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Uroczystości w Ośrodku Duszpasterstwa Polskiego im. Jana Pawła II w Kanberze. W niedzielę
26 października br. msza św. w kaplicy Ośrodka na Narrabundah była miejscem nie tylko
niedzielnej mszy św., ale równieŜ uroczystości Jubileuszu 10-ciolecia istnienia Ośrodka
Duszpasterstwa Polskiego. PoniewaŜ poświęcenie miało miejsce przed dziesięciu laty w dniu
piętnastej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II-ego, przeto Ośrodek przyjął za patrona Ojca
Świetego. Tak więc w niedzielę świętowano podwójnie. Frekwencja wiernych z Kanbery i
Queanbeyan dopisała. Gośćmi honorowymi byli: arcybiskup Francesco Canallini – Nuncjusz
Papieski w Australii i pan Marek Malarski – I-szy Sekretarz Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej
w Australii. Arcybiskup Canallini był równieŜ głównym koncelebrantem mszy świętej a
asystowali mu ks. Krzysztof Chwałek dyr. Polskiego Ośrodka w Maryaong oraz członek zarządu
Prowincji Tow. Chrystusowego, ks. John Murphy, ks. Marek gość z Polski oraz duszpasterz
Kanbery i Queanbeyan ks. Zenon Broniarczyk. W kaplicy, którą ustroiły nowe ławki, nowe
ramy na obrazach, nowe drzwiczki prezbiteruim a przede wszystkim gołąbek z wiecznym
ogniem nad ołtarzem – czuło się podniosłość chwili. W mszę św. Wpleciona została równieŜ
część refleksyjno-artystyczna przygotowana przez wiernych z parafii. Krótką historię powstania
Ośrodka i jego pierwszego dziesięciolecia przedstawił pan Marian Rudnicki. Prowadzący tą
część uroczystości pan Arkadiusz Fabjanowski odczytał list z Ŝyczeniami dla PapieŜa z okazji
25-tej rocznicy Pontyfikatu.Część artystyczna to deklamacja wierszy, i tak panna Ania
Brandenbura zadeklamowała z wdziękiem wiersz poświecony PapieŜowi a zatytułowany „Jan
Paweł II”, panna Kalinka Gilbert z duŜą ekspresją przedstawiła wiersz zatytułowany „Źródło” a
pochodzący z najnowszego tomiku peozji pióra Jana Pawła II z kolei pani Joanna Dąbrowska
wprowadziło wszystkich w zadumę wierszem Jana Pawła II-ego zatytułowanym „O sosno”.
Osobne słowa uznania naleŜą się chórowi Ŝeńskiemu naszych parafianek, który pod
kierownictwem muzycznym pani Danusi Mrówki upiększał swym śpiewem całą uroczystość.
Nuncjusz Papieski na zakończenie mszy św. W skierowanym do wiernym słowie powiedział, Ŝe
nastrój naszej uroczystości oraz melodie niektórych pieśni przypomniały mu chwile gdy
uczestniczył jako członek asysty papieskiej przed laty w podróŜy Jana Pawła II-ego do Hiszpanii
, serdecznie podziękował za zaproszenie a Ośrodkowi Duszpasterstwa Polskiego Ŝyczył po
polski „sto lat”. Po błogosławieństwie i zakończeniu mszy św. , gości i wiernych zaproszono
przyjętym juŜ zwyczajem na uroczysty obiad parafialny. Obiad, przygotowany przez nasze panie
a w szczególności przez panią Irenę Komar i Janeczkę Mardułową, która po obiedzie na deser
obdarzyła zgromadzonych biesiadników swoim utworem literackim napisanym prozą rymowaną
a mówiącym o matce, która wychowała syna na księdza. Były równieŜ Ŝyczenia dla Ośrodka od
przedstawicieli organizacji oraz osób prywatnych. Kończąc ten krótki opis niedzieli 26
paŜdziernika 2003 roku moŜna powiedzieć ze szczerym sercem, Ŝe miejsce które zostało tu
opisane to miejsce do którego się przychodzi jak do domu, JAK DO DOMU OJCA.

