
 

 

 

  

 

 

 

 

Szanowny Pan 

Sylwester Jaworowski 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne  

 

 
 

Szanowny Panie Wójcie, 

Dostojni Jubilaci, 

 

pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w dzisiejszej uroczystości 

poświęconej jubileuszowi Długoletniego Pożycia Par Małżeńskich z Gminy Kołaki 

Kościelne. Uczestnictwo w tak podniosłej i ważnej uroczystości stanowiłoby dla mnie 

wielki zaszczyt i honor, jednakże jestem zmuszony prosić Państwa o wyrozumiałość dla 

mojej nieobecności spowodowanej przyjętymi wcześniej zobowiązaniami w ramach 

wykonywania mandatu poselskiego. 

Z tej wyjątkowej okazji jaką jest jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia małżeńskiego 

chciałbym złożyć Państwu serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych pięknych lat życia 

w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku. Niech łączące Was uczucia dają Wam siłę do 

pokonywania trudów i wszelkich problemów codzienności. Proszę także o przyjęcie 

wyrazów mojego szacunku, uznania i solidarności, które towarzyszą mi, gdy myślę  

o Waszej drodze życiowej, zaangażowaniu społecznym, trosce o wasze rodziny i Polskę. 

Przeżywany przez Państwa jubileusz skłania nas wszystkich do refleksji o miłości, sensie  

i celu życia, wartości każdego z jego etapów, przemijaniu, solidarności międzypokoleniowej 

i trwałych śladach, które każdy chce po sobie na ziemi zostawić. 

 Dzisiejsza uroczystość, której jesteście bohaterami dowodzi, że dochowaliście 

złożonej sobie wzajemnie i Panu Bogu przed laty przysięgi małżeńskiej, mimo wielu 

trudności i przeszkód, które na pewno pojawiały się na Waszej drodze obok radości  

i szczęśliwych chwil.           

  

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Jarosław Zieliński 



W tym miejscu przychodzą na myśl słowa Św. Pawła z „Hymnu o miłości”: „Miłość 

cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 

nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.” 

Państwa życie dowodzi, że mądrość zawarta w przywołanym fragmencie „Hymnu  

o miłości” znalazła w Waszym przypadku pełne potwierdzenie. 

Łącząc się z Państwem duchowo w przeżywaniu tego jedynego w swoim rodzaju 

jubileuszu, którego nie wszystkim dane jest doświadczyć, jeszcze raz życzę Państwu 

wszystkiego co dobre i piękne.  

 

                 

Warszawa, 19 września 2020 roku     Z wyrazami szacunku 

 

 

 

       Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

        Jarosław Zieliński 
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