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ZŁOTY MEDAL 
 

Było to w niedzielę 4 czerwca 2017 r. O godzinie 12.30 dla 

uczczenia 40-lecia Parafii św. Kazimierza Królewicza Mszę 

św. odprawił ks. abp Stanisław Szymecki, nasz Najczcigod-

niejszy Parafianin i po jej zakończeniu przy licznie zebranych 

wiernych otworzył III Parafialny Festiwal Charytatywny. Za-

szczycił nas również swoją obecnością Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. 

On wręczył mi tablicę z wygrawerowaną treścią: - proszę wczytać się w te słowa! 

      
 

Oraz udekorował mnie złotym krzyżem zasługi. 
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Przyjąłem go z wielkim zaskoczeniem, wzruszeniem i serdeczną wdzięcznością. 

Krzyż zasługi podpisany i nadany mi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za lata 

proboszczowania w Parafii św. Kazimierza i za wzniesienie świątyni w tych trud-

nych czasach. Za to wszystko dziękuję Dobremu Bogu, który dał mi zdrowie i siłę 

wytrwania przez te lata. Niech to wyrażę słowami poety: – „ Jakże dziękować 

mam Ci Boże, żeś dał mi tak wiele” Jestem również wdzięczny ks. arb Edwardowi 

Kisielowi za wsparcie i rady okazane mi w tym trudnym okresie. Muszę przyznać 

się - że medal ten nie był zbyt wypracowany przeze mnie i ciężki ponad moje siły. 

Dlaczego? – W niesieniu go pomagali mi gorliwi i pracowici wikariusze współ-

pracownicy. W tych latach było ich czterdziestu. Zapisali się oni chlubnie w dzie-

jach naszej Parafii oraz w szeregach kapłaństwa naszej Archidiecezji. Dwudziestu 

to proboszczowie, dwunastu wikariusze oczekujący na dalszy awans, pracownicy 

Kurii i kilku rozsławiających Polskę za granicą. Bez ich szczerej pomocy krzyż 

pasterzowania byłby dla mnie zbyt ciężki. 

W dźwiganiu kapłańskiego krzyża w tych latach byli ze mną zawsze moi parafia-

nie. Im zawdzięczam to zaszczytne wyróżnienie. Oni ze mną gorliwie się modlili, 

i w tym ciasnym kościele na cmentarzu, w budującej się dolnej i górnej świątyni. 

Oni wystarali się o pozwolenie na budowę kościoła, oni wspólnie ze mną budo-

wali ten kościół pracą i ofiarnością materialną.  

Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Prezydencie RP – uważam, że ten 

krzyż zasługi przyjęty przeze mnie ze szczerą wdzięcznością należy się przede 

wszystkim wspomnianym pokrótce wyżej moim wikariuszom i parafianom.  

Proboszczem Parafii św. Kazimierza byłem przez 34 lata. Obecnie od sześciu lat, 

po moim przejściu na emeryturę, kontynuuje moje dzieło i Parafią kieruje ks. pro-

boszcz Wojciech Łazewski. Trudno mi jest i wprost niemożliwie wymienić wszel-

kie jego dotychczasowe osiągnięcia duchowe i materialne. Mieszkańcy tej Parafii 

znają je, oglądają i szczerze mu za to okazują szacunek i wdzięczność. Mam na-

dzieję, że wkrótce zostanie on wyróżniony i nagrodzony medalem nie tylko zło-

tym, lecz jeszcze ważniejszym.  

 


