Podziękowanie
ks. Henrykowi Olechowi
Proboszczowi Parafii Świętej Rodziny
w Puławach

Dziś uczestnicząc we mszy św. dziękczynno-błagalnej , cała parafiaŚwiętej Rodziny pragnie
podziękować Bogu za dar Kapłaństwa naszego Ks. Henryka i pełnienia misji proboszcza w
Kościele na Niwie.
Czcigodny Księże Proboszczu !
Z serca dziękujemy Panu Bogu za to, że 17 lat jesteś z nami, w Parafii Świętej Rodziny
w Puławach. Zaszczyceni i dumni , dziękujemy za te szczęśliwe dla parafii lata. Jesteś z nami
od chwili przyjęcia trudnych obowiązków Proboszcza i zawierzenia Bogu posługi kapłańskiej
w naszej wspólnocie parafialnej „Świętej Rodziny”. Dziękujemy za utworzenie wspólnot parafialnych oraz za Twoją z nimi współpracę. Pod Twoją oraz księży wikariuszy opieką rozwijają
swoją działalność i są chlubą parafii: Akcja Katolicka, Kółka Różańcowe, Legion Maryi, Koło
Przyjaciół Radia Maryja, Chór Parafialny, Odnowa w Duchu Świętym, Stowarzyszenie Rodzina,
Lektorzy i Ministranci oraz Rada Duszpasterska - wspólnota, którą powołałeś jako organ wspierający zadanie budowy kościoła i rozwój parafii we wszystkich obszarach jej działalności.
Dziękujemy za wielki, wspaniały, wyjątkowy i niezwykle efektywny czas Twojej Księże Proboszczu, misji , powołania , służby i pracy świadczonej każdego dnia dla naszej parafii. Wszyscy ci
spośród nas, którzy żyją sprawami kościoła, doskonale wiedzą jak ważny i cenny był to czas.
Dziękujemy za to, że nasz Kościół powstał jako dziękczynienie Bogu za pontyfikat wielkiego
Polaka, Papieża, Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy, że był budowany przez Ciebie przez te
wszystkie lata, z niegasnącym zapałem. Wielu z nas zastanawiało się wielokrotnie, jak Ty to robiłeś Księże Proboszczu, że nie zrażały Cię problemy, których na tak ogromnym, wymagającym i
specyficznym placu budowy, z pewnością było mnóstwo? Odpowiedź jest tylko jedna – głęboko
wierzysz i masz wielkie serce.
Dziękujemy za Twoją „Wielką wiarę i wielkie serce, które
pomogły Ci stworzyć tak wielkie dzieło”. Ta właśnie myśl przenika
wszystkie Twoje działania. Jesteśmy dumni z tego , że budowana od
podstaw świątynia otrzymała tak niepowtarzalny wizerunek.
Dziękujemy za Twoje, Księże Proboszczu, różnorodne kompetencje, wysiłek i całą Twoją działalność jako głównego organizatora i koordynatora wszystkich skomplikowanych i precyzyjnych
prac architektonicznych, budowlanych, wykończeniowych i wszelkich innych wymagających
doświadczenia i trafnych decyzji. Każdy z nas, jako członek społeczności parafialnej powinien być
wdzięczny Bogu za to, że nowy kościół powstał za jego czasów, na jego oczach i z jego pomocą
i tą modlitewną i materialną. Dziękujemy za to, że jako parafianie byliśmy świadkami wybudowania kościoła i oddania go do użytku wiernym. W obiektywnej ocenie , nasz Kościół jest budowlą
prawdziwie wielką, wspaniałą i wyjątkową. Było tak od samego początku, od samej decyzji
budowy poprzez trudy wznoszenia , aż po radość posiadania Świątyni budowanej na chwałę Pana
naszego Zbawiciela.

Księże Proboszczu, dziękujemy za codzienny ogromny trud budowniczego, za wysiłek umysłu
i rąk, za poświęcenie w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

- za każdą pasterską posługę, dar Eucharystii, słowa otuchy, pokrzepienia i nadziei oraz za optymizm, który Ci niezawodnie towarzyszy,

Każda rodzina parafialna wie, że nawet najwspanialszy kościół, najlepsze metody duszpasterskie
nie zastąpią żywego kościoła, którym są wszyscy wierni, wszyscy parafianie. Dziękujemy, że
zawsze nam o tym przypominałeś, zawsze nas w tym umacniałeś i utwierdzałeś w przekonaniu, że
zasłużyliśmy sobie na taki właśnie obraz Kościoła.

