
Ogłoszenia parafialne – XVIII niedziela zwykła 01 sierpnia 2021 roku 

 

W tym tygodniu, w I czwartek miesiąca, o godz. 17.30 - adoracja Najświętszego 

Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne (w języku francuskim, 

a jeżeli 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 piątek 

obchodzimy w Kościele Święto Przemienienia Pańskiego.  

W pierwszą sobotę miesiąca, 7 sierpnia, Msza Św. o godz. 9.30.  

W najbliższą niedzielę, 8 sierpnia, Msza Św. o godz. 11.00.  

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.  
 

Po 3 tygodniach wakacyjnego pobytu w Polsce, z radością powracam do naszej 

wspólnoty. Dziękuję Wam za to, że podczas mojej nieobecności otaczaliście 

wsparciem i życzliwością zastępującego mnie Ks. Adama Zielińskiego. Dziękuję 

osobom, które wypełniały gorliwie swoją posługę w parafii: układanie kwiatów, 

troska o aktualizacje strony parafialnej, prowadzenie liturgii.  

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.  

 

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

 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w opiece. 

 

ks. Ryszard Górski 

 

 

 

 

 

 



 

Przypominam, że możliwość udziału w Mszy św. jest nadal obwarowana 

pewnymi przepisami sanitarnymi, którym musimy się podporządkować. 

Najważniejsze z nich, które dotyczą wiernych, podaję poniżej: 

 

 

 

• W kościele zostały zaznaczone miejsca, które będzie można zajmować. 

Osoby z tej samej rodziny mogą usiąść bliżej siebie.  

 

•  Noszenie maski w kościele jest nadal obowiązkowe.  

 

• Przy wejściu do kościoła konieczna jest dezynfekcja rąk.  

 

• Kapłan podaje Komunię św. w masce, wcześniej dezynfekując ręce.  

Komunia św. jest podawana tylko na rękę. Kapłan podaje Komunię św. bez 

dotykania rąk. Uchylamy maskę i spożywamy Ciało Chrystusa. Następnie 

odchodzimy na swoje miejsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

 
 
 



 

 
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

