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TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO 
DLA POLONII ZAGRANICZNEJ

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
tel. 61 64 72 311
e-mail: dar@chrystusowcy.pl
www.przyjaciele.chrystusowcy.pl

Święcenia prezbiteratu i diakonatu – 25 maja 2021 r. 

2021

Proszę podzielić się wiadomością ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi i zachęcić 
ich, żeby polecili się modlitwom nowo wyświęconych kapłanów w ich prymicyjnych 
Mszach Świętych.

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje!
Nasze serca radują się w Bogu, gdyż wielkie rzeczy czyni dla nas Wszechmocny! 

Wezwał nas do swojej zaszczytnej służby dla Polaków w kraju i za granicą w tym nie-
łatwym czasie i w tej niezwykłej dla całej ludzkości i Chrystusowego Kościoła sytuacji. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że stawia przed nami zadania trudne i wymagające o ary. 
Z wiarą i nadzieją patrzymy na świat w okowach pandemii i postępującej laicyzacji. 
Niesiemy miłość Chrystusa, która całkowicie przemienia ludzkie serca – nie mamy 
więc czego się lękać ani czym się troskać. Świat nigdy nie był bardziej gotowy na przy-
jęcie miłości Bożej. Ogarniamy Was tą miłością, dziękując za Waszą obecność, modli-
twę, wszelkie wsparcie duchowe i materialne. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność 
i pokrzepić Wasze serca, dlatego wołamy słowami św. Pawła: „O nic się już nie martw-
cie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu 
z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł wa-
szych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,6-7).

Kochani! Odliczamy dni do uroczystości przyjęcia święceń – 25 maja 2021 r. o godz. 
10.00. Między nami nie ma dali, więc wiemy, że będziecie w tym dniu z nami ducho-
wo i modlitewnie. Dziękujemy za wszelkie złożone intencje i powierzone nam sprawy 
w ramach Mszy Świętych prymicyjnych. Zaniesiemy je Bogu Wszechmogącemu już 
w pierwszym miesiącu naszej posługi. Nieustannie modlimy się za Was, serdecznie 
Was pozdrawiamy i z serca Wam błogosławimy. Niech pozostaną z nami słowa we-
zwania, które na pewno znacie, bo często powtarzają je chrystusowcy na całym świe-
cie: Oremus pro invicem – módlmy się za siebie nawzajem!

Króluj nam, Chryste!
�iakoni �e�as� an i Chris oraz kleryk Paweł

19 maja 2020 r. w katedrze poznańskiej z rąk JE ks. bpa Grzegorza Balcerka 
kleryk Chris Michael Czapla, a 14 listopada 2020 r. z rąk JE ks. bpa Szymona 
Stułkowskiego kleryk Sebas� an Stawierej – otrzymali święcenia diakonatu.

We wtorek 25 maja 2021 r. dwóch naszych diakonów zostanie wyświęconych na 
przezbiterów przez JE ks. bpa Szymona Stułkowskiego. Uroczystość odbędzie się w po-
znańskiej bazylice archikatedralnej. Podczas tej samej Mszy Świętej zostanie również 
wyświęcony nowy diakon – kleryk Paweł Hałgas. Polecajmy ich w swoich modlitwach, 
aby jak najlepiej przygotowali się do przyjęcia święceń prezbiteratu i diakonatu.

Diakoni mający przyjąć święcenia prezbiteratu

TOWARZYSTWO CHRYSTUSOWE DLA POLONII ZAGRANICZNEJ
ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań

BANK PEKAO SA/Poznań
PL 03 1240 3220 1111 0000 3529 3466

SWIFT dla wpłat z zagranicy: PKOPPLPW
Wpłaty można dokonać również kartą płatniczą przez stronę internetową:

h� p://www.przyjaciele.chrystusowcy.pl/,  e-mail: dar@chrystusowcy.pl
Księga Dobrodziejów – tel. 0048 61 64 72 311

dk. Chris Michael Czapla 
Para a 

pw. Matki Bożej Jasnogórskiej 
w Los Angeles (USA) 

Para a pw. Chrystusa Króla w Krajnie

dk. Sebastian Stawierej 
Para a 

pw. Narodzenia NMP w Gry nie
 Para a pw. Świętych Jana Pawła II 

i Ojca Pio w Bostonie (Anglia)

ZBIOROWE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH PRYMICYJNYCH – osobna kartka
Po wypisaniu swoich intencji na dołączonej kartce proszę złożyć te intencje w para i 

(misji) prowadzonej przez księży chrystusowców lub przesłać na podany poniżej adres. 
Dołączona o ara będzie przeznaczona na kształcenie nowych misjonarzy emigracyjnych.


