
                                                                                                Atlanta, 28 lipca 2002
 

URATOWANA
 Msza Św. w jezyku polskim

DZIEKUJEMY OFIARNYM RODZINOM
 
Szanowni Panstwo,
 

Chcialabym przekazac Panstwu ostatnie wiadomosci o Polskim Apostolacie, Mszy w jezyku polskim i przeniesieniu
ksiedza Stanislawa Drzala S.Ch. do parafii St.Marguerite d’Youville, Lawrenceville.

Na ostateczne pozytywne rozwiazanie zlozyly sie dwa wazne elementy:
1)                  Decyzja Archidiecezji Atlanta z dnia 11 czerwca 2002 z podpisem Arcybiskupa, upowazniajaca ks.

Stanislawa do pelnienia poslugi kaplanskiej na terenie Archidiecezji jako Parochial Vicar oraz
zamieszkania na terenie parafii St.Marguerite od 4 lipca 2002.  Pismo zaznacza ze Polska Spolecznosc
pokrywa wydatki.  Pomogl bardzo w tych staraniach Msgr D. Talley.

2)                  Ofiarnosc 110 rodzin ktore zobowiazaly sie do miesiecznego wspierania Polskiego Apostolatu. Ks. Stanislaw
Drzal bedzie utrzymywany w 100% przez Polska spolecznosc.  Czekamy na wiecej rodzin
zdecydowanych wspierac Apostolat – liczymy na 120 rodzin!  Wszystkim Dziekujemy! Ostatnia Msza
Św. w kosciele St. Lawrence odbyla sie 30 czerwca 2002 o godzinie 14:30.

 

Pierwsza, cotygodniowa Msza Św. w kosciele St. Marguerite d’Youville, Lawrenceville odbyla sie 7 lipca, 2002
o godzinie 14:00. 
Dziekujemy WSZYSTKIM, ktorzy mogli przyjsc. 

Dziekowalismy ksiedzu Brendan Doyle, proboszczowi kosciola St. Marguerite za udostepnienie kosciola, sali
parafialnej oraz mieszkania dla ksiedza.  Ofiarowalismy Parafii St. Marguerite od Polonii, żywy symbol naszej

wdziecznosci – dwa piekne, kwitnace zawsze w lipcu, krzaki crape myrtle, ktore juz zostaly posadzone.  Śliczne
krakowianki pomagaly dziekowac Św. Malgorzacie d’Youville, patronce tego kosciola, a Magda Wor, mezzo-

sopran, nasza mloda gwiazda, spiewala w czasie Mszy Św. celebrowanej przez ks. Stanislawa Drzala.
 

Nadal apelujemy do Panstwa o dolaczenie do rodzin wspierajacych Apostolat.  Prosimy o dalsze zgloszenia przez email lub

w kosciele!  Nawet mala ofiara jest wazna! Mamy zobowiazania od $10 miesiecznie do $100, przecietnie $30
miesiecznie.  Pieniadze sa potrzebne nie tylko na pensje (utrzymanie, mieszkanie, ubezpieczenia) ksiedza ale rowniez na

oplaty dla prawnika ktory bedzie pomagal przy zlozeniu pism w sprawie rejestracji Apostolatu i zalozenia konta a rowniez
wydatki administracyjne zwiazane z prowadzeniem apostolatu (telefon, koperty, inne).  Prosimy o wplaty na lipiec i

sierpien.
 

Adres ks Stanislawa od 4 lipca 2002:
Father Stanislaw Drzal,
113 Gloster Road, Lawrenceville, GA 30044
Nowy telefon do ksiedza od 30 lipca: 770-935-1958
 
Bardzo serdecznie Panstwa pozdrawiam w imieniu Komitetu Parafialnego
Elzbieta Gürtler-Krawczynska,
tel 770 448 5222


