16 września, Msza Św. o godz. 11.00. Po Mszy Św. 

katecheza. Będzie również otwarty barek kawowy. Niedziela ta jest obchodzona 

jako „Dzień Papieski” pod hasłem: „Blask Prawdy”. Po Mszy Świętej można 

będzie złożyć ofiarę do puszki na „Dzieło Tysiąclecia”, które pomaga dzieciom i 

młodzieży z biednych rodzin.  
 

Dziękuję za ofiarowane przybory szkolne dla dzieci z Ukrainy oraz 607€ (od 

wspólnoty francuskiej i polskiej) jako pomoc w zakupie karetki pogotowia. 

Pomoc ta była organizowana przez Stowarzyszenie z Ukrainy, które prowadzi 

swoją działalność w Strasburgu.  

 

W przyszłą niedzielę będzie można kupić ciasto i konfitury. Dochód ze 

sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla młodzieży w Kamerunie. Akcja 

ta jest realizowana w ramach Tygodnia Misyjnego.   

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w piątkowej pielgrzymce do katedry 

oraz w czuwaniu modlitewnym w katedrze. Z naszej wspólnoty uczestniczyło 10 

osób.  



 

Dziękuję Panom Dariuszowi, Marcinowi, Ireneuszowi i Maciejowi za ułożenie 

parkietu w biurze parafialnym. Paniom Danucie i Paulinie dziękuję za dekorację 

październikową oraz aranżację kwiatową. Pani Danucie dziękuję za ofiarowane 

kwiaty.   

 

Dziękuję za modlitewną łączność ze mną podczas tegorocznej pielgrzymki 

księży PMK we Francji do Ziemi Świętej. Ja również ofiarowałem za Was Msze 

Święte oraz moje modlitwy.   

 

Na mocy dekretu Biskupa Ordynariatu Polowego Wiesława Lechowicza, ks. płk 

dr Piotr Majka opuścił naszą wspólnotę po trzech latach posługi w Eurokorpusie i 

w polskiej parafii. Został mianowany administratorem parafii wojskowej pw. św. 

Macieja Apostoła w Kołobrzegu oraz kapelanem garnizonu Trzebiatów i 

Mrzeżyno. 

 

Gorąco dziękuję księdzu Piotrowi za Jego ofiarną posługę przez ten okres trzech 

lat w naszej polonijnej wspólnocie. Dziękuję Mu za odprawiane Msze Święte i 

głoszone homilie, za posługę w konfesjonale, prowadzone katechezy oraz grupę 

biblijną.  

 

Dziękuję za bardzo dobrą współpracę oraz służenie pomocą w różnych aspektach 

i sferach życia codziennego.  

 

Powierzamy Księdza Piotra w naszych modlitwach prosząc dla Niego o 

potrzebne łaski od Boga w Jego dalszej misji w służbie Bogu, Kościołowi, 

Ojczyźnie i ludziom.    

 

Zachęcam do odmawiania różańca w październiku (przynajmniej jednej 

dziesiątki) w rodzinie lub indywidualnie. 

Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. 

Ks. Ryszard 
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