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Sułkowice są zaszczycone i dumne. Od dziś z naszą gminą 
związana będzie osoba naszego Honorowego Obywatela, Księdza. 
Aleksandra Zemły Kapłana wielkiego formatu, który potrafił w czasach 
prześladowań Kościoła w PRL zachować godność kapłana 
niezłomnego.  Człowieka skromnego, który mógł osiągnąć w życiu 
wiele zaszczytów, ale z własnego wyboru zdecydował się zająć miejsce 
budowniczego wiejskiej parafii – nie tylko kontynuując budowę 
kościoła w Rudniku, lecz również tworząc wspólnotę parafialną 
wiernych.   

Słowa uczą, przykłady porywają. Ks. Aleksander Zemła potrafi 
zarówno pouczać słowami, jak porywać swoją postawą duszpasterza 
wiernego i oddanego swojej owczarni.  

Sułkowice są zaszczycone. Tak zrządził łaskawy Bóg, że dwóch 
wybitnych Kapłanów z tego rocznika jest Honorowymi Obywatelami 
naszej gminy – nasz kardynał Stanisław Dziwisz i nasz proboszcz 
rudnicki. W czasach trudnych dla wiary, wartości i światopoglądów, 
gdy tak wiele jest silnych i porywających  przykładów zła w świecie, 
potrzeba równie silnych przykładów dobra, równie silnych autorytetów 
– jak św. Maksymilian Maria Kolbe, jak bł. Jan Paweł II.  

Jakże szczęśliwa jest gmina Sułkowice, że ma wśród swoich 
Obywateli takich wspaniałych, niezłomnych ludzi. Wielebny Księże 
Aleksandrze, lista Honorowych Obywateli naszej gminy jest dowodem 
na to, że chcemy się wpatrywać w najlepszych i czerpać z nich siłę 
do dobrego życia. Dziękujemy Ci, że zgodziłeś się przyjąć ten nie tylko 
zaszczyt, lecz także kolejne zobowiązanie. Dziękujemy Ci, że jesteś 
wśród nas już od 27 lat. Życzymy Ci jeszcze wielu, wielu dobrych chwil 
w naszym środowisku i poczucia dumy z tych, których formowałeś.   

Niech Ci Pan Bóg błogosławi. 
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