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Suchar tygodnia  
 

Mąż do żony, po kilku godzinach kłótni:  

- Dobra, mogę się z Tobą zgodzić, ale to i tak nic nie da.  

-Dlaczego?  

-Bo i tak oboje będziemy wtedy w błędzie. 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
16 styczeń: Marcel, Włodzimierz 

17 styczeń: Antoni, Rozalinda 
18 styczeń: Małgorzata, Piotr 

19 styczeń: Henryk, Mariusz 

20 styczeń: Fabian, Sebastian 
21 styczeń: Agnieszka, Jarosław 

22 styczeń: Anastazy, Wincent 

Wszystkim solenizantom  

oraz spełnienia najskrytszych  

marzeń życzy redakcja gazety! 

Zapraszamy do biura przy ulicy 2 rue de Mondovi. 

Sprzedaż i rezerwacja biletów także na stronie 

 www.janosik.fr. 

                Tel. 01 40 20 00 80 

P A R Y S K I 

E X P R E S S 

Nasza oferta specjalna: 

Grzeczność i profesjonalizm, a do każdego biletu  

zakupionego w naszym biurze, otrzymają Państwo  

drobny upominek. Zapraszamy i polecamy,  

Iwona Czebiera oraz Krzysztof Gortych 

 

Godziny 

otwarcia 

biura: 

 
Pon - Pt:  

9:00 - 18:00 

Sob:  

9:00 - 16:00  

Ndz:  

9:00 -  14:00 

 

 

Tajemnice fatimskie 
„Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze […]”  

 

 W tym roku minie 100 lat od czasu objawień w Fatimie Matki Bożej trójce młodych pasterzy  

– Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Zostali oni beatyfikowani, w czym m.in. miał swój 

udział papież Polak - jednak kluczowe w tej sprawie jest przesłanie, jakie niosą ich wiadomości. Niektórzy 

uważają wizje fatimskie za zwiastun kary za zło które człowiek czyni na świecie - inni idą o krok dalej  

i twierdzą, że kara ta nie jest nieodwracalna, a przez poprawę zachowania można jej uniknąć. Na przykład, 

jedna część głosi że zabity zostanie papież, a zginąć miałby on od kuli - w taki właśnie sposób Ali Agca, 

 pamiętny zamachowiec, targnął się na życie Jana Pawła II, przy czym kula nie wyrządziła  

poważnych szkód w organizmie papieża, który przyznał że przeżył tylko dzięki opatrzności Matki Bożej. 

Pocisk, którym został raniony, przekazał jako wotum do sanktuarium fatimskiego, a obecnie spoczywa  

w koronie figury Matki Bożej z Fatimy.  

  

     „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich 

ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam  

mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie […]”  
   

  Wizje fatimskie wciąż owiane są dozą tajemnicy - między 

innymi z tego względu, ale również z powodów czysto duchowych,  

to portugalskie miasteczko odwiedza rocznie od 4 do 5 milionów  

pielgrzymów, którzy często również przystają także na modlitwę w Lourdes. 

Jeżeli chcą Państwo udać się na pielgrzymkę do Fatimy w 100 rocznicę  

objawień Matki Bożej, prosimy o kontakt - w przypadku gdy chętnych będzie 

wystarczająco, pielgrzymkę taką z przyjemnością pomożemy zrealizować. 
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PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

Mercedes Splinter (wysoki): usługi transportowe, 

Szukamy pracy na budowie, 2 os.  

malarz, pomocnik, przeprowadzki,  

remonty. Tel. 06.64.19.81.65  

Masz problemy z piciem?  

Może Anonimowi Alkoholicy pomogą! 

 

NIEDZIELA - 17.00: 3 rue Rampale  

(kod: 9172), Paris, Metro: Belleville. 

WTOREK – 19.30: 18 rue Claude Lorrain, 

Paris, Metro: Exelmans. 

ŚRODA – 19.30: 20 rue Legendre (I piętro), 

Paris, Metro: Villiers. 

