
28 września 2003 r.28 września 2003 r. ~WSPÓLNOTA~ ~WSPÓLNOTA~ str. 3str. 2

Let me warmly welcome Priest Cardinal - Poly-
carp Pengo who is a regular visitor to this parish.
It is my pleasure to name Priest Andrew Urbañski
and Priest Zdzis³aw Tracz.
I also welcome all the others who have not been listed
but are present here today making this celebration an
outstanding one.

Being given the privilege to deliver a speech of
welcome I must admit it is our great joy that allows us
to host such distinguished guests.
We have been looking forward to this visit and are extre-
mely grateful to you for coming to our temple.
It is an unusual and, I think, unusually important day
today.
The fact that it is not your first visit to this place co-
nvinces us we should treat you as our real friends.

It is such a great honour for our small village com-
munity and congregation to be able to receive the head
of state as well as the head of church at the same very
moment.
Never before has such an event taken place here so
we really appreciate every while of it.

This church has close ties with you and your home
country - Tanzania. They have been presented in the
polychrome showing the symbolic entrance into the third
millennium. This concerns Polish and Tanzanian con-
tributions to Christianity.
Polish missionaries spread faith and worldly help which
would not be possible without your active support.
Our hospitality gives voice to our feelings of gratitude
for the kindness our compatriots - missionaries have been
receiving throughout all those days they have been li-
ving in their adoptive country of Tanzania.
As you happened to be the inspiration for the author of
the polychrome we are convinced you feel at home here
with us.

May is especially important for the parishioners
because we observe a religious custom which has al-
ready rooted in our minds and deeds.
There are month-of Mary evening devotions to the Bles-
sed Virgin taking place at the crosses and wayside shri-
nes.
This year it is emphasized by special atmosphere cre-
ated by your visit marking the importance of our mutu-
al contacts.

We will bear in our minds this visit hoping one
day you will make it the point of your future plans to
come here again, not forgetting there are people to whom
it means so much.

Coming to the end of my short speech we invite
you all to the common prayer.
Let's attend a Polish service in adoration of the Holy
Virgin Mary.

We would like Priest Cardinal to give us his bles-
sing with the Holy Sacrament at the end of the servi-
ce.

Permit us to hand some gifts over to you. I be-
lieve they will remind you of this stay  here, in Leœna,
close to ¯ywiec, in the south of Poland.

T³umacz¹c na jêzyk polski, powitanie brzmia³o:

Pozwólcie, ¿e zwrócê siê do wszystkich, którzy
w³aœnie zgromadzili siê w naszej œwi¹tyni, by celebro-
waæ to niezwyk³e wydarzenie.
W imieniu parafian witamy przede wszystkim prezydenta
Tanzanii, Pana Benjamina Mkapê i jego ¿onê Annê.
Witamy równie¿ Ksiêdza Kardyna³a Policarpa Pengo,
który regularnie odwiedza tê parafiê. Mi³o nam powitaæ
Ksiêdza Andrzeja Urbañskiego i Ksiêdza Zdzis³awa Tra-
cza. Witamy tak¿e wszystkich, którzy nie zostali wy-
mienieni, a którzy uœwietniaj¹ tê uroczystoœæ swoj¹
obecnoœci¹.

Czujemy siê zaszczyceni faktem, ¿e mo¿emy
przyj¹æ tak niezwyk³ych goœci. Czekaliœmy na tê wizy-
tê z niecierpliwoœci¹ i jesteœmy Wam, drodzy goœcie,
niezmiernie wdziêczni, ¿e do nas przybyliœcie. To bar-
dzo niezwyk³y i wa¿ny dzieñ, a fakt, ¿e nie jest to
Wasza pierwsza wizyta w naszej parafii, sk³ania nas
do traktowania Was jak naszych prawdziwych przyja-
ció³.
To równie¿ wielki zaszczyt dla naszej ma³ej wiejskiej
spo³ecznoœci i Wspólnoty Koœcielnej goœciæ jednocze-
œnie g³owê pañstwa i Koœcio³a.
Nigdy przedtem nie mia³o tu miejsca takie wydarzenie,
wiêc cieszymy siê z ka¿dej jego chwili.

Koœció³ ten jest œciœle zwi¹zany z Wami i Wa-
szym krajem, Tanzani¹. Zostaliœcie bowiem uwiecznieni
na polichromii ukazuj¹cej symbolicznie wejœcie w trzecie
tysi¹clecie, co ma bezpoœredni zwi¹zek z polskim i tan-
zañskim wk³adem w rozwój chrzeœcijañstwa.
Polscy misjonarze szerz¹ wiarê i nios¹ doczesn¹ po-
moc, co nie by³oby mo¿liwe bez Waszego aktywnego
wsparcia.
Nasza goœcinnoœæ daje g³os uczuciom wdziêcznoœci za
¿yczliwoœæ okazywan¹ tym, którzy tak wiele od Was
otrzymali przebywaj¹c w swojej przybranej ojczyŸnie,
Tanzanii.

