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Rev. Andrzej Maslejak S.Chr.
Society of Christ
Provincial for North America and Canada
3000 Eighteen Mile Rd.
Sterling Heights, MI 48314-3808
ErnaiJ Schprov@aol.com
Re: Zaproszenie do Atlanty ksiedza Prowincjala Towarzystwa Chrystusowego
Zagranicznej Ameryki PoJnocnej i Kanady.
Kontynuowanie staran 0 Msze Sw. w jezyku polskirn w Atlancie.

dla Poloaii

Wielce Szanowny ksieze Prowincjale,
Z wielka nadzieja i radoscia zapraszamy ksiedza Prowincjala aby adwiedzil Polakow w
Atlaneie, by zapoznal sie z nasza wspoinota i - jak jestestny 0 tyrn przeRonani - doprowadzil do
szczesliwego konca starania 0 liturgie w jezyku ojczystyrn. Mamy nadzieje ze ksiadz Prowincjal
bedzie mogl delegowac do Atlanty dwujezycznego ksiedza, ktory moglby sluzyc rowniez
tutejszej, amerykanskiej parafii.
Jak wskazuje sarna nazwa zgrornadzenia ktoremu ksiadz
Prowincjal przewodzi: "Societas Christi pro Emigrantibus", zgrornadzenie moze pomoc nam
emigrantom w odzyskaniu Polskiej Mszy i utrzymaniu tej oazy polskosci ktora zawsze byl
koscioI. Uprzednia korespondencja ze stycznia 2000 oraz telefoniczne rozmowy ad listopada
1999, pozwalaja mi wierzyc ze nasza sprawa jest ksiedzu Prowincjalowi dobrze znana. Nasze
starania wsparl rowniez swoim listem ksiadz Curran, proboszcz parafii St. Lawrence,
potwierdzajacy potrzebe polskiego kaplana.
Po naszych wstepnych ustaleniach, bedziemy oczekiwac ksiedza Prowincjala w niedziele
25 czerwca, 2000. Prosimy 0 celebrowanie Mszy Sw., ktora jest tu dla nas dostepna 0 godzinie
2:00PM. Po Mszy Sw. chcielibysmy prosic 0 spotkanie ksiedza Prowincjala z wiemymi. Przed
Msza napewno bedzie przywitanie z proboszczem kosciola St. Lawrence ksiedzem Anthony
Curran. Do listu dolaczam kopie podpisow zlozonych 22/23 kwietnia, po swieceniu pokarrnow i
po Mszy Wiekanocnej, lista ta reprezentuje 493 osoby ktore byly wowczas w kosciele obecne.
Jest tu nas oczywiscie wiecej!
Przed Msza 25 czerwca przesle ksiedzu informacje 0
woluntariuszach pornagajacych przy Mszy Swietej, podobna do zalaczonej z Mszy Wielkanocn.ej.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy ksiedza Prowincjala, zyczac owocnej podrozy do Polski.
Modlmy sie 0 Misjonarza dla Polskiej Spolecznosci w Atlancie!
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Elzbieta Gurtler-Krawczynska
3972 Spalding Hollow,
Norcross, GA 30092
Dom: TellFax (770) 4485222
Office: TeI.(404) 712 7423
Ernail: egurtle@emory.edu
Cc: Rev. Anthony T.Curran,
Pastor of the St. Lawrence Catholic Church,
319 Grayson Hwy,
Lawrenceville, GA 30045,
Tel. 770963-8992, Fax 770 963-1710

It

•
Atlanta 2 czerwca 2000
I

Zaproszenie na spotkanie pOMszy Sw.
z ksiedzem Andrzejem Maslejakiem S.Ch.
Prowincjalem
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"Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej" dla Polnocnej Ameryki i Kanady

Drodzy Panstwo,
W niedziele 25 czerwca 2000 0 godzinie 14:00, w kosciele St. Lawrence
w Lawrenceville, ksiadz Andrzej Maslejak S. Ch.
odprawi dla nas Msze Sw. w jezyku polskim.
Mamy zaszczyt goscic ksiedza Andrzeja Masl ejaka, ktory jest Przelozonym
(Prowincjalem) wszystkich Ksiezy Chrystusowcow na Polnocna Ameryke i Kanady, a
ktory rezyduje w Sterling Heights (kolo Detroit). Ksiadz Prowincjal zostal zaproszony
przez - nas, Polonie w Atlancie w uzgodnieniu z Archidiecezja, aby mogl nas poznac i
pomoglprzywrdcic.Iiturgie w jezyku.ojczystym. ~- - __ -~ _ ;-i.;;Zapraszamy Wszystkich na spotkanie po Mszy z ks. Maslejakiem, ktory moze
pomoc w znalezieniu polskiego ksiedzal Paristwa obecnosc i Paristwa glosy prosto z
serca moga Go przekonac! Kaidy z nas musi zadac sobie pytanie dlaczego i czy - jest
nam potrzebna Msza Sw. w jezyku pol skim i umiec odpowiedziec na to pytanie. Bez
wewnetrznego przekonania 0 tym co nam daje obecnosc polskiego ksiedza: Msze Sw.,
rekolekcje po polsku, chrzty, sluby, spowiedz po polsku, piesni i koledy, kontakt dzieci i
mlodziezy z polskimi tradycjami - nie bedziemy mieli sily przekonywania!
Bardzo prosze 0 liczny udzial w spotkaniu z ksiedzem, zaraz po Mszy Sw., w Kosciele.
Na odwrotnej stronie zalaczam kopie naszego, zapraszajacego listu do ksiedza A.
Maslejaka w sprawie dwujezycznego ksiedza,
.
Bardzo serdecznie dziekuje Wszystkim za zlozone podpisy.
I
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Dear Friends,
Rev. ANDRZEJ MASLEJAK S.Ch. will celebrate a Mass in Polish on June 25th
2000 at 2:00 p.m. in the St. Lawrence Church. Mass will be immediately followed by
a meeting in the Church with Rev. Andrzej Maslejak S.Ch., Provincial of The Society of
Christ for North America and Canada, regarding possibility of assigning a bilingual priest
from "The Society of Christ" to serve in the Archdiocese of Atlanta. This meeting with
Father Maslejak is very important for Polish Community of Atlanta.
Every one is welcome.
On the back page, please find letter in Polish inviting Father Maslejak. With this letter we
sent signatures collected after Easter Mass, representing 493 people.
Information: Elizabeth Gurtler-Krawczynska, tel. (770) 448 5222 (evening).
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