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" Zdaje mi się, Ŝe widzę…Gdzie? Przed oczyma duszy mojej" 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Szczęść BoŜe! 
 

W imieniu Zarządu Polskiego Zjednoczenia Katolickiego Regionu Paryskiego, reprezentującego kilkadziesiąt 
organizacji, zapraszam do przeczytania pierwszego numeru naszego Biuletynu Informacyjnego. Jesteśmy 
zespołem młodym duchem i staŜem, ale naszą dynamikę i motywację czerpiemy z ponad osiemdziesięcioletniego 
dziedzictwa duchowego PZK we Francji. 
Organizowane przez nas dwa razy w roku Forum Ludzi Świeckich potwierdziło, Ŝe w naszych parafiach, 
stowarzyszeniach czy grupach dzieje się bardzo duŜo rzeczy, z których nie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawy. 
Stąd teŜ pomysł tej publikacji - aby kaŜdy z Was miał moŜliwość przedstawienia działalności swoich ośrodków lub 
po prostu poinformowania nas o ich najbliŜszych planach. 
Jest tu więc teŜ i miejsce na Twój przyszły artykuł. Czekamy i zapraszamy. 
śyczę wszystkim błogosławionych i odpoczynkowych wakacji „z Bogiem”. 

 Sławomir INDYK-Prezes 
 

PS. I ty teŜ moŜesz, jeśli tylko chcesz,  wziąć udział w budowaniu wspólnoty między nami, polonijnymi katolikami.  
W jaki sposób? Drukując to słowo i wywieszając je  w „Twojej” parafii  lub rozdając je w „Twojej” organizacji. 
MoŜesz je równieŜ przesłać pocztą elektroniczną do swoich znajomych. MoŜe właśnie na to czekają? Jest to 
bardzo waŜne. Liczymy na Twoje zaangaŜowanie w popularyzację ”naszej” (tzn. i „Twojej”) organizacji poprzez 
m.in. uŜywanie tego środka komunikacji. Z góry serdecznie dziękujemy.  
 

ZAGADKA 
 

Moje dziecko pomieszało zdjęcia naszego Zarządu... Czy moŜesz nam pomóc dobrać odpowiednie wizytówki? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                         Odpowiedzi : na następnej stronie 
 

 

 
 

PMK – 263 bis, rue Saint-Honoré  75001 Paris 

 
N°1, Lipiec 2008 
 

A. ks. Wicerektor PMK 
Krystian GAWRON 
nasz „opiekun” i  przewodnik 
duchowy, kapelan PZK 

B. Czesław NOSTER   
Wiceprezes,  
Parafia Matki BoŜej Częstochowskiej  
w Aulnay-sous-Bois 
  

C. Halina HYLD 
 Sekretarz, 
 parafia Saint-Rémy w Amiens  

D. Sławomir INDYK 
 Prezes PZK RP,  redaktor „PeZetKa” 
„Arka”, SNE  „Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus” 
 parafia Wniebowzięcia NMP w ParyŜu I 

G. Marek DZIEDZIUL 
 Skarbnik, 
 Parafia Matki BoŜej  
Fatimskiej  w ParyŜu XIX  

F. Jolanta BANKOWSKA   
 Drugi Sekretarz  
„Oratorio”,  „Pomost” 
 parafia Wniebowzięcia NMP w ParyŜu I  
  

E. Stanisława ZABEK  
Wiceprezes, 
„Domowy Kościół” 
Parafia św. Genowefy w ParyŜu XVI 
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Jestem przy Tobie – pamiętam, czuwam. 

