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List z okazji rozpoczecia cotygodniowych Mszy Sw. po polsku, w Atlancie
Motto: "Bogu dziekujcie, Ducha nie gascie"
Jan Pawel II
Drodzy Przyjaciele,
Z radoscia
cotygodniowa

zawiadamiam,

ze ksiadz

Stanislaw

Drzal z Towarzystwa

Chrystusowego*,

rozpoczyna

posluge liturgiczna jako kapelan Polonii w Atlancie - Mszq Sw. w j~zyku polskim, w niedziele 20

sierpnia 2000

0

godzioie 2:00 po poludniu, w kosciele St. Lawrence, w Lawrenceville.

Starania

0

dwujezycznego,

polskiego ksiedza zakoriczyly sie szczesliwie dla nas, mieszkancow

(wliczajac rozlegle okolice) oraz dla angielskojezycznej
ktore zostalo zawarte pomiedzy Towarzystwem

parafii St. Lawrence (proboszcz A Curran).

Chrystusowym

Atlanty

Porozumienie

dla Emigracji (wizyta ks Prowincjala A Maslejaka

S.Ch. w czerwcu 2000) a Archidiecezja (Arcybiskup John F. Donoghue) ustalilo, ze ksiadz Stanislaw Drzal bedzie
pelnil obowiazki wikariusza w parafii rzymsko-katolickiej

St. Lawrence, w Lawrenceville

a jednoczesnie

bedzie

kapelanem dla Polonii w Archidiecezjii Atlanta.
W tym szczesliwym momencie, chcialabym podziekowac Wszystkim ksiezom ktorzy odprawiali dla nas
I

,

Msze Sw. w jezyku polskim w ciagu ostatnich 8 lat od zamkniecia Polskiego Apostolatu w sierpniu 1992: Swietej
Pamieci Ksiedzu Johnowi Ozarowskiemu,

ktory odprawil Msze 25 grudnia 1992 r. w Katedrze, Ksiedzu

Adamowi

Ozimek, ktory pomagal nam najdluzej bo przez 4 i pol lat, zanim zostal przeniesiony do wlasnej parafii, ksiedzu
lozefowi

Matyjek

S.l. misjonarzowi

z Zambii, Afryka, ktory nas wizytowal

dwukrotnie,

Ksiedzu

nas z Chicago bedac naszym Pogotowiem

Duchowym

w okresie Bozego

Filipowicz

S.1., ktory wizytowal

Narodzenia

1999/2000, Rekolekcji oraz

Wielkanocy 2000, a ktory jest Redaktorem

Stefanowi

"Poslanca Serca lezusa" w

Chicago, ksiedzu Andrzejowi Maslejak S.Ch, Prowincjalowi dla Polnocnej Ameryki i Kanady, ktory przysyla nam
ks. Satanislawa Drzala oraz proboszczom
przygarniecie nas w swoich parafiach.
udzial w organizowaniu
Wiktorowi

Chcialabym rowniez podziekowac Wszystkim Panstwu za obecnosc i czynny

Mszy Sw. w jezyku polskim w ciagu ostatnich 8 lat, organistom Pawlowi Karasinskiemu

Czeslawskiemu,

ministrantom,

Msgr. E. Dillon (Holy Spirit) oraz Rev. A Curran (St. Lawrence) za

chorowi,

naszej

solistce

Magdzie

Wor,

wszystkim

szafarzom,

i

porzadkowym,

paniom od "slodkiego stolu", wszystkim paniom ktore pomagaly przy stole informacyjnym,

liscie

adresowej, sprzedazy kalendarzy, kaset - zdobywajac fundusze na znaczki, kserokopie piesni i listu informacyjnego,
koperty.

Specjalne podziekowanie

nalezy sie Pani Malgorzacie Lipowskiej, ktora od wielu lat pomaga mi przy

prowadzeniu listy, drukowaniu piesni, wysylce listow. Wysylalysmy conajmniej dwa razy w roku do 650 rodzin, a
co miesiac do okolo 40 osob bezposrednio

wymienionych

w Liscie woluntariuszy.

skuteczne pogotowie wysylkowe przy pakowaniu listow do kopert!
pomoc, gdyz przy cotygodniowej

Dzieki milym Paniom za

Goraco dziekuje teraz Wszystkim za udzielana

stalej Mszy nie bedzie koniecznosci zawiadamiania pisemnego!

Apeluje do Wszystkich, a zwlaszcza do Polakow mieszkajacych w Lawrenceville i parafian St. Lawrence pomozcie ksiedzu Stanislawowi w pierwszym okresie poznac Polonie!
domow! Bogu dziekujcie, ze tak nam sie udalo - mamy nowego ksiedza!

.

Zapraszajcie

na poswiecenie mieszkan i

Do zobaczenia na Mszy,

G.?~~~~

P.S. Od nastepnej niedzieli 27 sierpnia, Msza w jezyku pol skim bedzie odprawiana

0

godz 2:30 PM ze wzgledu na

zmiany w rozkladzie Mszy w St. Lawrence
*Informacje

0

Towarzystwie

Chrystusowym

POLONUS, z sierpnia 2000 oraz podadresem

dla Emigracji znajda Panstwo w artykule wydrukowanym
<http://www.wsdsc.poznan.pl/schrl>.

w gazecie

08/10/00

Mass in Polish every Sunday!

Dear Friends!
With joy and pleasure I would like to inform you that we have new bilingual priest coming to Atlanta.
Archbishop John Donoghue has confirmed the recommendation

of Very Reverend Andrzej Maslejak, S.Ch., and

appointed Father Stanislaw Drzal, S.Ch., as a parochial vicar at S1. Lawrence Catholic Church, Lawrenceville

and

as chaplain to the Polish Community in the Archdiocese of Atlanta. The appointment is effective August 19,2000.
Father Stanislaw Drzal S.Ch. from Society of Christ will celebrate Mass in Polish on Sunday, August 20th
2000 at 2:00 PM in S1. Lawrence Church.
At the same time I would like to extend special thanks to all the other priests who celebrated Mass in Polish
over the past eight years since Polish Apostolate in Atlanta was closed in August 1992. To Father John Ozarowski
(Rest in Peace) who started with Christmas Mass on December 25, 1992, Father Adam Ozimek who helped us over
4 and half years until his position as a pastor in the new parish, then Father Josef Matyjek S.l, missionary from
Zambia, who visited Atlanta twice, Father Stefan Filipowicz

S.l

who visited us from Chicago for Christmas

1999/2000, Lenten Retreat with Mass, Blessing of the Food and Easter Mass in April 2000 also to Father A.
Maslejak S.Ch., Provincial of The Society of Christ for North America, who was able to relocate one of his priest to
Atlanta. Thanks a lot to Pastors of Holy Spirit Msgr. E. Dillon and S1. Lawrence Rev. A. Curran for giving a shelter
for Mass in Polish and Parish Hall for gathering after Mass. Many thanks to All volunteers from Polish Community
who helped me a lot during the last 8 years. Finally, we worked together to achieve our goal.
GOdBle~s~~~

g.(f~~~~

_ ...
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. P.S. Starting Sunday, August 27th Mass in Polish will be moved to 2:30 PM because of changes in regular Mass
schedule at S1.Lawrence.
Please find information about Society of Christ on web page <http://www.wsdsc.poznan.pVschrl>

