Komunikat Rektora z okazji wielkopostnej akcji
„Wspieram Polską Misję Katolicką we Francji - 2021”.

Drodzy Rodacy, Przyjaciele Polskiej Misji Katolickiej we Francji,
Mija właśnie rok od wydarzeń, które – jak się później okazało – miały tak radykalnie wpłynąć na nasze
życie we wszystkich jego wymiarach: osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Wybuch
pandemii sprawił, że w imię odpowiedzialności za życie i zdrowie nas i innych ludzi, musieliśmy zgodzić
się na wielorakie ograniczenia w kontaktach społecznych oraz nauczyć się funkcjonować jakby w
zupełnie nowym świecie. Nie możemy w tym miejscu zapomnieć tych, którzy z powodu wirusa stracili
kogoś ze swoich bliskich. Dla wszystkich ten rok był również okazją do refleksji i skłonił do postawienia
sobie ważnych pytań dotyczących naszego życia i tego, co w nim jest, czy powinno być, najważniejsze.
W tym szczególnym roku również nasze duszpasterstwo emigracyjne stanęło przed niełatwym
wyzwaniem wypracowania nowych rozwiązań, tak w dziedzinie pastoralnej, jak również w ramach
troski o zapewnienie funkcjonowania naszych parafii w wymiarze materialnym. Chciałbym w tym
miejscu serdecznie podziękować naszym duszpasterzom, wspólnotom życia konsekrowanego oraz
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w ciągu tego roku udowodnili, że nawet w tak trudnych dla
Kościoła okolicznościach jesteśmy w stanie nie tylko podtrzymać istnienie naszych wspólnot, ale nawet
zaproponować nowe, nieistniejące wcześniej, formy kontaktu z wiernymi. Mam na myśli, między
innymi, wielorakie inicjatywy wykorzystania w duszpasterstwie Internetu oraz nowych technologii.
Mam nadzieję, że zdobyte w ten sposób doświadczenie pozostanie z nami i stanie się w przyszłości
stałym elementem naszej posługi w środowiskach emigracyjnych we Francji.
Jestem przekonany, że pandemia, mimo wszystkich niedogodności z nią związanych, uruchomiła w nas
nowe zasoby solidarności i wyzwoliła dużo dobrej energii. Dlatego również w tym trudnym dla nas
wszystkich roku, zwracam się do was z prośbą o udział w wielkopostnej akcji „Wpieram Polską Misję
Katolicką we Francji”. Dziękuję za każdą ofiarę i gest wsparcia. Proszę Was również o modlitwę o
powołania do pracy w duszpasterstwie emigracyjnym.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę obfitych i trwałych owoców wielkopostnego czasu
nawrócenia i odnowy.
Szczęść Boże!
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