
 

 

 

30 lat 

w służbie 

Bogu, Kościołowi i ludziom 

Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi 

i Duchowi Świętemu za owoce kapłaństwa
z radością pragniemy zaprosić do wsp

w 30 rocznicę

ks. kanonika Stanisława Bętkowskiego

ks. kanonika Wiesława Cygana

ks. kanonika Józefa Stopk

na uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną przez Dostojnych Jubilatów
dnia 16 czerwca (niedziela) 2013 roku o 
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie.

„Przybywa nam lat, zmieniamy miejsca posługi,

zapalać, podtrzymywać i rozprzestrzeniać

Kościół w Polsce i

- przede wszystkim i

fragmenty Listu (Episkopatu Polski) do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r.

Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych 

 

„W Roku Wiary pragniemy razem powrócić do dnia naszych święceń,

abyśmy wspominając je, mogli na nowo rozpalić

otrzymany przez nałożenie rąk (por. 2

 
 

 
W duchu wdzięczności 
Bogu za życie i wiarę 

Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi 
za powołanie 

i Duchowi Świętemu za owoce kapłaństwa
z radością pragniemy zaprosić do wspólnej modlitwy

30 rocznicę przyjęcia święceń 
przez 

 

ks. kanonika Stanisława Bętkowskiego

ks. kanonika Wiesława Cygana

ks. kanonika Józefa Stopkę 
 

na uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną przez Dostojnych Jubilatów
dnia 16 czerwca (niedziela) 2013 roku o godz. 13
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie.

 
„Przybywa nam lat, zmieniamy miejsca posługi, jednak misja pozostaje niezmiennie ta sama:

rozprzestrzeniać ogień chrześcijańskiej miłości wśród wierzących.

ce i na całym świecie pilnie potrzebuje świadków wiary

przede wszystkim i najpierw pośród duchownych.” 

fragmenty Listu (Episkopatu Polski) do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r.

 

 

 

 

    

    

 

 

Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych Maryjo, Matko Kapłanów i Wspomożycielko Wiernych ----    módl się za módl się za módl się za módl się za 

„W Roku Wiary pragniemy razem powrócić do dnia naszych święceń, 

abyśmy wspominając je, mogli na nowo rozpalić w sobie dar Boga, 

otrzymany przez nałożenie rąk (por. 2 Tm 1,6).” 

Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi  

i Duchowi Świętemu za owoce kapłaństwa 
ólnej modlitwy 

ks. kanonika Stanisława Bętkowskiego 

ks. kanonika Wiesława Cygana 

 

na uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną przez Dostojnych Jubilatów 
godz. 1300 

w kościele pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie. 

jednak misja pozostaje niezmiennie ta sama: 

ogień chrześcijańskiej miłości wśród wierzących. 

na całym świecie pilnie potrzebuje świadków wiary 

fragmenty Listu (Episkopatu Polski) do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r. 

módl się za módl się za módl się za módl się za nami!nami!nami!nami!    


