
Ogłoszenia parafialne – Niedziela Zesłania 
Ducha Świętego 5 czerwca 2022 roku 

 

W czerwcu zachęcam do indywidualnego lub rodzinnego odmawiania Litanii do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W sobotę 11 czerwca od godz. 9.30 sprzątanie i dekoracja kościoła przed I 

Komunią św. oraz próba liturgiczna dla dzieci. 

W następną niedzielę, 12 czerwca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 siedmioro 

dzieci z naszej parafii polskiej przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej.  

Dziękuję Pani Danucie Wiśniewskiej-Cazals za piękny symboliczny bukiet na 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 7 mieczyków symbolizuje dary Ducha 

Świętego, a 9 anturium - owoce Ducha Świętego. Kolor czerwony symbolizuje 

ogień Ducha Świętego. Trzy róże to znak Trójcy Świętej. 

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

a Rada Duszpasterska - 24 czerwca o godz. 19.30. 



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 Trójcy Świętej 

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

