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W tym czasie uczniowie przystąpili do JEZUSA z za-
pytaniem: „ Kto właściwie jest największy w królestwie 
niebieskim”?

ON przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
ZAPRAWDĘ powiadam Wam: 
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 

wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży 
jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. 
I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie 
przyjmuje.” /Mt 18,1-5/

JAMNA – to szczególne i wybrane miejsce w geografii 
świata. Tu zewsząd ciągną ludzie, by chociaż na chwilę 
zatrzymać się w pospiesznej gonitwie współczesnego życia. 

Na szczycie wzgórza, gdzie zawsze oczekuje MATKA 
JEZUSA i nasza Matka, MARYJA - zielonobłękitna MATKA 
NIEZAWODNEJ NADZIEI.

Szczęśliwcy, którzy mogą się zatrzymać na kilka dni lub 
na dłużej i zamieszkać w domu św. Jacka na północnym 
stoku wzgórza i być tutaj razem we wspólnocie, w promie-
niach Jej kochającej obecności. 

Być tak po prostu – być obecnym, myślę, że to najwię-
cej. Być obecnym dla Boga, dla JEGO MATKI - to być i dla 
samego siebie nawzajem i siebie samego – co też jest wtedy 
najbardziej możliwe i istotne. 

Tu na Jamnej, w czystym Bożym pięknie niemalże 
dziewiczej natury, pozwolić sobie być blisko MIŁOŚCI - to 
być w sercu MATKI MIŁOŚCI, to znaczy doświadczyć bycia 
dzieckiem nadziei – WIELKIEJ, JEDYNEJ

I NIEZAWODNEJ NADZIEI 
JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA OJCA.
Co roku jestem gościem w domu św. Jacka, zawsze 

otwartym dla wszystkich poszukujących prawdziwej nadziei. 
Jestem, bo nie mogę tu nie być, czy zimą, czy latem, czy 

wiosną, czy jesienią. Wszystkie pory roku tu na Jamnej są 
dobre i piękne.

 Wszystkie drogi, ścieżki i bezdroża prowadzą na Jam-
ną… promieniście biegną, by tu mnie zatrzymać. 

To wydarzyło się w sierpniu na początku trzeciego ty-
siąclecia. Siedziałem na ławce, jak na przyzbie, pod okapem 
dzisiejszej świetlicy, gdzie zamieszkałem na czas uroczysto-
ści Wniebowzięcia Maryi. Przed żarem południa schroniłem 
się w cieniu i coś niewielkiego rzeźbiłem w drewnie, otoczony 
jak zawsze wianuszkiem dzieci. 

 Tylko dzieci miały czas, by godzinami być ze mną, 
rozmawiać i zadziwiać się, i być radosnymi. 

To byli moi prawdziwi przyjaciele.
 O, jakąż były moją radością!

Bądźcie 
jak dzieci...

Matka Boża Jamnejska

Daniel z JodłówkiDaniel z Jodłówki Karolinka z BrzeskaKarolinka z Brzeska

Asia Asia 
z Pasikonikiem z Pasikonikiem 

na Jamnejna Jamnej
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Miałem przy sobie pierwszy mój maleńki tomik wierszy 
„DO CIEBIE PISZĘ”.

Zaciekawiona ASIA poprosiła mnie, by mogła sobie je 
poczytać. Dałem jej książeczkę, a na drugi dzień po śnia-
daniu mówi do mnie:

- Mam dla pana niespodziankę.
- A cóż to za niespodzianka, Asiu - pytam. 
- Ułożyłam muzykę do jednego z wierszy. Zaśpiewam 

go panu.
Ku mojemu wzruszeniu i zachwyceniu, przy akompa-

niamencie prawdziwej gitary, wyśpiewała jakże subtelnie 
i serdecznie ten oto sierpniowy wiersz.

