Drodzy Kapłani i Wierni Polskiej
Misji Katolickiej w Karlsruhe!
W pamięci mojej pozostaje serdeczność i gościnność jakiej
doświadczyłem od Was podczas naszych rekolekcji adwentowych. Jeszcze
raz pragnę podziękować Waszym Księżom, księdzu Proboszczowi Marcinowi
i księdzu wikariuszowi Józefowi za wielką gościnność i otwartość. Modlę się w
Waszych intencjach przed Cudownym Obrazem Matki Bożej KołomyjskoPokuckiej.

Nastał czas Wielkiego Postu, szczególnego czasu dla Kościoła na całym
Świecie. Również i dla nas jest to czas szczególny. Z tym czasem wiążą sie
trzy hasła: MODLITWA, POST I JAŁMUŻNA. Modlitwa jest nieodłącznym
elementem naszego życia, dlatego módlmy się za siebie nawzajem. Post pomaga
nam walczyć z naszymi wadami, a jałmużna pomaga nam stawać się lepszymi w
pomocy słabszym i potrzebującym.

Dlatego zwracam się w imieniu tych najbardziej potrzebujących do
Was z prośbą o pomoc. Nasz dom, w którym mieszkamy jest jednocześnie
plebanią i domem katechetycznym. Te same pomieszczenia, które dziś służą
jako mieszkania księży są jednocześnie miejscem modlitwy i spotkań dzieci i
młodzieży naszej parafii. Niestety stan domu jest bardzo zły. Jest to przeszło
stuletni budynek, który potrzebuje kapitalnego remontu. Udało nam się wymienić
okna, które były tak bardzo zniszczone, że prawie same wypadały.

Próbujemy własnymi siłami wyremontować pokoje i zrobić drugą
łazienkę, aby dzieci i młodzież mogli komfortowo spotykać się na katechezę.
Wydaje się być to rzecz niewielka, ale jednak my jako kapłani nie mamy
praktycznie żadnych dochodów z parafii, więc ratujemy nasze finanse parafialne
rekolekcjami i kazaniami w Polsce oraz za granicą, aby móc coś zrobić dla
naszych dzieci i młodzieży.

Dlatego z całego serca prosimy Was o Jałmużnę Wielkopostną, która
jest wielką pomocą w podjętych przez nas pracach dla młodego pokolenia
naszych Parafia. Z naszej strony zapewniamy o stałej modlitwie za wszystkich
darczyńców przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kołomyjsko-Pokuckiej.
Niech Bóg wam z serca błogosławi za Wasze kochające serca
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