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Drodzy Państwo !
 

Od początku 2014 roku
w Parafii M. B. Częstochowskiej w Montrealu odprawiana jest stała

Msza Święta w Intencji Młodzieży
w każdą środę o godzinie 19:00 !

 

Jest to nowa forma troski o naszą młodzież,
aby dochowała wierności Bogu i tradycji,

aby w pięknym wieku młodzieńczym zachowała naukę Kościoła Katolickiego
dbała o czystość i moralność obyczajów. 

A gdy nadejdzie czas:
aby potrafiła godnie przeżywać piękno narzeczeństwa jako początek swoich przyszłych

rodzin,
aby potrafiła również mężnie przyjąć decyzję o innym powołaniu życiowym.

 

A jest rzeczą nadwyraz szlachetną, kiedy to młodzi ludzie modlą się za swoich rówieśników,
którzy w czasach tak wszechobecnej ideologii liberalnej gubią się i odchodzą od wiary i

wartości.
 

W pierwsze środy każdego miesiąca Msze Święte będą ze szczególnym uczestnictwem
Młodzieży,

która w ten sposób będzie mogła modlić się za swoich bliskich ze szkoły, z uniwersytetu, z
rodziny. 

Więc spotkania w środy : 7 maja, 4 czerwca, 2 lipca itd. będą spotkaniami z uczestnictwem
młodzieży.

 
Zapraszamy !

 
Do listu dołączają się z wypowiedziami również inne osoby, których słowa przytaczane są
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poniżej.
 

Dziękujemy !
 

Jako rodzice jesteśmy wdzięczni
że Ojcowie Franciszkanie Mniejsi Konwentualni OFMConv. w Montrealu

podjęli się tej szlachetnej misji.
Widzimy jak wiele jest czynników, które w naszych czasach osłabiają rodzinę.

Choćby powstała w latach 60-tych a tak nasilająca się ostatnio ideologia gender.
Właśnie na taką potrzebę odpowiedział Kościół Katolicki w Polsce,

gdzie Episkopat Polski wystosował List Pasterski
do odczytania w Niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia 2013 roku.

 

Zapraszamy rodziców do wspólnej modlitwy na Mszy Świętej za Młodzież w każdą środę o
godz. 19:00 !

 

W każdą pierwszą środę miesiąca zapraszamy do uczestnictwa również Młodzież,
do modlitwy, do czytań i do śpiewu !

 
Krzysztof Lipiński

 
28-04-2014 r.

Montreal
 

Spotkania Dyskusyjne Montreal
Spotkania Kanadyjskie Montreal
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"Wierzę ..." to łaska ale i zobowiązanie.
Wiara mobilizuje mnie do miłości, do odpowiedzialności i daje mi nadzieję.

Nie mogę się patrzeć obojętnie na zadawane zło,
ale brak mi odwagi i mądrości, sprzeciwu osobistego.

Msze Święte za Młodzież to również mój krzyk o pomoc do Boga, który wszystko może. 
A Was Bracia proszę o przyłączenie się do niego i włączenie się modlitewne.

Młodzież, nasze dzieci tego bardzo potrzebuję !
 

Irena Lipińska
Montreal
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Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
 

Umiłowani Młodzi Przyjaciele !

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Ojczyzny Waszych Ojców i Matek, czyli z Polski, w
której modlimy się za Was i Wasze Rodziny

do Boga i Matki Najświętszej Jasnogórskiej z głęboką troską o szczęśliwe życie dla Was,
Waszych Rodziców, Koleżanek i Kolegów

oraz pamiętamy o Was żyjących w wielkim i pięknym kraju Kanadzie z życzliwością serca

i błogosławieństwem Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa Pana,

chociaż geograficznie patrząc dzielą nas tysiące kilometrów wielkich wód Oceanu
Atlantyckiego.