Maj jest dla nas wyj¹tkowo wa¿nym miesi¹cem
charakteryzuj¹cym siê tradycyjnymi majówkami ku czci
Maryi, Œwiêtej Dziewicy. W tym roku s¹ one uwieñczone
Wasz¹ wizyt¹.

Te odwiedziny zapadn¹ nam w pamiêci na d³u-
go. Mamy nadziejê, ¿e pewnego dnia ponownie do nas
zawitacie. Nie zapominajcie, ¿e s¹ tu ludzie, który za-
wsze przywitaj¹ Was z otwartymi ramionami.

Na zakoñczenie zapraszamy wszystkich do wspól-
nej modlitwy. WeŸmy udzia³ w adoracji Najœwiêtszej Ma-
ryi. Pragniemy, by na koniec Ksi¹dz Kardyna³ udzieli³
nam b³ogos³awieñstwa.

Pozwólcie, ¿e wrêczymy Wam podarunki, które,
jak s¹dzimy, bêd¹ Wam przypominaæ o Waszym po-
bycie tutaj w Leœnej, niedaleko ¯ywca, na po³udniu Pol-
ski.

 Pan profesor Czes³aw DŸwigaj zapoznaje Pana Prezydenta
z polichromi¹ koœcio³a, na której zosta³ wymalowany.

 Po
zakoñczeniu
nabo¿eñstwa

goœcie
udaj¹ siê

na plebaniê.

 Pan Prezydent dokonuje wpisu do „Ksiêgi Pami¹tkowej”

Mamy ten ogromny przywilej, by w³¹czyæ siê w modli-
twê ku czci i adoracji Najœwiêtszego Sakramentu na tym
szczególnym nabo¿eñstwie dziœ wieczorem. Muzyka
i œpiewy by³y nadzwyczaj pobo¿ne i inspiruj¹ce. W dowód
mi³oœci do Pana Boga, w przeddzieñ Wniebowst¹pie-
nia, odnawiamy swoj¹ wiarê w tej zbawiennej ³asce
w imiê wiecznego zbawienia. Chwal¹c Boga i Pana Je-
zusa Chrystusa wielbimy Jego i nasz¹ Matkê, B³ogo-
s³awion¹ Dziewicê Maryjê.

31.05.2003
Prezydent Zjednoczonej Republiki Tanzanii

Benjamin Mkapa
Anna Mkapa

Kardyna³ Polikarp Pengo
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Dzieñ 31 maja 2003 roku mocno zapisze siê w historiê naszej wspólnoty parafialnej. Nasza œwi¹ty-
nia i plebania otworzy³y drzwi przed wielkimi tego œwiata. Prezydent Tanzanii - Pan Benjamin Mkapa
goœci³ na ¯ywiecczyŸnie wraz z ma³¿onk¹ i synem. Modli³ siê wraz z mieszkañcami Leœnej w tutej-
szej œwi¹tyni. G³owie pañstwa tanzañskiego towarzyszy³ Prymas Tanzanii - ksi¹dz kardyna³ Polikarp
Pengo.
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FOTOREPORTA¯

Przedstawiciele naszej parafii powitali wy-
j¹tkowych goœci w jêzyku angielskim, kieruj¹c na-
stêpuj¹ce s³owa:

Let me address all those who have just ga-
thered in this church to celebrate a very special
occasion.
So, first of all, on behalf of the parishioners I want
to welcome:
·  President of Tanzania - Mr. Benjamin Mkapa,
·  his wife - Anna,

31 maja 2003 r. - Leœna

 Powitanie goœci hymnem pañstwowym

Pan Prezydent wita siê z oczekuj¹cymi na wspóln¹ modlitwê
mieszkañcami parafii

1 czerwca 2003 r. - Leœna

Ksi¹dz Kardyna³ upamiêtni³ swój kolejny pobyt w naszej wspólnocie wpisem do Ksiêgi Pami¹tkowej:

Ksi¹dz Kardyna³ Polikarp Pengo wraz z naszym rodakiem ksiêdzem Andrzejem Urbañskim - Genera³em Zgro-
madzenia Ksiê¿y Salwatorianów, przewodniczy uroczystej Mszy œw.