- za obdarowywanie nas Słowem Bożym , które pozwalało podczas każdej modlitwy na nowo
zapatrzeć się w Świętą Rodzinę z Nazaretu, by w swoich rodzinach pogłębiać życie religijne i
czynić je bożymi rodzinami,

Dla nas parafian, jesteś Księże Henryku, wzorem Kapłana i wzorem Proboszcza. Widząc Twoje
oddanie naszemu Kościołowi - jednoczymy się wokół Twojej wizji naszej parafii Świętej Rodziny
i wspieramy Cię. Angażujemy się w jej życie, każdy na miarę swoich umiejętności, możliwości
i chęci. Przepraszamy, jeśli ta miara naszego zaangażowania nie zawsze była dostatecznie dobra
i nie zawsze spełniała oczekiwania i potrzeby.
Księże Proboszczu. Dziękujemy za ogromną wytrwałość i determinację w przygotowywaniu naszego kościoła do podniosłego Aktu Poświęcenia. Dziękujemy za wzruszające i niepowtarzalne święto
naszego Kościoła, które nam dałeś oraz w którym z dumą i wdzięcznością uczestniczyliśmy
w ubiegłą niedzielą.
Dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości poprzez udział w niej zaproszonych gości - przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich, samorządowych oraz uhonorowanie sponsorów i dobrodziejów budowy Kościoła.
Dziękujemy za „Serce naszego Kościoła”, które udało się w ostatniej chwili ożywić i wzmocnić
poprzez nowe Tabernakulum i Ołtarz Adoracji Najświętszego Sakramentu, który przykuwa wzrok
swym blaskiem, skłania do tego, by uklęknąć i oddać się głębokiej modlitwie uwielbienia.
Dziękujemy za okolicznościowe modlitewniki „Obrzędy poświęcenia kościoła” i album „Z historii
budowy świątyni”. Dziękujemy za cały wystrój naszej świątyni: za świetliste wnętrze, za prześliczny
wizerunek Świętej Rodziny, za okazałe marmurowe wyposażenie ołtarza, za wyciszone
konfesjonały, za wygodne ławki i zawsze lśniącą posadzkę.
Dziękujemy za oprawę muzyczną i wokalną, za dobór pieśni, o wyjątkowym, religijno-patriotycznym charakterze. Z wielką radością wsłuchiwaliśmy się w śpiew naszego byłego organisty lubianego Pana Grzegorza oraz obecnego Pana Krzysztofa. Puławska młodzieżowa orkiestra dęta bardzo
się podobała i pozostawiła niezapomniane wrażenie.
Dziękujemy za przemiłe spotkanie parafian w podcieniach Świątyni po uroczystości poświęcenia
kościoła. Było radośnie, smacznie, słodko i bardzo rodzinnie.
Czcigodny Księże Kanoniku! w dniu podsumowania Twojego doniosłego Jubileuszu 17 lat pełnienia misji Proboszcza w parafii Świętej Rodziny, w imieniu Rady Duszpasterskiej, w imieniu
pozostałych wspólnot modlitewnych: Kółek Różańcowych, Legionu Maryi, Akcji Katolickiej,
Odnowy w Duchu Świętym, Stowarzyszenia „Rodzina”, Chóru Parafialnego, Lektorów, Ministrantów oraz w imieniu wszystkich Parafian, a szczególnie dziś zgromadzonych wokół Ciebie, tu w
naszym przepięknym kościele pragniemy z serca podziękować:

- za długoletni dar obecności pośród nas, obecności nacechowanej duszpasterską życzliwością ,
otwartością i oddaniem,
- za Twój żarliwy i zawsze merytoryczny głos mówiony,
- za Twój ciepły i pięknie brzmiący modlitewny głos śpiewany,
– za to, że obudziłeś w nas śmiałość do modlitwy poprzez śpiew.
Drogi Księże Proboszczu,
Przeżywaj nadal swoje Chrystusowe Kapłaństwo według słów Świętego Jana Pawła II : „Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko Kapłan świadom pełnego sensu swego
Kapłaństwa: Kapłan, który głęboko wierzy , który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu
błogosławieństw”.
Czcigodny Księże Henryku!
Zapewniamy Cię, że w naszych modlitwach , również przez wstawiennictwo Świętego Jana
Pawła II, będziemy prosić, by Dobry Bóg obdarzał Cię wszelkimi potrzebnymi łaskami: dobrym
zdrowiem i pogodą ducha na nowej drodze życia.
Życzymy Ci:
Błogosławionych dalszych lat życia i posługi kapłańskiej pośród nas.
Niech wielkie dobro,
jakie Twoja wierna służba
daje naszemu Kościołowi,
trwa i niech dalej rozwija się
w naszej parafii.
Zgodnie z Twoją sugestią , po przekazaniu obowiązków proboszcza
Twojemu następcy ks. Ryszardowi Winiarskiemu, będziemy się do Ciebie
zwracać „Księże Kanoniku”.
Szczęść Boże
(Słowa wypowiedziane podczas mszy św. dziękczynnej - Ostatnie spotkanie z
ks. Henrykiem jako proboszczem 06.X.2019r. godz. 10:00 - M.A.)