Z pewnością jesteście wierzącymi w naszego Pana Boga jako Stwórcę Waszego życia i całego
kosmosu,

a jeżeli różne sprawy złożyły się na Wasze młodzieńcze wątpliwości we wierze
chrześcijańskiej czy w praktykach religijnych,

to pragnę Was zapewnić z pozycji naukowej, iż ani sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny ani
Jego Kościół św. nie zestarzeli się,

lecz wprost przeciwnie zawsze pozostają Prawdą.

O tym też świadczą wszystkie wynalazki w nauce współczesnej, jak stwierdza m. in. laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie badania naukowego mózgu ludzkiego

Sir John Eccles tylko sam „Boski Stwórca" mógł stworzyć taki misternie działający organ
człowieka,

który jest „fortepianem" dla jego „pianisty", czyli dla „duszy i ducha ludzkiego".

Do komponowania wspaniałych dzieł i symfonii potrzeba odpowiednio wielkich ideałów, do
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których młodzież dąży z natury swojego młodego

i jakże dynamicznego życia. Pośród nich w porządku natury największymi są: prawda,
miłość, dobroć, sprawiedliwość, solidarność, twórczość,

zaś w porządku łaski Bożej: wiara, nadzieja i miłość wlana w naszą wolność przez samego
Boga-Miłość.

Taką drogą kroczył Wasz starszy Kolega Karol Wojtyła, który w najbliższych dniach jako
błogosławiony Jan Paweł II

osiągnie szczyt istnienia w Niebie – osobistej świętości w Świętym świętych, tzn. w wiecznie
Świętym Bogu,

co jest marzeniem wszystkich marzeń każdego prawego i dobrego człowieka na ziemi a może
szczególnie młodego człowieka.

Niech św. Jan Paweł II Wielki wyprosi Wam, Kochana Młodzieży, najpiękniejsze łaski i dary
Nieba,

niech stale będzie Waszym Orędownikiem przed Tronem samego Pana wszechrzeczy, niech
dodaje Wam sił na Waszej przepięknej,

ale nie zawsze wolnej od kłopotów drodze przez to życie ziemskie, niech dodaje Wam sensu
życia,

nauki, pracy, poświęcenia dla innych, życia dla wielkich ideałów, wytrwałości i męstwa w
cierpieniach i przeciwnościach losu,

byście spełnili się we wszystkim tak, jak zaplanował to miłujący Was szczególnie Pan Bóg

a ostatecznie kiedyś spotkali Boskiego Zbawcę Twarzą w twarz i wraz z Matką Najświętszą
Maryją,

Aniołami, Świętymi i pośród nich z samym Janem Pawłem II wielbili Boga Ojca i Syna, i
Ducha Świętego

wiecznie w nieskończonej szczęśliwości uwielbionego człowieczeństwa,

za którym tak bardzo i tak intensywnie tęsknicie w Waszej wspaniałej młodości.

Z bardzo serdecznym błogosławieństwem Bożym dla Was, Waszego życia i Waszej
przyszłości

oraz wszystkich dla Was Najbliższych Osób: Rodziców, Dziadków, Kapłanów, Nauczycieli
oraz dla Waszych drogich Koleżanek i Kolegów

 

Ks. Tadeusz Guz, Profesor KUL

http://www.kul.pl/ks-dr-hab-tadeusz-guz-prof-kul,art_13457.html
 
 

SPOTKANIA-DYSKUSYJNE-MONTREAL-Msza-Swieta za-Mlodziez  

5 of 13 4/28/2014 3:35 PM



 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz odwiedzi USA i Kanadę !
W ramach wizyty od 6 sierpnia do 28 września 2014 roku planowane są spotkania z Polonią
w miastach Montreal, Ottawa, Toronto, Mississauga, London ON, Oakville ON, Hamilton

ON,
Brampton ON, Nowy Jork NY, Stockbridge MA, Czętochowa Amerykańska - Doylestown

PA,
Chicago, Seattle WA, Takoma WA, Vancouver, Calgary, Edmonton, Las Vegas NV i Los

Angeles CA.
 

Szczególowy plan wizyty będzie opublikowany w najbliższym czasie.
 
