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Dziękując Bogu za dzień Pierwszej Komunii Świętej, która odbyła się w tę 

niedzielę, pragnę również wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali 

się w przygotowanie dzieci do przeżycia tej uroczystości. 

 

Dziękuję Wam, drodzy rodzice, za przygotowanie dzieci do dzisiejszego dnia.  

 

Ale Wasze zadanie nie kończy się na tym: musicie nadal pomagać swoim dzieciom 

w kontynuowaniu tej drogi z Chrystusem. To Wy, w nadchodzących latach, 

weźmiecie na siebie odpowiedzialność za uczestniczenie z dzieckiem w Mszy św. 

w każdą niedzielę i za jego uczęszczanie na katechezę, aby mogło coraz lepiej 

poznać i kochać Boga. To Wy, poprzez swoje słowo i przykład, będziecie dla 



dziecka drogą i przewodnikiem do Boga. To Wy bierzecie w swoje ręce przyszłość 

Waszych dzieci. Będzie to często wymagało trudu i wyrzeczeń z Waszej strony - 

poświęcenia dziecku czasu i serca, aby pomóc mu w tej trudnej pielgrzymce wiary 

i życia. 

 

Serdecznie dziękuję rodzicom za bardzo praktyczny i potrzebny dar dla naszej 

parafii: dozownik na wodę święconą.  

 

Dziękuję gorąco ks. Davidowi, który włożył wiele serca i czasu w przygotowanie 

tej grupy dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Pragnę również 

podziękować pani Marzenie Kawczyńskiej, która przez ostatni rok prowadziła 

katechezę dla tych dzieci. Dziękuję ks. Piotrowi za wsparcie duszpasterskie.  

 

Dziękuję Panu Wojciechowi Niżnikowi, organiście, za przybycie z Kehl, aby 

służyć naszej wspólnocie. Dziękuję Pani Iwonie Kołakowskiej za przygotowanie 

śpiewu z dziećmi, dziękuję chórzystom oraz Panu Mariuszowi Baniowskiemu za 

wyświetlanie pieśni, a także wszystkim, którzy przygotowali oprawę liturgiczną. 

 

Dziękuję rodzicom za piękną dekorację kwiatową, osobom, które posprzątały 

kościół i zajęły się sprawami organizacyjnymi. Dziękuję Panu Maciejowi 

Kłobuchowskiemu za podjęcie się zrobienia filmu i zdjęć.  

 

Wszystkim Wam dziękuję za obecność i modlitwę. 

W poniedziałek 13 czerwca o godz. 20.00 nabożeństwo fatimskie. Różaniec, Msza 

Święta oraz procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie zapraszam. 

W sobotę, 18 czerwca, o godz. 14.00 spotkanie biblijne z księdzem Piotrem. 

W sobotę, 18 czerwca, spotkanie ministrantów połączone z wyjazdem. Szczegóły 

zostaną przesłane po ustaleniach z Panem Ireneuszem Konarskim.   

Spotkanie katechetów odbędzie się w sobotę 18 czerwca po Mszy Św. francuskiej, 

a Rada Duszpasterska polska - 24 czerwca o godz. 19.30. 

W najbliższą niedzielę, 19 czerwca, obchodzimy we Francji Uroczystość Bożego 

Ciała. Msza Św. o godz. 11.00. Podczas Mszy Świętej będziemy przeżywać 

rocznice Pierwszej Komunii Świętej oraz Sakramentu Bierzmowania. Szczegóły 

zostaną przesłane dzieciom i młodzieży. Po Mszy Św. adoracja Najświętszego 

Sakramentu oraz procesja po kościele z odczytaniem Ewangelii przewidzianych 

na tę uroczystość.  

 



Po adoracji nastąpi wręczenie świadectw dzieciom, które uczestniczyły w 

zajęciach katechetycznych. Bezpośrednio po nim zapraszam na spotkanie w 

dolnej sali kościoła, gdzie pożegnamy księdza Dawida i będziemy świętować 20-

lecie kapłaństwa księdza Piotra. 

W czerwcu zachęcam do indywidualnego lub rodzinnego odmawiania Litanii do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

Trwa rekrutacja uczniów do Sobotniej Szkoły Polskiej i na stanowisko nauczyciela 

języka polskiego. Wszystkie informacje są dostępne na stronie szkoły polskiej: 

http://strasburg.orpeg.pl/. 

 

W tylnej części kościoła został wyłożony biuletyn w języku francuskim i polskim, 

w którym Rada Gospodarcza parafii Matki Bożej z Lourdes oraz Polskiej Misji 

Katolickiej kieruje prośbę o ofiary na potrzeby kościoła oraz jego zaplecza. Ofiary 

te są teraz dla parafii prawdziwym finansowym ratunkiem, gdyż po raz kolejny nie 

można zorganizować kiermaszu, który był jednym z głównych źródeł dochodu na 

potrzeby parafii. Składając ofiarę, można skorzystać z ulgi podatkowej. Aby 

uzyskać stosowne zaświadczenie, należy podać swój adres. 

 

Dziękuję tym, którzy w tym roku złożyli już ofiarę na kościół, dziękuję wszystkim, 

którzy angażują się na różne sposoby w funkcjonowanie naszej wspólnoty i 

troszczą się o piękno kościoła, dziękuję za Waszą obecność, życzliwość, oraz za 

ofiarowane w intencji parafii modlitwy i cierpienia.  

Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia w Uroczystość Bożego Ciała 

na Mszy Św. o godz. 11.00. 

Ks. Ryszard 

http://strasburg.orpeg.pl/


 
 

- 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

