WITAMY CIĘ SERDECZNIE
w Parafii Our Lady's i St Josephe's Green Hammeton

niezależnie czy jesteś singlem, osobą w związku małżeńskim, rozwiedzioną lub w
kolejnym małżeństwie, owdowiałą , homoseksualną, niepewną, nieprzyzwoicie
bogatą, żyjącą wygodnie, czy też doszczętnie spłukaną. Szczególnie witamy
krzyczące noworodki, jak i tych, którzy czują już swoje lata oraz wszystkich
pomiędzy, osoby w super formie i tych, którzy chcieliby zrzucić kilka kilogramów.
Czuj się jak u siebie niezależnie czy urodziłeś się w Yorkshire, mieszkasz w Yorku
od jakiegoś czasu, czy też jesteś tu tylko przejazdem ...nawet, jeśli przyjechałeś
z Lancashire! (tak jak proboszcz :-) )

CIESZYMY SIĘ Z TWOJEJ OBECNOŚCI,

czy śpiewasz jak Pavarotti, czy fałszujesz na całego. Czuj się jak u siebie, nawet
jeśli tylko się rozglądasz, dopiero co wstałeś z łóżka albo właśnie wyszedłeś z
więzienia. Nieważne jest dla nas czy jesteś bardziej papieski niż sam papież, czy
też nie byłeś w kościele od ostatniego chrztu w rodzinie i nie masz pojęcia jak się
zachować.

SZCZEGÓLNIE WITAMY

tych po 60tce, którzy jeszcze nie dorośli oraz zbyt szybko dorastające nastolatki!
Witamy dbające o kondycję mamusie, tatusiów oszalałych na punkcie piłki
nożnej, przymierających głodem artystów, przytulających się do drzew
miłośników natury, popijających latte dorobkiewiczów, wegetarian i wielbicieli
fast-foodów. Cieszymy się z Twojej obecności czy jesteś na odwyku, czy też wciąż
męczysz się z nałogiem. Witamy Cię, jeśli masz akurat trudny okres, zżera Cię
depresja albo jeśli w ogóle nie lubisz zorganizowanej religii. Jesteś wśród swoich!
Jeżeli przepuściłeś wszystko na wyścigach lub loterii,

TO WITAJ!
Witamy tych, którzy myślą, że ziemia jest płaska, pracoholików, niepracujących,
niemogących pracować, nieznających ortografii, niesłyszących, niewidzących,
niechodzących i tych, którzy przyszli tutaj tylko dlatego, że odwiedzająca ich
babcia chciała iść do kościoła.

WITAMY

osoby z tatuażami, kolczykami albo i tym i tym.
Serdecznie witamy tych, którzy czują potrzebę modlitwy, jak i tych od
dzieciństwa do niej przymuszanych, oraz osoby, które zgubiwszy się na trasie
autobusu nr 4 trafiły tutaj przez pomyłkę.
Witamy zwiedzających, poszukujących, wątpiących, tych, którzy mają więcej
pytań niż odpowiedzi...

I CIEBIE!
Witamy Ciebie, kimkolwiek jesteś, w jakimkolwiek stanie jesteś, takim, jakim
jesteś, bez żadnych kruczków i warunków.

WSRÓD NAS JESTEŚ U SIEBIE,
BO PRZY JEZUSIE JESTEŚ U SIEBIE,
A TO WYSTARCZY.