 Nasz adres : pzk_mail@yahoo.fr 

 



 

 

 

   

          POLSKA  KAPLICA  MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ  W  AMIENS 
 

Polska - to nie tylko granice, lecz takŜe silna wiara, obyczaj, kultura chrześcijańska, tradycja. 
Te wartości -  setki tysięcy Polaków osiedlając się na Północy Francji - chciały przekazać 
naszym pokoleniom, otwierając polską Kaplicę w Amiens.  Polska Misja Katolicka w ParyŜu 
objęła swych rodaków duszpasterską opieką od 1922 roku, kiedy to powstała Kaplica w 
Amiens i do tej pory przysyła do niej polskich księŜy. Po wielu tułaczych miejscach w roku 
1976 polscy parafianie otrzymali od francuskiej parafii kaplicę przy Kościele Saint-Rémy. 
Kaplicę tę odnowili, załoŜyli ogrzewanie i dbają o jej wystrój. Sprowadzili takŜe z Polski obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, który odsłaniany jest przed kaŜdą mszą św. w takt grających 
fanfar  częstochowskich.   

Kaplica ta jest miejscem kultu i spotkań wspólnoty polskiej. Obecny ks. Ernest Janczyk  przyjeŜdŜający z ParyŜa na 
coniedzielną mszę św. prowadzi religię dla dzieci i spieszy z duchową pomocą wszystkim przybywającym do Kaplicy w 
Amiens - przy 1, rue des Cordeliers. 
              Halina Hyld 
Czy wiesz, Ŝe... 
... w katedrze w Amiens, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, znajduje się czaszka przypisywana 
Janowi Chrzcicielowi? Została ona sprowadzona w 1206 roku z czwartej wyprawy krzyŜowej.  

 
 

  QUIZ – Sprawdź czy przeczytałeś z uwagą artykuł Haliny 

Parafia polska w Amiens podlega : 
 

1. Diecezji w Wersalu 
2. Prefekturze Nord-Pas de Calais 
3. Diecezji radomsko-kieleckiej 
4. Okręgowi Paryskiemu PMK 
5. Jest autonomiczna i nie podlega Ŝadnemu biskupowi 

 
Tu jest miejsce na Twój artykuł 

                                                                                                                                                                                               
 
 

 
 
 

                                                                                 
 
 
 

 

Zanotuj te dwie daty: 
 

- 22.11.2008 - Forum Ludzi Świeckich „Jesień 2008” 
- 14.02.2009 - Wielki Bal Karnawałowy (data zostanie potwierdzona w zaleŜności od sali) 

 
W telegraficznym skrócie: 

 

- W wyniku wyborów w Vaudricourt, w których uczestniczyli nasi delegaci (C. Noster i S. Indyk), pani A.Jankowska     
została Prezesem PZK we Francji a S.Indyk wszedł do Rady Administracyjnej. 

Serdecznie gratulujemy Pani A. Jankowskiej wyboru n a Prezesa. 
    

- Serdecznie dziękujemy ks. Wicerektorowi K. Gawronowi za zorganizowanie dla nas Dnia Modlitwy i Refleksji 
 

W czasie wakacji Ŝyczymy: 
 

- Good luck ! – 24em młodym udającym się do Sydney (3-24 lipiec) na Światowe Dni MłodzieŜy  
- „Domowemu Kościołowi” z ParyŜa XVI - owocnego uczestnictwa w  rekolekcjach Oazy dla rodzin i 

młodzieŜy w południowej Polsce  
- Wielu łask wszystkim pielgrzymom udającym się do Lourdes w 150-lecie Objawień Matki BoŜej. 

Pamiętajcie o nas w modlitwie !   
 

Prawidłowe odpowiedzi Zagadki : A-a, B-b, C-c,D-d, E-e, F-f, G-g 
 
W nast ępnych numerach : „Domowy Ko ściół”, SNE „ Św. Teresy od Dzieci ątka Jezus”, ??? (Twoja propozycja). 

ZAPRASZAMY CZEKAMY - pzk_mail@yahoo.fr 
 

W kościele Saint-Rémy w Amiens znajduje się : 
 

1. Włócznia św. Maurycego  
2. Połówka szaty św. Marcina 
3. Czaszka św. Jana Chrzciciela 
4. Waza z Soissons 
5. Obraz Matki BoŜej Częstochowskiej 
 


