
Ogłoszenia parafialne 

 – XXVII niedziela zwykła 3 października 2021 roku 

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział 

w pielgrzymce na Górę Św. Otylii. 

Dziękuję czterem ministrantom, którzy 

reprezentowali naszą wspólnotę podczas 

tej uroczystości oraz Panu Ireneuszowi, ich 

opiekunowi. 

Dziękuję Paniom Danucie, Beacie i 

Paulinie za przygotowanie dekoracji na 

październik oraz za kompozycje kwiatowe. 

Dziękuję Panom Dariuszowi, Robertowi, Maciejowi i Ireneuszowi za 

prace przy malowaniu ogrodzenia kościelnego oraz przy budynku 

przykościelnym.   

Serdecznie dziękuję osobie, dzięki której nasza parafia stała się 

posiadaczką nowych lekcjonarzy oraz pozłacanej pateny.  

 

Zachęcam do odmawiania różańca w październiku (przynajmniej jednej 

dziesiątki) w rodzinie lub indywidualnie. 

 

W sobotę, 9 października, od godz. 9.30 duże sprzątanie kościoła i salek 

katechetycznych. Gorąco zapraszam chętnych do pomocy, szczególnie 

rodziców dzieci, które rozpoczynają katechezę. 

 

W najbliższą niedzielę, 10 października, Msza Św. o godz. 11.00. Jest 

to niedziela papieska. Po Mszy Św. będzie można złożyć ofiarę do 

puszek na Fundację „Dzieło Tysiąclecia”, która pomaga dzieciom i 

młodzieży z ubogich rodzin. Podczas Mszy Św. dzieci przygotowujące 

się do Pierwszej Komunii Świętej otrzymają różańce. Po Mszy Św. 

katecheza oraz spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

Zachęcam też dzieci do zgłaszania się do liturgicznej służby ołtarza. 

Dziękuję tym, którzy już podjęli taką decyzję.  



Ofiary złożone podczas niedzielnej Mszy św. w dniu 3 października 

będą przekazane Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Wysokość 

złożonych ofiar zostanie podana w następną niedzielę. 

 

W ramach Wielkiego Jubileuszu Świętej Otylii, patronki Alzacji, 

związanego z 1300. rocznicą jej śmierci, w naszej diecezji będzie miało 

miejsce przyjęcie relikwii Świętej i oddanie im czci. Relikwie będą 

obecne w naszym kościele w środę, 13 października, od godz. 17.30 do 

21.00. Od 5 października będzie odprawiana nowenna do Świętej. 

Oto program modlitwy przed relikwiami: 

17.30 – 18.00:  Modlitwa związana z dziewiątym dniem nowenny do 

Św. Otylii 

18.00 – 18.45: Konferencja. Poprowadzi ks. Filip Link 

18.45 – 19.15: Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Koronka do 

Bożego Miłosierdzia 

19.15 – 20.00: Różaniec fatimski 

20.00 – 20.45: Msza Św. z kazaniem wikariusza biskupiego ks. Francka 

Guicharda 

20.45 – 21.00: Oddanie czci relikwiom 

Proszę, aby zarezerwować sobie czas na modlitwę przed relikwiami.  

 

W dniu wspomnienia Św. Siostry Faustyny Kowalskiej (5 października) 

na naszej stronie internetowej zostanie uruchomiony fotomontaż, który 

będzie  zawierał między innymi: link do „Dzienniczka-Audio Św. 

Siostry Faustyny (wersja radiowa – czytana przez s. M. Elżbietę Siepak) 

oraz fragmenty z „Dzienniczka Św. Siostry Faustyny Kowalskiej” w 

języku polskim. Za stworzenie takiej możliwości dziękuję Panu 

Maciejowi Kłobuchowskiemu oraz Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia w Warszawie.  

Rodziców dzieci w wieku od pięciu do dziewięciu lat zachęcam do 

prenumeraty miesięcznika „Promyczek” (w cenie 2€), który jest 

skierowany do dzieci w tym wieku.  

Osoby i rodziny, które przybyły do naszej polskiej parafii, prosimy o 

wypełnienie karty informacyjnej, znajdującej się w tylnej części 

kościoła, i przekazanie jej księdzu proboszczowi, w celu uzupełnienia 

kartoteki parafialnej.   

 



 

W tylnej części kościoła zostały też wyłożone dokumenty, opracowane 

przez biskupa diecezjalnego, diecezje oraz Kościół we Francji, 

związane z raportem na temat wykorzystywania seksualnego w 

środowisku kościelnym, który zostanie ogłoszony 5 października. 

Dokumenty te można zabrać do domu.  

 

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

 

ks. Ryszard Górski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
-  

- 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