CZWARTEK: 19.30: 11 Ville St-Jacques 

(kod: 0911); 

10.45 -12.15: 3 rue Rampal, (kod: 9172), 

Metro: Belleville 

Godz. 19.30: (GRUPA AA DLA KOBIET) 

3, rue Rampal, (kod: 9172), 75019 Paris, 

Metro: Belleville. 

Kawalerka do wynajmu w Paryżu. 

Tel. 06 43 03 23 91 

 

Wolne miejsce w pokoju dla mężczyzny 
kuchnia, prysznic, internet do dyspozycji.  

Metro druga zona, tel. 07 83 14 94 01. 

 

Przyjmę do apartamentu: 
oferta dla kobiety pracującej w średnim wieku. 

Dostępność od zaraz, w 19 dzielnicy Paryża  

z wygodami. Tel. 07.53.18.25.57 

 

Centrum Informacji Prawnej  

i Socjalnej dla Polonii  

oferuje pomoc w sprawach  

prawnych (w tym prawo pracy), 

socjalnych i administracyjnych 

oraz w urzędach. 

 

Kontakt: 

Tel. 06.14.31.98.47 

pio@cosmoville.eu 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną 

imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny. 

 

   01 44 69 30 80 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

Mężczyzna lat 42 pozna panią poważnie myślącą o 

życiu. Jestem uczciwym, solidnym, pracującym 

człowiekiem. Tel. 07 55 16 36 02. 

 

 

Francuzka, lat 40, szuka elastycznego, poważnego  

mężczyzny na poziomie do wspólnego spędzania 

czasu z perspektywą na dłuższy związek.  

Tylko poważne oferty - tel. 06.70.11.49.35. 

 

 

Mężczyzna lat 45 pozna panią około lat 40  

do poważnego związku. Tel. 06.05.97.64.55 
 

Wszelaka prawna pomoc w administracji 

francuskiej (RSA, CAF, CNAV,  

ASSURANCE MALADIE,  

otwieranie firm i inne). Kontakt: 

Edyta - 06.22.72.26.68 

edyta-anne@hotmail.fr 

Zatrudnienie dla niani na pół etatu, godziny zmienne – praca deklarowana. Opieka nad rocznym dzieckiem oraz zawożenie  

autobusem do i z przedszkola 4-latka. Poszukiwana osoba z doświadczeniem, punktualna, dyspozycyjna od poniedziałku do piątku, 

mieszkająca w okolicach Le Plessis-Robinson 92, Paryż (RER B). Tel: 06 78 22 43 20 

 

Poszukujemy uczciwej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko Opiekunki dla rodziny potrzebującej pomocy w opiece nad 2 dzieci 

(4 i 5 lat) we Francji (Strabourg). Dzieci komunikują się w języku polskim, francuski oraz rosyjskim. Tel: + 48 796 802 809 

 

Spawacz TIG - tel. +48 571 445 378; beata.szczesna@ipf.jobs  

Spawanie elementów maszyn spożywczych, spawanie metodą TIG, spawanie stali nierdzewnej,   

- wymagane doświadczenie. 

 

Frezer CNC - tel. +48 571 445 378; beata.szczesna@ipf.jobs  

Ustawianie i programowanie frezarek CNC, produkcja elementów do przemysłu lotniczego ze stali, aluminium, żeliwa  

i plastiku, kontrola jakości wykonanych produktów - wymagane doświadczenie. 

 

w załatwianiu spraw 

biurowych typu CAF, 

 

Polski Salon Fryzjersko-Kosmetyczny 

MARGOT 

06.16.86.31.57 - Kosmetyczka 

06.83.60.47.93 - Fryzjerka 

Mieszkanie do wynajęcia:  

Epinay-sur-Seine  40 m2 - 700 euro.   

Tel. 06.99.72.09.02 

Moulin Tour Paris  
Dojazdy na lotnisko dla grup, wynajem autokarów, wycieczki szkolne,  

pielgrzymki, wyjazdy wakacyjne i inne. Atrakcyjne ceny, komfortowe autokary 

oraz busy. Zapraszamy na www.Moulintour.Paris! Tel. 07 83 07 12 77 


