
Ogłoszenia parafialne  

– XXX niedziela zwykła 24 października 2021 roku 

 
 

Zachęcam do odmawiania różańca w październiku (przynajmniej jednej 

dziesiątki) w rodzinie lub indywidualnie. 

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w miniony piątek w modlitewnym 

czuwaniu z okazji wspomnienia liturgicznego Św. Jana Pawła II. Szkoda, że było 

bardzo mało Polaków.  

  

Msza Święta w następną niedzielę, 31 października, o godz. 11.00. 

Przypominam o zmianie czasu. Śpimy godzinę dłużej.  

 

Jak co roku, będziemy odmawiać tradycyjną modlitwę za zmarłych, tzw. 

„wypominki”. Są już dostępne kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska 

naszych bliskich zmarłych. Modlitwa, jak to było praktykowane dotychczas, 

zostanie odmówiona w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w niedzielę 7 

listopada (I część) i 21 listopada (II część) przed Mszą św. Eucharystia w intencji 

dusz wypominanych będzie sprawowana w Dzień Wszystkich Świętych oraz 2 

listopada i w pierwszy piątek listopada i grudnia.  

 



We Wszystkich Świętych Msza św. o godz. 11.00 za dusze wypominane, a po niej 

tradycyjne „wypominki”, czyli modlitwa za naszych zmarłych, których 

przywołujemy imiennie.  

Bezpośrednio po” wypominkach” na cmentarzu wojskowym „Cronenbourg” wraz 

z żołnierzami, którzy stacjonują w Eurokorpusie w Strasburgu, będzie modlitwa za 

poległych żołnierzy i jeńców wojennych oraz wszystkich zmarłych, jak również 

zapalenie zniczy i złożenie kwiatów. Zachęcam Was do licznego udziału.  

 

 

Przypominam warunki uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych w dniach 

od 1 do 8 listopada.  

• W danym dniu nawiedzić cmentarz (od południa 1 listopada i w Dzień 

Zaduszny, wystarczy nawiedzić kościół lub kaplicę). 

• Być w stanie łaski uświęcającej (jeżeli mamy grzech ciężki, należy 

przystąpić wcześniej do spowiedzi św.) oraz przyjąć w tym dniu komunię 

św. 

• Odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz pomodlić się w 

intencjach Ojca św. 

• Wyzbyć się przywiązania do grzechu – nawet lekkiego. 

Jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony, to zyskujemy odpust cząstkowy.  

 

 

 

Serdecznie dziękuję za ofiary zwyczajowo składane przy okazji wypominków. Są 

one przeznaczone na cele duszpasterskie naszej wspólnoty.   

 

Pragniemy zrealizować propozycje, które zrodziły się w minionym roku podczas 

pandemii, aby wspomóc finansowo naszą parafię, a konkretnie proponujemy 

przygotować pierogi: z serem, mięsem i ewentualnie z kapustą i grzybami (o ile 

będą grzyby lub ktoś je ofiaruje), które przed pandemią przygotowywaliśmy na 

kiermasz.  

 

Chętni do robienia, jak i zakupu pierogów, mogą zgłaszać się do Pani Iwony 

Kołakowskiej lub do mnie. Pierogi „ruskie” będą przygotowywane w sobotę 30 

października od godz. 9.00. Porcja pierogów (10 sztuk): 5€. Zgłoszenia do Pani 

Iwony Kołakowskiej lub w parafii do 29 października. 

 

 

 



Po dwuletniej przerwie, z racji pandemii, będą przygotowywane wieńce 

adwentowe. Chętni do ich zakupienia wpisują się na listę, która jest umieszczona 

w tylnej części kościoła. Termin zapisu upływa 9 listopada. Chętni do pomocy w 

przygotowywaniu wieńców zgłaszają się do parafii. Dochód z zakupu wieńców 

przeznaczony jest na potrzeby parafii.  

 

Nowy biuletyn parafialny ukaże się 31 października. 

Do spotkania w przyszłą niedzielę na wspólnej Eucharystii. 

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

