
Św. Cyril and Methodius Parish Marzec 2019

Boonton, NJ

Drogi Księże Arturze, Księżę Proboszczu,  

Z radością przyjmujemy wiadomoć o przyznaniu Księdzu godności 
Proboszcza naszej Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Boonton.

Dzięki Księdza zaangażowaniu i pracy – nasza parafia może się coraz 
bardziej rozwijać.

Dzięki Księdza umiejętnościom organizacyjnym i kierowania, oraz 
poczuciu odpowiedzialności za naszą małą tutaj społeczność, nasz 
kościół staje na nogi i fiskalnie – bo widzimy jak sprawnie Ksiądz 
zarządza finansami, skoro mamy z powrotem probostwo; i duchowo – bo 
czujemy, jak nas Duch Święty wypełnia przez słowa Księdza na każdej 
mszy; i dosłownie fizycznie – bo widzimy wiele dobrych zmian w 
samym kościele, w sali pod koścołem, w zakrystii, w obejściu na 
zewnątrz. 

Dzięki dobremu słowu i odpowiedniemu podejściu – zyskuje nasz kościół 
coraz więcej wiernych, którzy chcą przyjmować Pana Boga do swoich 



serc i domów.  Widzimy coraz więcej całych rodzin z dziećmi, a nawet 
tych, którzy może jakiś czas temu odeszli, a teraz wrócili.

Ksiądz sprawia, że kościół nie oznacza już zimnych murów pięknej 
świątyni - lecz ludzi coraz bardziej sobie nawzajem znajomych; 
wiernych, którzy chętniej i tłumniej przybywają tu na msze i by 
obchodzić wszelkie święta religijne i patriotyczne lub porozmawiać przy 
kawie i ciastku; młodych ministrantów, których liczba wzrasta z 
niedzieli na niedzielę; grono wolontariuszy poświęcających swój czas i 
umiejętności na cel usprawnienia i upiększenia naszego Bożego Domu 
lub organizację imprez towarzyskich; a także tych, którzy przeznaczają 
środki finansowe lub wspierają modlitwą, wierszem, zachętą, 
komplementem... Słowem, to w dużej mierze zasługa Księdza i jego 
pozytywnej energii, że „kościół świątynia” staje się prawdziwym 
„Kościołem ludzi”.

W imieniu swoim, jak i całej wspólnoty parafialnej, pragnę złożyć 
Księdzu z serca płynące gratulacje oraz życzenia: 
Dużo wiary, która z każdym dniem będzie nabierała siły; 
Dużo dobrych słów, które głoszone z ambony trafią prosto w serca nas,  
wiernych; 
Samych dobrych myśli, dzięki którym nawet trudne sytuacje będą 



wydawać się proste; 
Samych dobrych, prawdziwych i szczerych ludzi, dzięki którym będzie 
Kapłan mógł nabierać życiowego doświadczenia;

Samych pogodnych dni, dużo zdrowia i pomyślności;

oraz Błogosławieństwa Bożego na kolejne lata tak pięknej posługi.

Szczęść Boże!


