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100-lecie Towarzystwa óru. Franciszka salezego

U sióstr milosierdzia na tt'ar$zaw$kim Powiílu
f I I dniu 26 wrzeSnia w Dornu
ttt Pomocv Spolecznej w
!U '[Varszawie 

przy ul. Solec
36 a, prowadzonym przez sios,try
szarytki odbyla siq uroczystoSé
jubi leuszowa z okazj i  tOO-lecia
istnienia Towarzystwa Sw. Fran-
ciszka Salezego oraz zakladu.
Poprzedzi la jA Msza éw. dziqk-
czynna odrprawiona w kapl icy na
mie.jscu, w której uczesJniczyli
pensjonariuszerdomu, pracuj4ce
y lim srostry eTarytki, personel
Éwiecki a. tak29 licznie brzybyli
zaproszeni goScie. Mszq éw. ceie-
browai d.yrektor sióstr miiosier-
$3ia. prowincji warszawskiej ks.
Wiktor Pr4dzyñski w a.syScie-pro-
boszcea parafii Sw. Teresy 

- 
(na

.tgre-¡ie której znajduje slq za_
klad), ' 

ks. pral. dziekaña Biont-
Slawa Piórkowskiego, ks. praf
Michala Kliszko oraz miej.có*e-
go kapelana domu opieki ks. prof.
Jézef¡ *,aily.

W wygloszonej homll l l  ks. pral.  Bro-
nlslaw Piórkowskl ukazuJ4e warunkl

powstshla r ttt2 f. Ilornu poinoey
SpolGcznct n¡ w¡rgzewsklm powlslu
a takáe rozwéf Towarzystwr f w. Fran-
ei¡zke Salezcgo r kontckscte wtel-
kteh Jubileuszy przclywanych rf, r,te-
szym KoSelelc, podkreétl l  rel igiJny I
dpoleczny w¡rmiar olrehoitów stuleeia
zakladu.

Po Mszv Sw. 'wszyscy zgroma-
dzili siq w holu na parterze, by
uczestniczyé w uroczysüoSci od-
lloliecie tablicy upamiqtniajqcej
100-lecie istnienia Towaizys-
trva Przytulku Éw. Franciiz-
ka Salezego. Zostala ona poS-
wiqcona tym wszystkim, którzy
nieél i  pomoc chorym-dzieciom 

-r

starcom oraz dzis kultywuj4 tra-
9¿.je ofiarnoéci. poÉwiqceñia tej
tablicy dokonal ks. pralat Broni-
siaw .Napiórkowski, zaú odsloni¡
cia, kierowniczka zakladu s.m.
Otyli¿ Michowska. przybylych na
uroczy-stoSé goÉci powital prezes
\1rzqd,u Towarzyitwa p.-Jézef
Pi4tek. Historiq powstaniá Towa-
rzystwa i Za.kladu oraz jego roz-
wój przedstarvi l  p. Jan {ófvl iR-
ski. Na zakoñczenie uroezystoSci
czlonek ZarzEdu Towarzysirua p.
Rogumil Studzinski 

- 
zaprosii

rn'szystkich zgfomadzonych na
wystqpy zaproszonych artystów
scen warszewskich. T.D.