*************
Żar ścierniska
od oczu do miedzy

pustoszeje świat
z kłosów
z płonących dłoni

pochyla się sierpień
syty urodzajem

O PANIE
już czas odlotu bocianów
połóż pieczęć lata
 na ziemi dojrzewającej

do snu
do jesieni
do dziękczynienia

Wyśpiewała go żarliwie jak modlitwę – Asia z Poznania 
– córka „ŻARÓWY” – muzyka, lidera zespołu „SIEWCY 
LEDNICY”. 

Wyśpiewała tu na Jamnej, w miejscu modlitwy pod 
koniec sierpnia, myślę, że jako swoje i moje dziękczynienie 
za wszystko… 

Ze szczerą wdzięcznością wyznałem: 
- Wiesz, Asiu, jeszcze nikt nie śpiewał mojego wiersza. 
Oto daję Ci ten tomik wierszy. Śpiewaj i kochaj… i bądź piękna.

Dzieci były ze mną każdego dnia i ja byłem z nimi. Je-
stem przekonany, że łączyła nas prawdziwa więź – potrzeba 
szczerego bycia razem, bycia dla siebie nawzajem. 

W tym samym czasie, w pewnej chwili, Asia przyniosła 
mi na otwartej dłoni dużego, martwego, zielonego pasiko-
nika.

- O! Niech pan popatrzy. Znalazłam go. Ktoś go przy-
trzasnął drzwiami.

Popatrzyłem i zupełnie poważnie powiedziałem:
- Asiu, trzeba zrobić pasikonikowi pogrzeb.
- A czy wyrzeźbi pan krzyżyk na jego grób?
- Tak, postaram się o krzyż dla pasikonika.
Zabrałem się do roboty i wyciąłem z lipowej deseczki 

mały krzyżyk u podstawy zaostrzony tak, aby można go 
było wbić w ziemię. 

Asia znalazła puste pudełko z zapałek na trumienkę. 
Wyścieliła je kawałeczkiem czerwonej wstążki a na krzyżyku 
napisała długopisem:

Tu spoczywa Zygmunt Skoczek
 Zginął śmiercią tragiczną
Panie zbaw jego duszę.

Wszystko przyniosła mi w otwartych dziecięcych dło-
niach. Oczy mi zwilgotniały. Patrzyłem na nią poruszony 
jej autentycznym, głębokim, pięknym człowieczeństwem.

Pod wieczór spytałem dziewczynki:
 - Asiu, jak odbył się pogrzeb?
- Było nas troje: ja, moja koleżanka i kolega. 
Odczytałem kawałek z Pisma Świętego a potem śpiewa-

liśmy –„ Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie”.
Pomyślałem: 
- Zygmuntowi Skoczkowi – zielonemu pasikonikowi 

z Jamnej .
Teraz po latach, gdy patrzę na fotografię Asi, która 

wyrosła na dorodną dziewczynę, myślę:
- Co dzieje się z nami, kiedy stajemy się dorośli?
- Do czego dorastamy?
- Kim stajemy się pod naciskiem tych tak zwanych 

„dorosłych”? 
Tych, którzy utracili swoje dziecięce piękno w świecie 

martwych pozorów, żyjąc poza prawdą i uczciwością?
 Jak bardzo oddalamy się od samych siebie, od głębi na-

szego człowieczeństwa - od źródła miłości, od samego Boga?

Dzieci są błogosławione, bo są ubogie w duchu, otwarte 
na dobro, na piękno, na każdą chwilę obecną, która jest 
ważna i jedyna, bo jest zakorzeniona w wieczności, bo jest 
Królestwem Bożym. Na chwilę wyrosłą kwiatem ufności, 
czystą lilią, odnalezioną perłą drogocenną, która płonie 
w spojrzeniu dziecka i jest wszystkim, bo… sprowadza się 
do miłości. Dla nich, dzieci – pasikonik, stokrotka, ślimak 
przechodzący drogą, jest godny dostrzeżenia i ocalenia, jest 
ważny tak, jak dla Pana Boga. 

