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W dzisiejszą niedzielę, 12 września, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się 

uroczystość beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 

Matki Elżbiety Róży Czackiej.  

Za przygotowanie okolicznościowej dekoracji z tej okazji serdecznie dziękuję Paniom 

Danucie Wiśniewskiej-Cazals oraz Beacie Sawickiej.  

 

W poniedziałek, 13 września, kolejne nabożeństwo fatimskie, w językach francuskim i 

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

 

W piątek, 17 września, o godz. 19.30, spotkanie Rady Duszpasterskiej. 

 

W sobotę, 18 września, od godz. 9.30, duże sprzątanie kościoła i salek katechetycznych. 

Gorąco zapraszam chętnych do pomocy, a szczególnie rodziców dzieci, które rozpoczynają 

katechezę.  



W najbliższą niedzielę, 19 września, Msza Św. o godz. 11.00, rozpoczynająca nowy rok 

duszpastersko-katechetyczny. Przed rozesłaniem błogosławieństwo dzieci najmłodszych. Po 

Mszy Św. katecheza. 

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w pielgrzymce do sanktuarium Świętej Otylii (niedziela 

26 września, godz.15.00), organizowanej dla różnych narodowości, proszone są o zgłoszenie 

się do mnie, najpóźniej do czwartku.  

 

 

Serdecznie witam w naszej wspólnocie nowe osoby oraz rodziny, które w związku z podjętą 

tutaj pracą lub misją w Eurokorpusie przybyły do Strasburga lub okolicznych miejscowości. 

Zapraszam wszystkich do zaangażowania się w życie naszej wspólnoty parafialnej oraz 

życzę dobrej adaptacji do nowych warunków życia. Od niedzieli, w tylnej części kościoła, 

będą dostępne kartki, które należy wypełnić, abym mógł umieścić nowe osoby w kartotece 

parafialnej.  

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 zdjęć i filmu.  
 

Niech Bóg Was błogosławi, a Maryja ma w swej opiece. 

 

 

 

ks. Ryszard Górski 
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