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Polska społeczność wita nowego pasterza : Księdza 
Mateusza Dziedzica. 
 

W minioną niedzielę (03.10.2021) z radością i uroczyście powitaliśmy naszego 
nowego pasterza ks. Mateusza Dziedzica. 

Przy akompaniamencie gitary pani Gosi (katechetki), dzieci uczęszczające na 
religię, włączyły się do wspólnej celebracji Eucharystii radosnymi śpiewami. 

W swojej homilii ks. Mateusz położył akcent na pogoń za szczęściem. 

Copyright © Edouard Bojszczak 
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Warto byłoby, aby każdy z nas zastanowił się czym dla niego jest « szczęście ». 

W obecnych czasach pogoni za pieniądzem, lepszym stanowiskiem, bogatymi 
i wpływowymi znajomymi, w epoce faceebook, instragramu i snapchat'u tak 
bardzo się « rozkojarzamy », że trudno czasami nam zauważyć drobne gesty 
życzliwości, szczery uśmiech, ciepłe słowo. A tak naprawdę do bycia 
szczęśliwym tak niewiele czasem potrzeba : ciepłego spojrzenia, miłego słowa, 
wyciągniętej, pomocnej dłoni, dnia przeżytego bez bólu.. Pracowali mężczyźni, 
kobiety i młodzież. Również wolontariusze z parafii francuskiej przyszli nam z 
pomocą. 

 
 

« Szanujmy siebie na wzajem i bądźmy dla innych 
braćmi, a nie wilkami, a szczęście zapuka do 

naszych drzwi... » 
 

 
 
Szanujmy siebie na wzajem i bądźmy dla innych braćmi, a nie wilkami, a 
szczęście zapuka do naszych drzwi, zagości w naszych domach i być może 
wówczas zrozumiemy, że być szczęśliwym wcale nie oznacza mieć idealnego 
życia, wystarczy tylko odczuwać radość i uświadomić sobie, że mimo 
napotykanych problemów warto jest żyć w Bożej miłości przede wszystkim dla 
innych, a wówczas będziemy żyć dla samych siebie. 
 
Po Mszy św. udaliśmy się na salkę St. Pierre gdzie przy cieście i kawie każdy z nas 
miał możliwość porozmawiać z ks. Mateuszem 
 
 

_________ 
 
 

Artykuł napisany przez Elżbietę Luszczyk 
Elżbieta Luszczyk jest członkiem polskim wspólnoty. 


