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POTRÓJNY JUBILEUSZ
KSI¢DZA PRA¸ATA GRZEGORZA KAROLAKA

W dniu swych imienin - Êwi´tego papie˝a Grzegorza
VII, ksiàdz pra∏at Grzegorz Karolak , proboszcz Ciecho-
cinka i dziekan nieszawski obchodzi∏ potrójny jubileusz:

50 - lecia urodzin
25 - lecia Êwi´ceƒ kap∏aƒskich
10 - lecia probostwa w Ciechocinku
Przed po∏udniem w katedrze w∏oc∏awskiej ks. Bis-

kup Wies∏aw Mering wraz z ksi´˝mi biskupami Bronis-
∏awem Dembowskim, Czes∏awem Lewandowskim i
Stanis∏awem D´bickim koncelebrowali Msz´ Êw. wraz
z jubilatami 25 Êwi´ceƒ kap∏aƒskich otrzymanych w
tej katedrze 25 maja 1980 roku z ràk Êp. biskupa Jana
Zr´by ordynariusza w∏oc∏awskiego. Na uroczystoÊciach
byli obecni przedstawiciele Ciechocinka z burmistrzem
Leszkiem Dzier˝ewiczem. Po zakoƒczonej Eucharystii
biskupi i jubilaci udali si´ do krypty w podziemiach
katedry, gdzie spoczywa ks. biskup Jan Zar´ba.

W Ciechocinku o godzinie 19 pra∏at Grzegorz Ka-
rolak przyjmowa∏ przy o∏tarzu ˝yczenia z okazji obcho-
dzonych jubileuszy. Sk∏adali je ksi´˝a wikariusze, mi-
nistranci, chór „Cantate Deo”, przedstawicielki ̋ eƒskich
zgromadzeƒ zakonnych, Biuro Radia Maryja, ruchy ka-
tolickie dzia∏ajàce w parafii: „˚ywy Ró˝aniec”, Apos-
tolat Maryjny, Odnowa w Duchu Âwi´tym, Rada Para-
fialna. Nie zabrak∏o tez dzieci i m∏odzie˝y z ciecho-
ciƒskich przedszkoli i szkó∏. Ostatnim sk∏adajàcym
˝yczenia by∏ wiceminister kultury Ryszard Ulicki (autor
tekstu piosenki „Kolorowe jarmarki” - wykonywanej
przez Maryl´ Rodowicz), który przekaza∏ ksi´dzu pra-
∏atowi swojà ostatnià ksià˝k´. W koÊciele obecni byli
te˝ Mieczys∏aw Niewczas, dyrektor Okr´gu Poczty w
Gdaƒsku, dyrektorzy prezesi miejscowych sanatoriów
i zak∏adów oraz prof. Jan Tajchman - projektant roz-
budowy koÊcio∏a.

Po ˝yczeniach rozpocz´∏a si´ koncelebrowana Msza
Êw., w której uczestniczyli: ks. pra∏at, proboszczowie
ks. Pawe∏ Koƒski i Andrzej Zdzianiecki do ubieg∏ego
roku ciechociƒscy wikariusze oraz obecni ks. Artur
Krzy˝anowski i Zbigniew Raj, ksi´˝a emeryci Stefan
Szczeblewski i Jan Lipinski oraz ks. Marek Ba∏was
przebywajàcy w Ciechocinku na leczeniu. Homili´
wyg∏osi∏ jubilat rozpoczynajàc jà cytatem z otrzymanej
ksià˝ki: „Co dobre to od Boga”. Wspomnia∏ te˝, ˝e
Êwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏o 17 ksi´˝y. Jubileusz
25 - lecia Êwi´towa∏o 14, a 12 by∏o na uroczystoÊciach
we W∏oc∏awku. Razem z pra∏atem Grzegorzem Karola-
kiem Êwi´cenia otrzyma∏ obecny biskup Witebska - ks.
W∏adys∏aw Blin.

Po Komunii Êwi´tej chór Cantate Deo wykona∏
premierowy utwór - „Kujawiak na 25-lecie” do s∏ów
Józefa Adamczyka i muzyki prof. Micha∏a Czchowskiego,
który dyrygowa∏ chórem w trakcie prawykonania.

Po zakoƒczeniu Mszy Êw. w godzinach wieczornych
w restauracji „Bristol” odby∏o si´ przyj´cie sk∏adkowe,
na którym ˝yczenia sk∏adali przedstawiciele w∏adz
miasta, Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka i inni.
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