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Od piątku trwa nowenna do Ducha Świętego. Zachęcam do jej kontynuacji, a jeżeli 

ktoś jeszcze nie rozpoczął jej odmawiania, może się włączyć w tę modlitwę w 

każdej chwili.  

 

Grupa przygotowująca się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej będzie 

miała dzień skupienia w najbliższą sobotę, 4 czerwca, od godz.9.30.  

 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza Św. o godz.19.30. 

Przed Mszą Św., od godz.19.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

adoracja w ciszy. W tym czasie będzie możliwość spowiedzi św.  

 

W pierwszą sobotę miesiąca, 4 czerwca, Msza Św. o godz. 9.30. Bedą w niej 

również uczestniczyć dzieci przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i 

Komunii Świętej oraz ich rodzice.  

W czerwcu zachęcam do indywidualnego lub rodzinnego odmawiania Litanii do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 



 

W przyszłą niedzielę, 5 czerwca, uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msza 

Święta o godz. 11.00. Po Mszy Św. katecheza dla wszystkich grup. 

 

W poniedziałek po święcie Zesłania Ducha Świętego, 6 czerwca, odbędzie się 

tradycyjna pielgrzymka Polaków do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w 

Thirenbach. Msza Święta o godz.10.30., a po niej możliwość pikniku lub 

zakupienia posiłku na miejscu.  

 

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 Zesłania Ducha 

Świętego 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