Dziecko żyje prawdziwie – jest obecne tu i teraz. Nie 
planuje, nie kombinuje, nie kontroluje rzeczywistości, 
nie szuka zysku. Nie żyje w przeszłości ani w przyszłości. 
Dziecko widzi głębiej i piękniej dlatego, że patrzy z ufnością 
i wierzy, że miłość jest zawsze możliwa.

Dlatego JEZUS mówi z naciskiem: ZAPRAWDĘ, jeśli 
się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego.

Słabość dziecka, kruchość, podatność na zranienie, zgor-
szenie, zdeprawowanie – woła do nas „dorosłych” ze swej 
maleńkości i jednocześnie wielkości, słowami CHRYSTUSA:

Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień 
młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.

Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie 
przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego 
dokonuje się zgorszenie. Mt 18, 6-7/

Nic nie można dodać i nic nie można ująć z mocy Słowa 
Bożego. Dzieci nas zawstydzają i stawiają do pionu:

 Nie jesteśmy właścicielami!
- Nie jesteśmy najwięksi!
- Nie jesteśmy bogami!
Królestwo Boże – SAM BÓG jest dla tych, którzy staną 

się najmniejsi – ubodzy w duchu.
Oni nie zaciskają pięści. 
Ręce ich są otwarte, wyciągnięte i puste 
– a serca zaufały Panu. 
Wszystkiego oczekują zdani na miłość.
 – PRAWDZIWIE, JAK DZIECI BOŻE.

Foto i tekst: Zbigniew Ważydrąg
Jodłówka 11 czerwca 2013
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W dniach 27.04. 2013 – 5. 05. 2013 
r. grupa studentów Uniwersytetu III 
Wieku i członków PTTK pod przewod-
nictwem prezes Celinki Jabłońskiej 
wraz z przewodnikiem Wiesławem 
Piprkiem oraz ks. Andrzejem Jedyna-
kiem odbyła wycieczkę po Białorusi. 
Celem wycieczki była wędrówka 
śladami wielkich rodaków jak: Adam 
Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, Tade-
usz Kościuszko, Władysław Jagiełło 
itp. oraz dotarcie do miast i miejsc 
bliskich sercu każdego Polaka. 

Podróż rozpoczęto od Sokółki, 
gdzie zwiedzaliśmy kościół kole-
giacki p.w. św. Antoniego. Byliśmy 
w miejscu, gdzie przechowywane są 
relikwie Cząstki Ciała Pańskiego – 
Cud Eucharystyczny, o którym głośno 
było parę lat temu. Po przekroczeniu 
granicy, dojechaliśmy do Grodna, 
gdzie przyjęliśmy na pokład autobusu 
przewodnika – Polaka Józefa Borzęc-
kiego. Poznawaliśmy Grodno, jego 
wspaniałą historię, bardzo związaną 
z Polską. Starówka, kościół bernar-
dynów, kościół katedralny – dawny 
kościół Jezuitów, dom Elizy Orzesz-
kowej, Chodząc po uliczkach zabyt-
kowej części miasta ma się wrażenie, 
iż zostało się przeniesionym w czasie 
co najmniej do XVIII w. Miasto na 
nadniemeńskiej skarpie. Historia 
miasta liczy ok. 900 lat, w trakcie któ-
rych znajdowało się pod różnorakimi 
wpływami. Kościół p.w. Zwiastowania 

Znasz li ten kraj…
Najświętszej Marii Panny zwany także 
kościołem pobrygidzkim to jedna z naj-
starszych świątyń w mieście. W 1950 r. 
kościół został zamknięty, a z klaszto-
ru zrobiono szpital psychiatryczny. 
Kościół św. Franciszka Ksawerego to 
najwspanialszy przykład sakralnej ar-
chitektury barokowej. Uznaje się go za 
najpiękniejszy z katolickich kościołów 
na terenie Białorusi. Wnętrze kryje aż 
14 ołtarzy, a główny z nich o wysokości 
21 m ., był niegdyś najwyższym w całej 
Rzeczypospolitej. 

