
Drodzy Parafianie,  
 

 

Przekazuję kolejne informacje o możliwościach duchowego lub materialnego wsparcia 

naszych braci w Ukrainie oraz o dotychczasowym zaangażowaniu parafii w tę pomoc.  

 

a) wsparcie duchowe 

 

• Modlitwa każdego dnia po Mszy Świętej odprawianej w kościele Matki Bożej z Lourdes; 

• W poniedziałek po Eucharystii Koronka do Bożego Miłosierdzia, we wtorek różaniec, a w 

czwartek modlitwa do św. Józefa; 

• Adopcja przez modlitwę naszych braci w Ukrainie. 

Rusza akcja modlitewna za naszych braci z Ukrainy. Prosimy, aby każdy zaadoptował 

anonimowego ukraińskiego żołnierza (tylko Bóg wie, kto to jest) i modlił się za niego o siłę, 

wytrwałość i Boże błogosławieństwo, odmawiając raz lub kilka razy dziennie modlitwę 

„Ojcze nasz” lub inną modlitwę, która jest mu bliska. 

 

b) darowizny rzeczowe 

 

Jakie dary można przekazać. 

 

* Leki i zestawy pierwszej pomocy. Opaski uciskowe (CAT), opatrunki hemostatyczne, 

sondy nosowo-gardłowe, nalbufina, paracetamol, leki przeciwbólowe (zastrzyki i tabletki), 

Xefo Rapid 8 mg, cyfprofloksacyna 500 mg, chlorheksydyna (środek antyseptyczny), koce 

termiczne ratownicze, rękawice nitrylowe, katetery, kofeina w tabletkach, ketanol, leki 

przeciwzakrzepowe, leki na zatrucia pokarmowe, leki na oparzenia (pantenol i inne), 

antybiotyki (nowa generacja), środki przeciwzapalne (niesteroidowe), środki antyseptyczne 

do leczenia ran i leczenia rąk, środki uspokajające, tabletki nasenne, opaski uciskowe. 

 

W ograniczonych ilościach: 

* Krótkofalówki, baterie; 

* Środki higieniczne: szczoteczki do zębów, wkładki higieniczne itp.; 

* Koce, śpiwory, karimaty, materace dmuchane. 



 

Dary można składać w kościele Matki Bożej z Lourdes przed lub po Mszy Świętej oraz 

w soboty od godz. 9.00. do 11.00.  

 

c) darowizny finansowe 

 

Diecezja Strasburska 

1) Przelewem - zob. strona internetowa Caritas Alsace: https://www.caritas-alsace.org/don-

en-ligne. 

2) Czekiem, wystawionym na "Caritas Alsace - Urgence Ukraine". Czek należy przesłać na 

następujący adres: Caritas Alsace 5, rue Saint Léon 67082 Strasbourg Cedex. 

 

Polska Misja Katolicka 
Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (6 marca 2022) Polska 

Misja Katolicka we Francji uruchamia ogólnokrajową inicjatywę 

pomocy dla Ukrainy. Zachęcam wszystkie wspólnoty parafialne 

oraz wszystkich, którzy chcą włączyć się w to dzieło, do udziału w 

tej akcji. Ofiary będzie można składać za pomocą zrealizowanej 

specjalnie w tym celu platformy internetowej POMOC DLA 

UKRAINY, dostępnej pod adresem: 

https://maparoisse.dioceseparis.fr/pomoc-dla-ukrainy 

Zebrane środki zostaną przekazane wiarygodnym instytucjom zaangażowanym w pomoc 

Ukrainie. 

W tym roku, tradycyjna ofiara składana w naszej parafii do puszek po Mszy Świętej na 

pomoc dla potrzebujących została przeznaczona na pomoc dla Ukrainy. Zbiórka w dniu 20 

marca (na tacę i do puszek) wyniosła 440 €. Ofiary złożone przez wspólnoty francuską i 

polską do puszki „Pomoc dla Ukrainy”, umieszczonej w kościele od 13 marca, wyniosły do 

dziś (3 kwietnia) 1005€. Z tych ofiar 200€ zostało przekazane do Caritas Polska w Tarnowie, 

która bezpośrednio niesie pomoc dla Ukrainy. Kolejne 400€, a następnie 500€, przekazano 

za pośrednictwem PMK, która niesie pomoc Ukrainie za pośrednictwem biskupa 

charkowskiego oraz zgromadzeń zakonnych pracujących w Ukrainie. Pozostałe pieniądze 

również zostaną przekazane w najbliższym czasie za pośrednictwem Caritasu. 

 

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiadają na apel o pomoc dla Ukrainy. Dziękuję za wasze 

modlitwy, za składane dary i za przesyłane pieniądze. W sobotę (12 marca) 6 paczek z 

lekarstwami, 1 paczka z przyborami toaletowymi oraz pieniądze (200€) dla Caritasu w pobliżu 

Ukrainy zostały zabrane przez osoby udające się w ten region. W ostatnią sobotę (2 kwietnia) 

została przesłana kolejna partia leków do Caritas Polska w Tarnowie.  

 

https://www.caritas-alsace.org/don-en-ligne
https://www.caritas-alsace.org/don-en-ligne
https://maparoisse.dioceseparis.fr/pomoc-dla-ukrainy


Ważny jest każdy gest pomocy i serca. 

Dalsze informacje o pomocy dla Ukrainy będą przekazywane sukcesywnie.  

 

Wysyłka darów, które jeszcze mamy lub które zostaną złożone, będzie się odbywała „okazją” 

lub transportem prywatnym. Zostaną one wysłane na konkretne adresy, które otrzymaliśmy 

lub otrzymamy, lub do Caritasu Polska. 

 

Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w te działania. 

 

Niech Bóg Was błogosławi i obdarzy Ukrainę oraz Wasze rodziny pokojem. 

 

Ks. Ryszard 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

- 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