 

 
 

 

Dr Jacek Pulikowski
 
 

Myśl by modlić się za młodzież i z młodzieżą wydaje się, że jest jedną z najpilniejszych
potrzeb świata, świata ginących prawdziwych wartości.

"Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od Was nie wymagali"- na te słowa Papieża Jana
Pawła II młodzież zareagowała niemilknącą owacją.

Nawet gdy Ojciec Święty próbował ją uciszyć młodzież nie przestawała klaskać !

Tak, trafił w ich najgłębsze tęsknoty, które są tęsknotą również... Twojego serca.

Ty też nie chcesz marności i bylejakości, które oferuje Tobie świat. Nawet jeżeli uwierzyłeś
światu, że żyjesz po to żeby się zabawić i ruszyłeś w tan,

to w głębi serca wiesz, że żyjesz po to żeby się zbawić i tęsknisz do prawdziwego, głębokiego i
świętego życia, bo tylko takie ma sens.

Tylko takie przedłuża się w szczęście wieczne. Chcesz być prawdziwie i... wiecznie szczęśliwy
!

By być szczęśliwym trzeba używać rozumu i woli (przymioty stwórcze). Rozumu - by
rozpoznać co jest dobre.

Woli - by wybrać nawet trudne dobro a nie pójść za kuszącym, atrakcyjnym złem.
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By móc użyć rozumu trzeba mieć dobrą bazę danych. Informatycy mówią "śmieci na
wejściu, śmieci na wyjściu".

Silną wolę należy kształtować przez dobre czyny. (por. Osoba i czyn - Karol Wojtyła)

 

Wymieńmy kilka podstawowych elementów niezbędnej bazy danych by móc w życiu
osiągnąć szczęście (wolność i miłość):

                     1. Do szczęścia idzie się pod górę, w trudzie. Decyzja na trud jest podstawą
walki o szczęście.

                     2. Człowiek zawsze poddany jest duchowi, dobremu (Świętemu) lub złemu
(duchowi tego świata).

                          Bez świadomego wyboru - przez przypadek, nie dojdzie się do szczęścia.

                     3. Podstawą szczęścia jest osobisty rozwój ku wolności wewnętrznej.

                         (Zdolność wyboru dobra i odrzucenia zła bez względu na naciski zewnętrzne).

                         Taką wolność (świętość) osiąga się w trudzie samowychowania, poprzez
pełnienie dobrych czynów i z pomocą łask sakramentalnych.

                     4. Niezbędnym elementem szczęścia jest miłość. Miłość rozumiana jako
"bezinteresowny dar z siebie samego".

                         Do takiej miłości zdolna jest osoba dojrzała, posiadająca siebie czyli
wewnętrznie wolna.

                      5. O wymiarze miłości ludzkiej nie decydują wielkie dokonania lecz ... wierność
do końca!

                      6. Człowiek (we wszystkich zakątkach świata) tęskni do relacji ze swym
Stwórcą.

                           Do pełni szczęścia człowiekowi jest potrzebna relacja miłości ze Stwórcą.

 

P.S. Największe fałszerstwa świata ("wolna miłość"):

                       1. Szczęście jest łatwe lekkie i przyjemne i osiąga się je przez zażywanie
przyjemności.

                       2. Pobudzenia podkorowe (popędy), uczucia i emocje wskazują nieomylnie
drogę do szczęścia.

                       3. Opanowanie pobudzeń podkorowych, uczuć i emocji jest frustrujące,
nerwicogenne i prowadzące do chorób.

                       4. Aktywność seksualna jest kochaniem się, miłością i gwarantuje
automatycznie szczęście.
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                       5. O szczęściu w miłości decydują doznania i wielość partnerów.

                       6. Stwórcy nie ma! Świat powstał przez ... przypadek. 

                           (Co nie przeszkadza twierdzeniu, że wszystkiemu jest winien Bóg
dopuszczający zło.)

