JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
20 stycznia 16 par małżeńskich z Pisarzowic świętowały swoje jubileusze . W gronie par
małżeńskich było 5 par obchodzących 60-lecie i 11 par obchodzących 50-lecie małżeństwa.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Wilamowicach mszą świętą , którą w
intencji małżonków odprawił ksiądz dziekan Stanisław Morawa w koncelebrze z
proboszczami poszczególnych parafii naszej gminy.
Dalsza część uroczystości odbywała się w restauracji „Rogowa”. Pan burmistrz Marian Trela
serdecznie przywitał Szanownych Jubilatów, obecnych na uroczystości sołtysów, a także
proboszczów poszczególnych parafii. W sposób szczególny podziękował księdzu
dziekanowi Morawie za odprawienie mszy świętej w intencji Jubilatów.
Następnie pan burmistrz Marian Trela odznaczył wszystkie pary obchodzące jubileusz
50-lecia medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, a pary obchodzące jubileusz 60-lecia
pożycia małżeńskiego otrzymały okolicznościowe dyplomy. Uroczystość Jubileuszową
uświetnił swoim pięknym występem zespół „Tradycja” ze Starej Wsi. Były życzenia, było
wspólne zdjęcie, był toast „Sto lat”. Po wspólnym toaście zgromadzonych zaproszono na
poczęstunek.
Z Pisarzowic DIAMENTOWE GODY obchodzili :
Dziedzic Stefan i Maria
Janosz Karol i Justyna
Stawowczyk Jan i Stanisława
Wawak Józef i Franciszka
Wróbel Kazimierz i Monika
Z Pisarzowic ZŁOTE GODY obchodzili :
Dobija Jan i Helena
Fudala Stanisław i Anna
Gacek Stanisław i Małgorzata
Gretka Andrzej i Maria
Handzlik Bronisław i Maria
Markiel Brunon i Józefa
Nowak Stanisław i Stanisława
Pudełko Marian i Józefa
Smolarski Jerzy i Janina
Szatan Jan i Anna
Wójcik Aleksander i Barbara

DOSTOJNI JUBILACI
Z okazji tego szczególnego dla Was dnia chciałbym skierować ciepłe słowa uznania i szczere
gratulacje z okazji tych wyjątkowych jubileuszy. Szanowni państwo jesteście przykładem dla
wielu pokoleń, że życie we dwoje jest lepsze i łatwiejsze dzięki miłości i zrozumieniu. Idźcie
Państwo przez życie z dobrocią w sercu otoczeni ludźmi, których kochacie zawsze
uśmiechnięci, zawsze razem pewni swoich uczuć.
Każda miłość jest podróżą w głąb siebie, każde małżeństwo jest odwagą wspólnego
kroczenia przez wyboje i zakręty. Po tylu latach wspólnej pracy, wspólnego biesiadowania,
wzdychania, a czasami narzekania, życzę Wam dobrego zdrowia, radości i spokoju na
następne lata wspólnej podróży.
Wasza rocznica jest szczególną okazją do tego by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to co
osiągnęliście w czasie trwania Waszego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na
wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. Przez te wszystkie lata
wspólnego małżeństwa trwacie ze sobą jak korzeń z drzewem, z którego wyrasta gałąź
Waszej miłości. Doskonale wiecie czym jest trwałość , czym są słowa proszę, przepraszam,
dziękuję. To zapewne jest Wasze motto życiowe.
Składając Wam życzenia, dziękowałem Wam wszystkim za to, że jesteście dobrym wzorem
do naśladowania dla młodych małżeństw.
Niech Dobry Bóg błogosławi Wam na kolejne lata i na kolejne jubileusze.
Z najlepszymi życzeniami
Sołtys Pisarzowic
Stanisław PESZEL

Zdjęcia : Grzegorz Ławeczka

