
 

 

 

 

 

 

Chojnice, dnia 11 grudnia 2017 roku 

 

 

Ksiądz Prałat Aleksander Kłos 

 

Przewielebny Księże Prałacie, w uroczystym dniu 60-lecia przyjęcia sakramentu kapłaństwa 

składam Księdzu Prałatowi najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i opieki Najświętszej Pani na 

dalsze lata posługi kapłańskiej. 

Chciałbym złożyć Księdzu również serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę. Sakrament 

kapłaństwa to służba, służba przede wszystkim naszemu Panu, ale również Ojczyźnie i wspólnocie 

parafialnej. Przez te 60 lat służby kapłańskiej wielokrotnie udowodnił Ksiądz Prałat swoim przykładem 

jak należy służyć Panu Bogu i prawdzie. Zawsze był Ksiądz po stronie najsłabszych, nienarodzonych 

dzieci, głośno i wyraźnie domagając się ich prawa do życia zgodnie z nauką Kościoła. Księdza oddanie dla 

Ojczyzny, wielkiego patriotyzmu mogliśmy wielokrotnie doświadczyć, kiedy wspierał Ksiądz środowiska 

patriotyczne swoimi pięknymi kazaniami, ale przede wszystkim działaniem. Wielkim dziełem materialnym, 

które jest wyrazem służby na rzecz wspólnoty parafialnej jest ta piękna świątynia, którą Ksiądz  

w trudnych czasach budował wraz z parafianami. Jadłodajnia dla ubogich, parafialny dom pogrzebowy to 

inicjatywy, które Ksiądz powołał do życia, a służą już tyle lat. Jestem pełen podziwu dla tych wszystkich 

działań, które są Księdza dziełem.  

Dzisiaj, z zupełnie innej perspektywy patrzymy na czas, kiedy Ksiądz dorastał, podjął powołanie 

do służby kapłańskiej. Straszne doświadczenie niemieckiej nawałnicy drugiej wojny światowej, komunizm, 

stalinizm w czasie, kiedy Ksiądz był w seminarium duchownym, to bardzo trudne i ciężkie doświadczenia 

dla każdego człowieka. W Polsce Ludowej klerycy, księża byli skazani na margines przez ateistyczną, 

antychrześcijańską władzę komunistyczną. To wszystko zahartowało Księdza w prawdzie i miłości do 

świętej wiary katolickiej i naszej Ojczyzny, do Polski. 

Księże Prałacie, dzisiaj po wielu latach Księdza służby w Chojnicach mogę powiedzieć z wielką 

radością i dumą, że cieszę się bardzo, że w Chojnicach, w moim rodzinnym mieście jest ksiądz Prałat 

Aleksander Kłos, który przez tyle lat głosił Dobrą Nowinę i służył mieszkańcom Chojnic. 

 

Z poważaniem,  

Aleksander Mikołaj Mrówczyński 

 

Poseł na Sejm RP 