 
Dr Jacek Pulikowski

doradca małżeński i rodzinny z Poznania
 
 
 

 
 

 
 

Dr hab. Piotr Jaroszyński
 
 

Dlaczego człowiek potrzebuje stałej formacji duchowej niezależnie od wieku i miejsca
swojego życia ?

Człowiek niezależnie od wieku i miejsca swojego życia pozostaje człowiekiem.
To znaczy, że ciągle są przed nim określone obowiązki i określone wyzwania.

Jest ciągle coś, co powinien kontynuować, ale też i coś ku czemu powinien dążyć.
Człowiek na tej Ziemi nie zdobywa niczego na zawsze i nie zdobywa naraz wszystkiego.

Dlatego ciągle jest przed nim otwarta droga życia.
Kto tego nie widzi i komu wydaje się,

że w życiu już wszystko osiągnął ten bardzo szybko zaczyna się starzeć i usychać.
Jemu jest trudno żyć, a innym jest nudno z nim żyć.

Nie wolno zapominać, że nasz duch jest wiecznie młody
i wiecznie pragnie pokarmu duchowego, pragnie przyjaźni, pragnie miłości.

Dlatego nie możemy spoczywać na laurach,
musimy ciągle iść naprzód do granic, które zna tylko Bóg.

 

dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 

http://www.kul.pl/dr-hab-piotr-jaroszynski-prof-kul,art_5982.html
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Ks. dr Hab. Mariusz Rosik

 

Tak sobie myślę…

Tak sobie myślę: czy jestem szczęśliwy ?

Tak sobie myślę, że świat nie interesuje się Twoim sercem. Raczej zagląda w kieszeń.

To dlatego musisz być zawsze pełen życia, energii, entuzjazmu i zapału.

To dlatego nie możesz pozwolić sobie na chwilę słabości.

I musisz uważać, aby ktoś nie wszedł do Twojego biura,

gdy w chwili refleksji niknie na sekundę z twarzy standardowy uśmiech zwycięzcy.

A nuż pomyślą sobie, że może z czymś sobie nie radzisz ?

I myślę sobie dalej: a może jest zupełnie odwrotnie ?

Może budzisz się przerażony rozpoczynającym się dniem ?

Z ociężałą głową udajesz się do łazienki pytając sam siebie, jaki to wszystko ma sens ?

Może ulubionym Twoim zajęciem jest narzekanie ?

W ten sposób nie czujesz się samotny:

W końcu to świat jest do niczego, nie moje życie - myślisz.

Czasem łudzisz się jeszcze, że własnymi siłami wszystko uda się zmienić.

I dlatego wiele spraw zaczynasz, żadnej jednak nie doprowadzasz do końca, bo po drodze
gubisz gdzieś sens tych wysiłków.

Do serca powoli zakrada się zgorzknienie i rozpacz.

I tylko późnym wieczorem, w te trzydzieści sekund pomiędzy wyłączeniem telewizora a
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zaśnięciem pojawi się myśl:

Czy jest jeszcze jakaś nadzieja?

Szybko jednak zasypiasz, bo myśl jest zbyt kłopotliwa.

Co więcej, tak sobie myślę, że pewnie nie jesteś jedynym człowiekiem, który być może w tych
obrazach odnajduje siebie.

Czujesz się zagubiony ? Jezus przyszedł odnaleźć to, co zginęło (Mt 18,11). Czujesz się źle ?

Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają (Mt 9,12). Twoje grzechy Cię przytłaczają ?

Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8). On nie daje tanich
odpowiedzi.

On nie daje tanich odpowiedzi. Nie wskazuje łatwych rozwiązań.

On nie daje tanich odpowiedzi. Nie wskazuje łatwych rozwiązań.

Nie składa obietnic bez pokrycia. Nie zwodzi Cię, że gdy się z Nim spotkasz,

Twoje problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Nie obiecuje, że nie będziesz miał żadnych trudności.

Nie łudzi Cię, że życie natychmiast stanie się łatwiejsze.

