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Uroczysta Eucharystia w upaln± niedzielê 16 sierpnia 2015 r. by³a ostatni± niedzieln± msz± ¶w. sprawowan± w naszej
parafii przez ks. Proboszcza Janusza Klamuta i ks. wikariusza Ryszarda Pelca. Obaj kap³ani w przysz³ym tygodniu
¿egnaj± siê bowiem z nasz± parafi± i szpitalem, by zacz±æ pe³niæ pos³ugê kap³añsk± w innych parafiach naszej
Diecezji. Ksi±dz Janusz Klamut decyzj±
JE Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika bêdzie od 23 sierpnia
b.r. proboszczem w G³uchowie,
natomiast ks. Ryszard Pelc - wikariuszem w Targowiskach k/Krosna.
Niedzielna Suma by³a dobr± por± do podziêkowania Panu Bogu za 10 lat obecno¶ci w¶ród nas ks. Proboszcza
Janusza Klamuta, przed którym w roku 2005 zosta³o postawione zadanie wybudowania parafialnego ko¶cio³a. Swoj±
determinacj±, konsekwencj±, ogromem starañ, po¶wiêceniem i modlitw± w intencji dzie³a budowy doprowadzi³ j± po
czterech sezonach do szczê¶liwego koñca. Warto przypomnieæ, ¿e pierwsza msza ¶w. zosta³a odprawiona w nowo
wybudowanym ko¶ciele parafialnym w 10 rocznicê powstania parafii &ndash; 1 stycznia 2010 r. Oczywi¶cie, ca³y czas
trwa³y prace wykoñczeniowe, ko¶ció³ piêknia³, przybywa³o w nim wiele elementów wyposa¿enia, wystroju wnêtrza,
powsta³ parking dla samochodów, alejki procesyjne.
Przed nami i nowym proboszczem jeszcze wiele, wiele pracy, ale bez ksiêdza Janusza Klamuta i pomagaj±cych Mu w
tym dziele ksiê¿y wikariuszów &ndash; ks. Andrzeja Wydrzyñskiego, ks. Adama Ryby i ks. Ryszarda Pelca trudno
by³oby dokonaæ tego w tak krótkim czasie.
Wyra¿amy ogromn± wdziêczno¶æ ks. Januszowi Klamutowi za 10 lat proboszczowania w naszej parafii, zaanga¿owanie
w dzie³o budowy ko¶cio³a parafialnego oraz pos³ugê kapelana w Szpitalu Wojewódzkim w Przemy¶lu. Niech dobry Bóg
szczodrze wynagrodzi za to wszystko, a Matka Bo¿a Nieustaj±cej Pomocy wspiera Ksiêdza na drogach kap³añskiego
pos³ugiwania wszêdzie tam, gdzie przyjdzie je pe³niæ.
Bóg zap³aæ i szczê¶æ Bo¿e !
S³owa podziêkowañ kierujemy równie¿ do ks. wikariusza Ryszarda Pelca, który ze sw± kap³añsk± pos³ug± przebywa³
w naszej parafii 3 lata. Wszystkich nas uj±³ sw± dobroci±, ³agodno¶ci±, optymizmem i u¶miechem. Bêdzie tego
brakowaæ i nam, i pacjentom szpitala.

Bóg zap³aæ i szczê¶æ Bo¿e ksiê¿e Ryszardzie.

w naszej galerii zamie¶cili¶my zdjêcia z tej uroczysto¶ci

http://www.parafia-jsp.przemysl.pl
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