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NajprzewieCeBniejszy 1{sięże Infułacie Eugeniuszu,

(Przyjacielu - <Pro6oszczu (Parafii <Pofs^o^atoG,c^ej

-w Strzyżowicach.

Zfoty Jubileusz 50 — fecia Twojej (Parafii i Srebrny Jubileusz 25 — tecia Twojej posfugi
duszpasterskiej u> (Będzińskim Szpitalu to szczegóCna okazja do skradania życzeń i gratulacji.

Chcemy wyrazić naszą głęboką •wdzięczność i podziękowania za wieloletnią pracę na
rzecz tej (Parafii a także naszego Szpitala, wszystkich chorych i potrzebujących zwfaszcza w
trudnym okresie Stanu Wojennego. Jesteś jednym z nieRcznych, którzy nie patrząc na
•pochodzenie czy wyznanie niosą pomoc tam gdzie potrzebuje jej człowiek^

(Dzisiaj, kiedy Strzyżowicfia (Parafia przeżywa uroczystość 50 -tecia, które upływają od
dnia jej erygowania, fączymy się wraz z 'Wami iv radosnym dziękczynieniu, pragniemy wyrazić
serdeczne życzenia, a6y Wasza Wspólnota (Parafialna, Budowana przez Sfowo (Boże i
Eucharystię, była nieustannie miejscem gfoszenia (Do6rej Nowiny o zbawieniu, miejscem
budowania i pogłębiania więzi między (Bogiem a człowiekiem.

Życzymy, aby Wasza Wspólnota (Parafialna, budowana przez mifość, która przybiera
formę wielorakiej sfużby, była miejscem — taf^jaf^jest dotychczas - troski o biednych, karmienia
godnych chlebem, także -w tym dosłownym tego słowa znaczeniu.

Życzymy, aby była sĄafą schronienia, Ąpóra daje wsparcie i poczucie bezpieczeństwa,
łagodzi Cęfci, usuwa zwątpienie, aby była domem o gościnnych drzwiach, miejscem otwartym
także na innych, na zagubionych, wątpiących, na Cudzi o pogmatwanych [osach.

Życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha, wielu łasfś^ (Bożych, przez
wstawiennictwo Matfci (Bożej Nieustającej (Pomocy - (Patronki (Parafii, a nade wszystko
wytrwałości i satysfakcji ze sprawowanej ^apfans^iej posfugi na dalsze wspaniałe Jubileusze
zarówno T-woje "Księże Infułacie osobistejakj- (Parafialne.

(Proszę przyjąć nasze życzenia igratufacje w imieniu (Dyrekcji, całego (Personelu
^Medycznego i wszystkich (Pacjentów Szpitala w (Będzinie.

Z wyrazami głębofąego szacunku