Jezus gwarantuje Ci jedno: że pomimo wszelkich trudności, zawsze możesz być
niepomiernie szczęśliwy.

Absolutnie zawsze.

 

Ks. dr Hab. Mariusz Rosik

Kierownik Katedry Teologii Biblijnej
przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

 

http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl
 

 

Ks. dr Hab. Mariusz Rosik odwiedzi Kanadę !

W ramach wizyty w dniach 17-26 czerwca 2014 roku planowane są spotkania z Polonią
w miastach Montreal, Ottawa, Toronto, Mississauga, London ON i Hamilton ON,

 
Szczególowy plan wizyty będzie opublikowany w najbliższym czasie.
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List Pasterski Episkopatu Polski

do duszpasterskiego wykorzystania w Niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia 2013 roku.

http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_2013_roku.html

 

Drogie Siostry, drodzy Bracia !

Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom
i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych
i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi

dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia
w rodzinie.Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, że prawda o instytucji małżeństwa jest
„ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych” (23 II 1980). Prawdy tej
należy szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg jest twórcą małżeństwa” (GS 48). To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, zaś bycie –

w ciele i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą „dla” mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem oraz zadaniem w życiu
małżeńskim. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił, że taka
właśnie rodzina będzie właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy.Ta
chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie narzuconą normą, ale wypływa z odczytania natury osoby ludzkiej, natury małżeństwa

i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski człowieka. Jak pokazuje historia ludzkości,
lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka i świata. Muszą zatem budzić najwyższy

niepokój próby przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender

i nagłaśniane przez niektóre media. Wobec nasilających się ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary życia rodzinnego
i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny,

fundamentalnych wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia
rodzinnego.Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych

w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady
całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia
społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od

uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą,
może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma
prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach
o charakterze homoseksualnym. Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru
zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest

w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba
zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na

małżeństwie zbudowanej.Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań podejmowanych przez zwolenników ideologii gender.
Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza
nauczycieli i wychowawców, w tym także katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać konstruktywnych sposobów

przeciwdziałania jej. Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im
utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne
struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych.

W przekazach części mediów jest ukazywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia.Wspólnota
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Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz
duchowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie,
że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji
ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci jest źródłem

dyskryminacji, ale brak duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób nie
zgadza się na poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych, ale równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homoseksualna jest
głęboko nieuporządkowana oraz że nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem

homoseksualnym. W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów
religijnych i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć

upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk
wychowawczych.Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo

głośnych, środowisk, dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów
na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka.Wszystkich
wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci. Prośmy Ducha Świętego, aby

udzielał nam nieustannie światła rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest niebezpieczeństwem i zagrożeniem nie tylko dla rodziny, ale
dla naszej Ojczyzny i całej ludzkości. Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary i odważnymi obrońcami Prawdy. Niech

w podejmowaniu tego trudu wzorem do naśladowania oraz pomocą duchową będzie Święta Rodzina z Nazaretu, w której wychowywał się
Syn Boży – Jezus Chrystus.

W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

 

http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_2013_roku.html

 

 
 

Na potrzeby Korespondencyjnych Spotkań Dyskusyjnych list redagował Krzysztof Lipiński
28-04-2014 r.

Montreal

 
studio.dal@videotron.ca

spotkaniadyskusyjnemontreal@videotron.ca

 
 

 
YouTube - tematyka filozoficzno moralna

http://www.youtube.com/user/SpotkaniaDyskusyjne

 
 

 
 YouTube - tematyka narodowo społeczna

http://www.youtube.com/user/SpotkaniaKanadyjskie
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Jest to list wysłany zbiorowo do przeszło 500 osób. Adresy nie są widoczne.
Jeżeli życzą sobie Państwo nie otrzymywać więcej informacji z tego źródła

to uprzejmie prosimy poinformować nas o tym pod następującym adresem : studio.dal@videotron.ca . Dziękujemy.
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