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NOWY ADMINISTRATOR W PARAFII PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W
SIEWIERZU

    W niedzielę 10 stycznia 2021 roku parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu objął
ksiądz  Jacek  Michalak,  dotychczasowy  proboszcz  parafii  pw.  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  i
Najświętszej  Marii  Panny Wspomożycielki  Wiernych w Wysokiej.  Treść dokumentu nominacyjnego na
urząd proboszcza odczytał dziekan dekanatu siewierskiego ks. kan. Janusz Rakoczy, czym wprowadził go
do wspólnoty parafialnej. Po zakończeniu mszy świętej nowy proboszcz został uroczyście przywitany przez
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Siewierz  oraz  przedstawicieli  grup  parafialnych  i  organizacji  społecznych  z
Siewierza.

    W imieniu społeczności Miasta i Gminy Siewierz oraz władz samorządowych pragnę serdecznie przywitać
i  pogratulować księdzu tej  zaszczytnej nominacji.  Wyrażam dumę, że w parafii będzie służył  duszpastrzez
charakteryzujący się bogatą działalnością w tak wielu obszarach. Jestem przekonany ze otoczy ksiądz
mieszkanców  Siewierza  i  wszystkich  parafian  duchową  opieką  i  należytą  troską  o  kształt  kościoła.
Zapewniam  o  życzliwości  i  wsparciu  samorządu  w  realizacji  planów  i  inicjatyw  realizowanych  w  parafii  -
zwrócił się do nowego proboszcza Burmistrz Zdzisław Banaś.

    Ksiądz Jacek Michalak podziękował za serdeczne przywitanie. Nieodżałowany ksiadz Marek Cuda wraz z
wieloletnim proboszczem Emilem Ilkowem wysoko zawiesili poprzeczkę spełniania się w kapłaństwie. Mając
na  uwadze  szacunek  dla  moich  poprzedników,  chciałbym  kontynuować  ich  wysiłki  duszpasterskie  i
administracyjne na parafii - przemówił na zakończenie do zgromadzonych w świątyni. Przedstawił również
swoją wizję pracy duszpasterskiej - Pomóżcie mi ratować dzieci młodzież, tak bardzo narażone dziś na
demoralizację. Po drugie, pragnąłbym bardzo pomóc rodzinom, narażonym na utratę tożsamości. Pozwólcie
mi również być blisko ludzi starszych i chorych, którzy na co dzień nie wychodzą z domów, których często
nie zauważamy w społeczeństwie i wspólnotach.
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