
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

Czcigodny Ksiądz 

Andrzej Godlewski  

Proboszcz Parafii pw. Krzyża 

Świętego w Łomży  

 
Najdostojniejsi Księża Biskupi, 

Czcigodny Księże Proboszczu, 

Szanowni Uczestnicy Jubileuszowego Zgromadzenia, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do wspólnego dziękczynienia Bogu  

za 22 lata funkcjonowania Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży oraz na doroczny 

Festyn Rodzinny. Niestety ze względu na powinności poselskie i rządowe nie mogę 

uczestniczyć w tej ważnej i miłej uroczystości. Chciałbym więc tą drogą pozdrowić 

wszystkich uczestników dzisiejszego święta oraz przekazać kilka słów refleksji.  

W związku z obchodzoną przez Parafię pw. Krzyża Świętego 22. rocznicą jej 

powstania pragnę złożyć Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi i całej wspólnocie 

parafialnej płynące z głębi serca podziękowanie za wszystkie działania, które 

podejmowaliście i wciąż poodejmujecie na rzecz rozwoju i umacniania Parafii, a także 

poszerzania dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie. Nie byłoby to możliwe bez osobistego 

zaangażowania kolejnych duszpasterzy, którzy przez lata wspólnie z wiernymi 

podejmowali różne dzieła w swojej Parafii. Szczególnie dziękuję za poświęcenie oraz 

nacechowane pełnym oddaniem Bogu i ludziom sprawowanie przez Czcigodnego Księdza 

Proboszcza kapłańskiego posłannictwa w tutejszej Parafii, które odciska coraz głębsze 

piętno w duszach i umysłach wszystkich, komu dane jest uczestniczyć w inicjatywach 

religijnych i społecznych księdza Proboszcza.  

Papież Benedykt XVI w jednej z homilii powiedział, że „w Kościele nikt nie jest 

zbędny, a wszyscy mogą i powinni znaleźć w nim swe miejsce”. Wierni wsłuchujący się  

w słowa nauki głoszonej przez kapłanów mogą dzięki nim łatwiej zrozumieć Boży plan  

i za nim podążać. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy fałsz dzięki przebiegłej 

manipulacji udaje prawdę, a człowiek zapatrzony w siebie staje się nieczuły na potrzeby 

innych i gubi drogę do Boga i zbawienia. 

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 

Rodzina Bogiem silna, staje się siłą 

człowieka i całego narodu. 

św. Jan Paweł II 



 

Inicjatywy takie jak Festyn Rodzinny w Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży  

są niezwykle cenne, gdyż podkreślają wagę i znaczenie rodziny, której we współczesnym 

świecie nie poświęca się zbyt wiele należytej uwagi i troski. Kryzys wartości, z którym 

mamy obecnie do czynienia najbardziej dotyka właśnie rodzinę, a zwłaszcza 

najmłodszych jej członków. To młodzież i dzieci są naszą przyszłością, dlatego 

powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić im bezpieczeństwo, stworzyć 

możliwie najlepsze warunki do rozwoju i otoczyć je miłością. Bez tego trudne, a czasem 

nawet niemożliwe staje się skuteczne wychowanie i kształtowanie postaw na różnych 

etapach rozwoju dziecka.  

Wszystkim kapłanom posługującym w Parafii na czele z Czcigodnym Księdzem 

Proboszczem życzę na dalsze lata opieki Matki Bożej oraz wszelkich Łask Bożych, 

dobrego zdrowia, siły ducha i wytrwałości w gorliwym sprawowaniu duszpasterskiej 

misji w służbie Bogu, ludziom  i naszej Ojczyźnie, a całej wspólnocie parafialnej życzę, 

aby wciąż rozrastała się w poczuciu wzajemnego zrozumienia, szacunku i jedności. 

Dziękuję również wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację  

dzisiejszego Festynu, a zwłaszcza tym, którzy byli pomysłodawcami tej pięknej idei. 

Uczestnicząc przez wiele lat w tych corocznych, wyjątkowych spotkaniach miałem okazję 

bezpośrednio poznać wartości, które się z nimi łączą. Życzę Państwu dalszych sukcesów  

i pomyślnej realizacji wszelkich podejmowanych przedsięwzięć.  

 
  Z wyrazami szacunku 

 

                                                                          Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

       Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

        i Administracji 

 

        

       Jarosław Zieliński 
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