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Ksiądz Infułat Eugeniusz Stelmach
Proboszcz Parafii

pod wezwaniem Matki Bożej
Nieustającej PomocyGminy Psary J

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 50 -
lecia erygowania Parafii Kościoła Polskokatolickiego p. w. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżo wicach. Jestem niezmiernie
dumny z tego, że mogę uczestniczyć w tak ważnej uroczystości jak
złoty jubileusz Parafii, która powstawała w trudnym dla Kościoła
okresie. Wysiłek Księdza Proboszcza oraz Wiernych dał tym samym
niezwykły akt wiary, ponadczasowej części ludzkiego istnienia.
Życzę Księdzu oraz Parafianom wielu łask bożych i rozwoju
Wspólnoty.
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Przewielebny
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Strzyżowice

Drogi Księże Proboszczu, Dogi Bracie w Chrystusie,

serdecznie dziękuję za miłe zaproszenie nas na tak ważną dla życia
duchowego Waszej Parafii uroczystość 50-lecia erygowania Parafii
Niestety nie będę mógł uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości z uwagi na
wcześniejsze podjęte już zobowiązania.
Dziś raduję się razem z Wami Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, z Waszego
pięknego Jubileuszu.
Życzę całej Parafii i wszystkim uczestnikom tej radosnej uroczystości. Bożego
błogosławieństwa oraz takiej inspirującej i twórczej wiary, która w Imieniu
Jezusa będzie zdolna do pokonywania trudności i ubogacania naszej
chrześcijańskiej duchowości. W tej też „mobilizującej wierze" życzę także
odkrywania nowych dróg i planów na dalsze lata działania. Niech słowo
naszego Pana Kościoła z Ew. Mat.(28,20. )"oło Jam jest z wami po wszystkie
dni aż do skończenia świata." dodają Warn nadziei i otuchy na dalsze lata.
Niech łaskawy Bóg Wszechmogący nadal Warn błogosławi i dopomaga w
zamierzeniach na przyszłość.

Pozostaję złączony w modlitwie,
Wasz w Chrystusie

Ks.Jan Szarek Biskup senior i były Prezes PRĘ
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Parafia j e s! uprzywilejowanym miejscem
dawania świadectwa miłości,

stanowi najdogodniejszy teren j ej praktykowania
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Proboszcz Parafii Polskokatolickiej
p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach

Ks. Infułat Eugeniusz Stelmach

>\re mogąc osobiście uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu,

tą drogą składam na ręce Proboszcza Parafii wyrazy uznania

oraz gratulacje z okazji 50-lecia erygowania

Parafii Polskokatolickiej w Strzyżowicach.

Prtignę wyrazić serdeczne życzenia wielu łask Bożych dla

całej Wspólnoty Parafialnej, aby była ona miejscem budowania

i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem,

dawała miłość, wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Życzę dalszej owocnej i diugoletniej służby dla Parafian

uniż kolejnych wspaniałych rocznic.

Dy rekior
Domu Pomocy Społecznej nr 2

w S_Q>.nch\>etO

Tel/fax 22 780 47 36 www.dyplomy.pl [ p-2]


