Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
Ks. Jan Twardowski
W dniu 15 maja 2018r. nasz Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek przeżywał jubileusz czterdziestolecia
sakramentu kapłaństwa. W 1978r. w Katedrze Wawelskiej święceń kapłańskich udzielił Jemu i 27 diakonom
Kardynał Karol Wojtyła. Były to ostatnie święcenia Księdza Kardynała ponieważ jak pamiętamy juz 16
października 1978r został wybrany na papieża Jana Pawła II.
Z okazji tak dostojnego jubileuszu parafianie wraz z Księdzem Jubilatem postanowili uroczyście
świętować jubileusz 21 maja w dniu odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Matki Kościoła. Na
uroczystość zostali zaproszeni księża Jubilaci z rocznika 1978 : ks. Jacek Jaskiernia i ks. Józef Walusiak.
Wśród dostojnych gości byli księża emeryci: ks. Prałat Stanisław Śmietana - poprzedni proboszcz naszej
parafii; ks. Prałat Michał Boguta , księża rodacy z Marcyporęby wraz z obecnym księdzem Proboszczem
Janem Giądła. Na uroczystość przybyli również księża rodacy z parafii Pisarzowice - ks. Juliusz Olejak i ks.
Mariusz Zemanek. Oczywiście nie zabrakło dostojnych kapłanów z naszego dekanatu na czele z księdzem
Dziekanem Stanisławem Morawą oraz kapłanów z parafii ościennych . Gościliśmy również rodzinę Księdza
Proboszcza wraz z księdzem profesorem Robertem Tyrałą. Na uroczystej sumie odpustowej dziękowaliśmy
za lata posługi księdza Proboszcza i księży Jubilatów. Uroczystość uświetnili swą obecnością parafianie,
dzieci pierwszokomunijne , chór parafialny, orkiestra dęta, poczty sztandarowe górników , strażaków,
pszczelarzy oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach.
Przedstawiciele parafii składając Jubilatom życzenia wyrazili swą wdzięczność za trud posługi
kapłańskiej : Z okazji pięknego Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich życzymy Wam wielkiej radości z
każdego dnia Waszej Kapłańskiej służby oraz sił i zdrowia w realizacji trudnych obowiązków.
Drodzy Jubilaci – za Waszą gorliwość duszpasterską Bogu niech będą dzięki, a na dalsze trudy pasterskiej
posługi, jaką pełnicie każdego dnia życzymy „Szczęść Boże”!
Nie obyło się bez pięknych kwiatów - czterdziestu czerwonych róż, które Ksiądz Jubilat ofiarował Matce
Najświętszej.
Po uroczystej Mszy świętej Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na salę OSP, gdzie już czekał
Zespół Regionalny „Pisarzowianki” ze swą przewodniczącą Cecylią Puzoń. Gości przywitał serdecznie Sołtys
naszej miejscowości Pan Stanisław Peszel, który również wzniósł toast za pomyślność Jubilatów. Młodzież z
klas gimnazjalnych naszej szkoły wraz ze swoją opiekunką Panią Agnieszką Kania przygotowała prezentację
multimedialną z życia Księdza Jubilata, która przywołała wspomnień czar - dzieciństwo, dorastanie ,
dojrzewanie do kapłaństwa, święcenia kapłańskie , pierwsze kroki w kapłaństwie , spotkania ze świętym
dziś Janem Pawłem II.
Atmosfera jubileuszu była podniosła ale też radosna i serdeczna. Życzymy Księdzu Jubilatowi nadal
wszelkich łask Bożych.
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