
 

W piątek, 13 sierpnia, kolejne nabożeństwo fatimskie, w językach francuskim i 

polskim, będzie odprawione o godz. 20.00, a po nim Msza Św. w języku 

francuskim. 

 

W niedziele (15 sierpnia) przypada uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. 

Jest to jednocześnie 101 rocznica „Cudu nad Wisłą”, a od 1992 roku 

uroczystość ta jest obchodzona jako „Dzień wojska polskiego”. Msza św. o 

godz.11.00. Przypominam również, iż zgodnie z naszą polską tradycją będzie 

poświęcenie ziół i kwiatów.  

 

W tym tygodniu w sobotę przypada wspomnienie św. Maksymiliana (jego relikwie 

znajdują się w naszym kościele).   

 

Wszystkim wyjeżdzającym na wakacyjny odpoczynek życzę dobrej drogi, 

ubogacenia ducha, owocnych spotkań z bliskimi i szczęśliwego powrotu do 

parafii. Przybywającym do naszej wspólnoty do swoich bliskich czy na zwiedzanie 

Alzacji, życzę, owocnego i dobrego pobytu. 

  

W zakrystii są do odebrania przygotowane przez Pana Macieja Kłobuchowskiego 

płyty ze zdjęciami i filmem z uroczystości sakramentu bierzmowania oraz 

Pierwszej Komunii Św. Bardzo dziękuję Panu Maciejowi za ofiarowany czas, 

serce i środki materialne związane z wykonaniem tego zadania.  
 

Z nadzieją na spotkanie z Wami w następną niedzielę przy stole Eucharystii. 

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6-14 sierpnia 2021: nowenna za wstawiennictwem św. 

Maksymiliana Marii Kolbego, którego relikwie znajdują się w 

naszym kościele. 

Modlitwa 

Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę 

ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz 

jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy 

wiernie naśladowali wzór Świętego Ojca 

Maksymiliana i przez szczególne oddanie 

Niepokalanej szerzyli Królestwo 

Chrystusowe. 

Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości 

oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię 

tej miłości wspomóż mnie swoim 

wstawiennictwem i uproś mi łaskę............., o 

którą pokornie proszę. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała 

Ojcu… 

Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za 

nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za 

wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają 

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła 

Świętego i poleconymi Tobie ( 3 razy). 
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