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100 LAT to za mało!
W niedzielę, 6 kwietnia w kościele parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach odbyła się uroczysta msza święta w intencji Franciszka
Góry. Pan Franciszek, urodzony 7 kwietnia i zamieszkały w Dziewkach jest najstarszym mieszkańcem gminy Siewierz. Tego dnia świętował on
swoje setne urodziny. Mszę w intencji Jubilata celebrowali: Ksiądz Prałat Jan Duda, Ksiądz Franciszek Błasik – były proboszcz parafii w
Żelisławicach oraz obecny proboszcz Ksiądz Marek Majchrzak. Do kościoła przybyła rodzina Jubilata, przyjaciele i znajomi, mieszkańcy Żelisławic
oraz sąsiadujących miejscowości, a także przedstawiciele władz samorządowych gminy Siewierz.
W tym szczególnym dla Pana Franciszka dniu, nie zabrakło oczywiście ciepłych i serdecznych życzeń od osób zgromadzonych w kościele.
Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz wraz z Barbarą Bochenek – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu składając Jubilatowi
w imieniu władz samorządowych gminy najserdeczniejsze życzenia wręczyli kwiaty i kosz wypełniony słodkościami, które jak wiemy Pan
Franciszek bardzo lubi. Życzenia złożyli również Jan Machura – Sołtys sołectwa Żelisławice, strażacy ochotnicy z OSP w Żelisławicach oraz
Orkiestra Dęta OSP w Żelisławicach, która gratulacje przekazała za pomocą dźwięków muzyki. Na zakończenie wszyscy obecni na uroczystej
mszy zaśpiewali Jubilatowi tradycyjne, już nie sto, a „200 lat, 200 lat…”. Po mszy Franciszek Góra wraz z rodziną udał się na przygotowane na
ten dzień przyjęcie, aby świętować swój niemały jubileusz.
Rok temu w dniu 99 urodzin Pan Franciszek zdradził redakcji Kuriera swoje marzenie:
- Moim marzeniem jest doczekać 100 urodzin, a właściwie je „przekroczyć” i to najlepiej w gronie całej rodziny – powiedział Pan Franciszek.
- Jestem zodiakalnym „Baranem” upartym i potrafiącym postawić na swoim, zatem myślę, że moje marzenie - 100 urodziny również spędzę z
moją rodziną – dodał w ubiegłym roku Franciszek Góra.
Jak widać marzenia się spełniają, a my z okazji urodzin życzymy Franciszkowi Górze dużo zdrowia, spełnienia marzeń i jeszcze wielu, wielu
pięknych i radosnych lat w rodzinnym gronie.
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