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Ks. prałat Cezary Annusewicz
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii północnej
kościół świętych Piotra i Pawła
ul. Żabi Kruk 3, 80-822 Gdańsk

Wielebny Księże Prałacie,
Kochany Nasz Księże Proboszczu!
My, przedstawiciele organizacji ormiańskich w Polsce, wyrażamy wdzięczność naszego
środowiska za 25 lat Twojej posługi Ormianom w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku
i 11 lat sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego.
Dzięki Twojej wytężonej pracy, poświęceniu i oddaniu Kościołowi i ludziom powstało tak
wiele wspaniałych duchowych i materialnych dzieł, że nie sposób ich wszystkich wyliczyć.
Przypomnimy więc ledwie kilka.
Przede wszystkim, niewyobrażalnym swoim wysiłkiem, którego ciężar tylko Ty znasz,
dźwignąłeś z ruin kościół świętych Piotra i Pawła. Dziś jest to jedna z najpiękniejszych świątyń
Gdańska. Jest wspaniałym domem Cudownej Matki Bożej Łaskawej i wielu cennych pamiątek
z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Mamy nadzieję, że z naszą pomocą będzie mógł powstać
planowany przez Ciebie ołtarz św. Kajetana z kościoła ormiańskiego w Tyśmienicy. Dziękujemy
Ci za te ćwierć wieku opieki nad bezcennymi ormiańskimi pamiątkami, które zachowujesz po śp.
ks. prałacie Kazimierzu Filipiaku, Twoim poprzedniku. Jesteśmy wdzięczni Ci za kultywowanie
pamięci o nim, a przede wszystkim o naszym ostatnim arcybiskupie Józefie Teodorowiczu –
w modlitwie i przez poświęcone im tablice, przygotowane i umieszczone przez Ciebie
w Lapidarium kościoła gdańskiego.
Od początku dbałeś, Kochany Księże, o kult Matki Bożej Łaskawej, organizując doroczne
Triduum w rocznice koronacji Cudownego Obrazu w 1937 roku. Dzięki Twoim staraniom, od 2007
roku kościół świętych Piotra i Pawła stał się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
w którym co roku, w dniu 15 sierpnia, gościsz nas, pątników. Na pamiątkę cudu Płaczącego Obrazu,
21 sierpnia każdego roku kultywujesz piękną tradycję błogosławieństwa relikwiarzem z tuwalnią
Łez Matki Bożej.

Jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni za chaczkar, który stanął przy kościele w Zaułku
Ormiańskim, nazwanym tak z Twojej inicjatywy. Koło niego zbieramy się z okazji ormiańskich
świąt, zwłaszcza zaś 24 kwietnia, w rocznice Ludobójstwa Ormian z 1915 roku.
Kochany Księże Proboszczu, prócz naszych gorących podziękowań i wyrazów wdzięczności
przyjmij też od nas najlepsze życzenia dalszej owocnej posługi, tęgiego zdrowa i nieustannej opieki
Matki Bożej Łaskawej.
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