
Ogłoszenia parafialne – XII niedziela zwykła 20 czerwca 2021 roku 

W najbliższą niedzielę, 27 czerwca, Msza Św. o 

godz. 11.00. Podczas Mszy Św. pożegnamy 

księdza Karola Węsierskiego-Tessen, który 

powraca do Polski.  

W piątek o godz. 19.30 spotkanie Rady 

Duszpasterskiej, zaś w sobotę o godz. 14.00 

spotkanie biblijne z księdzem Piotrem. 

 

W czasie wakacji naszą wspólnotę parafialną 

opuści ks. Karol Węsierski-Tessen. Osoby, które 

chciałyby jeszcze się z nim spotkać, są zaproszone 

na wspólne grillowanie w niedzielę, 27 czerwca, od 

godz. 18.00 w Plobsheim, obok plebanii, gdzie 

mieszka ks. Karol. Serdecznie zapraszam. Ze 

względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie 

swej obecności u ks. Karola lub u mnie. Osoby, które chciałyby dołączyć się do 

daru wdzięczności za jego posługę proszone są o kontakt z Panią Iwoną 

Kołakowską, przewodniczącą Rady Duszpasterskiej.  

 

Dziękuję wszystkim, którzy w mijającym roku duszpastersko - katechetycznym 

2020/2021 podjęli się prowadzenia katechezy: 

• Pani Monice Rataj - jej grupa nie mogła w tym roku uczestniczyć w 

katechezie, ale mamy nadzieję, że będzie to możliwe po okresie 

wakacyjnym; 

• Pani Marzenie Kawczyńskiej za pierwszy rok przygotowania do spowiedzi i 

komunii św. W katechezie uczestniczyło sześcioro dzieci on-line lub w salce 

katechetycznej; 

• Ks. Karolowi Węsierskiemu-Tessen, który przygotował dziewięcioro dzieci 

do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Św. Jedno z tych dzieci 

przystąpiło do Komunii Św. w Polsce i jedno przystąpi do niej w sierpniu. 

Dziękuję za pomoc rodzicom, którzy przybywali na indywidualne spotkania 

formacyjne z dzieckiem;  

• Pani Marii Gentelet, która prowadziła katechezę dla trojga dzieci po 

Pierwszej Komunii Św.;  

• Pani Magdalenie Wróblewskiej, która prowadziła katechezę dla dwojga 

dzieci w grupie 2 lata po Pierwszej Komunii Św. Nie mogąc przekraczać 

granicy z powodu pandemii, przygotowane katechezy przekazywała 

dzieciom korespondencyjnie;  



• Pani Marcie Zbrojkiewicz, która prowadziła katechezę dla trojga dzieci, 

które 4 lata temu przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. i rozpoczną 

przygotowanie do sakramentu bierzmowania; 

• Ks. Dawidowi Matusiakowi, którzy przygotował trzynastoosobową grupę 

młodzieży do sakramentu bierzmowania; 

• Pani Marii Krawczyk, która prowadzi on-line katechezy z zakresu: „czystość 

– miłość – małżeństwo – rodzina”. 

 

Dziękuję księżom Piotrowi Majce, Karolowi Węsierkiemu-Tessen oraz Dawidowi 

Matusiakowi za duże wsparcie duszpasterskie i pomoc w prowadzeniu katechezy. 

 

Łącznie w katechezie uczestniczyło 38 dzieci.  

 

Dziękuję parafianom, którzy w różny sposób angażowali się w życie naszej 

wspólnoty. Pani Iwonie Kołakowskiej, przewodniczącej Rady Duszpasterskiej, 

dziękuję za organizację liturgii Mszy Św. oraz spotkań na forum wspólnoty. Panu 

Ireneuszowi Konarskiemu dziękuję za troskę o służbę liturgiczną ołtarza. Za 

kwietny wystrój kościoła oraz za ofiarowane kwiaty dziękuję Pani Danucie 

Wiśniewskiej-Cazals, jak również osobom, które okazjonalnie służą jej pomocą. 

Dziękuję Panu organiście Andrzejowi Sosinowi i chórzystom za prowadzenie 

śpiewu. Dziękuję Panom Rafałowi Skrzypczakowi i Mariuszowi Baniowskiemu 

za obsługę programu wyświetlania tekstów pieśni i czytań liturgicznych. Za 

organizację sprzątania kościoła dziękuję Paniom Magdalenie Wróblewskiej i 

Halinie Bronner. Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu dziękuję za czas poświęcony 

na prowadzenie internetowej strony parafialnej oraz za wykonywanie zdjęć i 

filmów podczas uroczystości kościelnych. Za wielką pomoc w pracach przy 

kościele dziękuję Panu Dariuszowi Kobelisowi-Szostakowskiemu oraz służącym 

mu okazjonalnie pomocą Panom Robertowi Francowi, Piotrowi Roszce i 

Ireneuszowi Konarskiemu. 

 

Wszystkim dziękuję za wsparcie duchowe i materialne wspólnoty oraz kościoła, 

w którym gromadzimy się na Mszach Św. 

 

Z naszej wspólnoty, wraz z Panem generałem Wojciechem Kucharskim, wyjeżdża 

do Polski duża grupa żołnierzy i ich rodziny. Pragnę wszystkim podziękować za 

zaangażowanie w życie naszej wspólnoty oraz wsparcie duchowe i materialne. 

Szczególnie dziękuję Pani Marcie Zbrojkiewicz za prowadzenie katechezy oraz jej 

mężowi za doraźną pomoc w parafii. Dziękuję gorąco Pani Anecie Dąbrowskiej 

za duży wkład w prowadzenie śpiewu podczas Mszy Św., grę na gitarze i troskę o 

śpiew dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. oraz Panu Rafałowi 

Kokotowi za śpiew w grupie animującej liturgię. Dziękuję Pani Marioli 



Kościńskiej za organizację pieczenia ciast, z których dochód został przeznaczony 

na potrzeby parafii, oraz jej mężowi, który był przedstawicielem żołnierzy w 

Radzie Duszpasterskiej. Dziękuję wszystkim innym, którzy okazjonalnie służyli 

pomocą lub wspierali materialnie parafię.  

 

W miesiącu czerwcu zachęcam do indywidualnego lub rodzinnego odmawiania 

Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

Rozpoczęły się zapisy do polskiej szkoły sobotniej (zajęcia odbywają się w soboty 

w godzinach 9.00 - 12.15). 

 

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu ogłasza 

nabór na nauczyciela języka polskiego w Sekcji polskiej w liceum oraz 

nauczyciela języka polskiego w Szkole Polskiej.  

 

Na stronie internetowej szkoły można znaleźć szczegółowe informacje o zapisach 

uczniów (https://strasburg.orpeg.pl/rekrutacja/) oraz o naborze nauczycieli 

(https://strasburg.orpeg.pl/2021/04/10/ogloszenie-o-naborze-2/). 

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia w niedzielę na Mszy Św. o 
godz. 11.00. 

Ks. Ryszard 
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