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 9 kwietnia Anno Domini 2020 

Apel do Polonii w Sydney 

 

Szczęść Boże. 

Szanowni Rodacy, 

 

Czas zmagania ludzkości z pandemią COVID-19 jest także dla Polonii 

Australijskiej czasem próby. Codziennie zadajemy sobie pytanie czy będziemy potrafili 

być solidarni czy „zachowamy się jak trzeba”. Ten czas próby jest dla nas także czasem 

nauki. Poprawiamy naszą wiedzę między innymi w zakresie technik komunikacji 

elektronicznej. Jest czasem, który daje nam szansę pochylenia się nad potrzebami drugiego 

człowieka i uczy nas solidarności z potrzebującymi. 

Historia naszej Ojczyzny była jest i wierzę, że będzie pełna wspaniałych 

przykładów męstwa, poświęcenia i solidarności. Na przełomie wieków to Kościół był 

zawsze bezpieczną przystanią i ostoją polskości. Wielcy kapłani, święci brali udział we 

wszystkich zrywach powstańczych stojąc zawsze z polskim narodem. Nauczali 

patriotyzmu i pracy u podstaw w okresie zaborów. Przeprowadzili nas przez barbarzyństwo 

II Wojny Światowej i bolszewicką okupację, niejednokrotnie poświęcając swe życie na 

ołtarzu Ojczyzny. Ich oddanie Chrystusowi i Polsce pomogło nam dotrzeć do wolnej i 

niepodległej Rzeczypospolitej. 

Nasi Polonijni Kapłani są z nami od ponad 60. lat. Dzielą z nami trudy i radości 

emigracyjnego życia. Byli i są z nami sprawując sakramenty. Udzielając ślubów, chrzcząc, 

udzielając pierwszej Komunii św., bierzmując, są też z nami w naszych cierpieniach, 

udzielając namaszczenia chorych czy też towarzysząc nam w naszej ostatniej drodze. 

Każdego dnia, wszyscy stajemy przed wezwaniem jakie stawiają utrudnienia 

związane z COVID-19. Wielu z nas straciło pracę. Wielu zastanawia się czy, w tych 

trudnych czasach, da radę utrzymać rodzinę. W tak samo trudnej sytuacji znajdują się nasi 

Polonijni Duszpasterze. Jedna decyzja władz federalnych odcięła ich od cotygodniowego 

dochodu ze składek wiernych zbieranych w czasie niedzielnej Mszy św.  



 

Drodzy Rodacy apeluję, byśmy w naszych sercach  rozważyli możliwość 

kontynuowania cotygodniowych składek na tacę. Mam nadzieję, że nasza ofiarność 

pozwoli utrzymać Polonijne Ośrodki Duszpasterskie, w nienaruszonym stanie, do czasu 

opanowania pandemii i ponownego otworzenia kościołów.  

Proponuję to robić w formie miesięcznych wpłat z dopiskiem „Taca (nazwa Wspólnoty)” 

na poniższe konta w COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA: 

 
Dom Księży Chrystusowców w Miller – Ashfield, Kiribili, Maroubra. Bankstown, 

Liverpool, Minto. Cabramatta, Fairfield. Miller: 

SOCIETY OF CHRIST           BBS:  062111  ACCT NO: 00907798 

 
Sanktuarium NMP Częstochowskiej Królowej Polski – Marayong: 

SOCIETY OF CHRIST           BBS:  062425  ACCT NO: 10004820 

 
Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Australii i Nowej Zelandii: 

SOCIETY OF CHRIST           BBS:  062111  ACCT NO: 00907245 
 

Z życzeniami zdrowia i Błogosławieństw Bożych  

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 

Adam Gajkowski 

Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW 

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia 

Członek Stowarzyszenia Godność 

 

Ps. Słowa tego Apelu kieruję także do Polonii Australijskiej jak i Rodaków rozsianych 

poza granicami Rzeczypospolitej, proszę bądźcie aktywni i sprawdźcie czy wasze 

Polonijne Wspólnoty Duszpasterskie potrzebują wsparcia. Bo jeśli nie my to kto, jeśli nie 

dziś to kiedy? 


