75 – lecie urodzin
Ksiêdza Infu³ata EUGENIUSZA STELMACHA
Wiceprzewodnicz¹cego Œl¹skiego Oddzia³u
Polskiej Rady Ekumenicznej
Dziekana Dekanatu Œl¹skiego Koœcio³a Polskokatolickiego

Ksi¹dz Infu³at Eugeniusz Stelmach (pierwszy z lewej wraz z synem ks. Adamem Stelmachem), d³ugoletni proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Strzy¿owicach ko³o Bêdzina (przy
drodze na lotnisko katowickie w Pyrzowicach), dziekan Dekanatu Œl¹skiego Koœcio³a
Polskokatolickiego i d³ugoletni wiceprzewodnicz¹cy Œl¹skiego Oddzia³u Polskiej Rady
Ekumenicznej, w dniu 21 listopada 2008 r. obchodzi³ 75 rocznice urodzin. Ten zas³u¿ony
i lubiany kap³an polskokatolicki znany z wielkiej dobroci, mi³osierdzia i goœcinnoœci
zaprosi³ na 22 listopada 2008 r. na obrady do siebie Zarz¹d Œl¹skiego Oddzia³u PRE.
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Obrady rozpoczê³y siê od pieœni, modlitwy i z³o¿enia dostojnemu Jubilatowi ¿yczeñ.
Najpierw przewodnicz¹cy Œl¹skiego Oddzia³u PRE ks. radca Jan Gross odczyta³ stosowne do osoby Jubilata S³owo Bo¿e z 1 Kor 13, a wiêc „hymn o mi³oœci” Aposto³a Paw³a.
W laudacji przewodnicz¹cy wspomina³ wszystkie lata prze¿yte w zgodzie, poszanowaniu
i bratniej mi³oœci razem w pracy ekumenicznej pocz¹wszy od pierwszych wyborów na
wiceprzewodnicz¹cego Œl¹skiego Oddzia³u PRE w dniu 9 marca 1982 r.
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Ks. Infu³at Eugeniusz Stelmach zawsze pracowa³ gorliwie dla jednoœci Koœcio³a Chrystusowego na Œl¹skiej Ziemi. St¹d zawsze by³ bardzo ceniony przez wszystkie Koœcio³y.
Do tej laudacji przewodnicz¹cego w³¹czyli siê wszyscy Cz³onkowie Zarz¹du z serdecznymi ¿yczeniami wrêczaj¹c Jubilatowi herbaciane ró¿e.
Po ¿yczeniach zabra³ g³os sam Jubilat dziêkuj¹c Zarz¹dowi za ¿yczenia, pamiêæ i wspólnotê braterska jak¹ zawsze odczuwa³ w pracy ekumenicznej.
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Za tê wspólnotê na rêce Cz³onków Zarz¹du, ks. infu³at Eugeniusz Stelmach serdecznie
podziêkowa³ wszystkim Koœcio³om Œl¹skiego Oddzia³u PRE i oœwiadczy³, ¿e podobnie jak przewodnicz¹cy ks. radca Jan Gross, ustêpuje z Zarz¹du z dniem 1 stycznia 2009 r.,
aby w ten sposób daæ mo¿liwoœæ dzia³ania m³odszemu pokoleniu.
Doroczne adwentowe spotkanie ekumeniczne i tym razem podobnie jak to by³o w ubieg³ym roku, Zgromadzenie Wyborcze Œl¹skiego Oddzia³u PRE, które dokona wyboru
przewodnicz¹cego i I wiceprzewodnicz¹cego Œl¹skiego Oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej odbêdzie siê w sobotê, dnia 20 grudnia 2008 r. o godzinie 10.00 w Domu Parafialnym im. Ksiê¿y Bartelmusów w Pszczynie przy koœciele parafialnym na pszczyñskim
Rynku.
Jubilatowi raz jeszcze sk³adamy najlepsze ¿yczenia zdrowia, ci¹gle nowych si³ do pracy dla
Pana, a nade wszystko na ka¿dy dzieñ wiele Bo¿ego b³ogos³awieñstwa s³owami:
„Teraz wiêc pozostaje wiara, nadzieja, mi³oœæ, te trzy, lecz z nich najwiêksza jest mi³oœæ.”
(1 Kor 13,13)
„Ad multos annos”, drogi nasz Jubilacie.
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