Na górze zamkowej znajduje się 
Stary i Nowy Zamek. Za panowania 
Jagiellonów Grodno stało się jednym 
z miast rezydencjalnych. Tu zmarł św. 
Kazimierz, patron Polski i Litwy oraz 
król Stefan Batory. W Grodnie odby-
wały się sejmy Rzeczypospolitej, w tym 
niesławny sejm grodzieński z 1793r., 
który zatwierdził II rozbiór Polski. 
Przechodząc obok bramy tzw. Nowego 
Zamku mięliśmy „gęsią skórkę” mając 
świadomość, iż tu miał miejsce koniec 
naszego Państwa – bowiem w 1795 r. 
król Stanisław August Poniatowski 
złożył podpis pod aktem abdykacji. 
Będąc w Grodnie, można zaobserwo-
wać „zmąconą urodę” tego grodu. Tu 
wieki pisały na tym samym miejscu 
wciąż inną formę piękna, zamazując 
poprzednie. 

Potem obejrzeliśmy Pałac w Świec-
ku i Kanał Augustowski, którego bu-
dowę rozpoczęto w 1834 r. Cały kanał 

Augustowski ma 101 km. długości, 
a po stronie białoruskiej - 11 km.

Nowogródek – tutaj naszą bazą 
wypadową jest Dom Pielgrzyma 
u sióstr Nazaretanek. To z tego domu 
pochodzą Błogosławione Męczenniczki 
z Nowogródka które na ołtarze wyniósł 
nasz Papież Jan Paweł II. Z okien 
widzimy wzgórze zamkowe, a u jego 
stóp kościół Farny –„Białą Farę’’, gdzie 
w roku 1422 brał ślub ,Władysław 
Jagiełło z księżniczką Zofią Olszań-
ską, dając początek wielkiej dynastii 
Jagiellonów Tutaj również został 
ochrzczony Adam Mickiewicz. Patrząc 
na to wzgórze z ruinami zamku, na-
suwa się wiele skojarzeń. Ta ziemia 
staje się bliska, jak nigdy. W rynku 
w Nowogródku stoi odrestaurowane 
Muzeum Adama Mickiewicza, fara, 
pomnik Mickiewicza, dalej widoczny 
jest Kopiec Mickiewicza.

Zaosie - tu zwiedziliśmy zrekon-
struowany dwór, w którym urodził się 
Adam Mickiewicz, a który uwiecznił 
w Panu Tadeuszu. Zwiedzanie dworku 
bardzo uprzyjemnił nam białoruski 
przewodnik, bowiem pod jego kierun-
kiem odbył się spektakl teatralny, 
a aktorami byliśmy my sami. Trzeba 
przyznać, że bardzo odpowiadały nam 
czasy romantyzmu.

Jezioro Świteź – to jezioro z tajem-
nicą, unikat. Miejsce, gdzie przyroda 
jest wciąż dzika i nie ujarzmiona. Jego 
woda jest krystalicznie czysta. Podob-

Nasza grupa przed dworkiem Adama Mickiewicza w Zaosiu.
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no poziom jeziora się nie zmienia, nie 
zasila go żadna rzeka, dlatego jego 
brzegi nie zarastają szuwarami a całe 
dno pokryte jest bielutkim piaskiem. 
Wśród miejscowego ludu od zawsze 
krążyła opowieść o tym, że w miejscu, 
które zajmuje wodna toń, przed wieka-
mi istniało niezwykłe urokliwe miasto. 
W pobliżu jeziora znajduje się tzw. 
Kamień Filaretów, na którym wyryto 
fragment Mickiewiczowskiej ballady 
„Świteź’’ Bardzo liczyliśmy na nimfę, 
ale niestety, nie ukazała się... Za to 
ballada nad brzegiem jeziora była 
przeczytana przez pięknego młodzień-
ca i urodziwą dziewicę.

W następnych dniach zwiedziliśmy 
–Mińsk. Nie da się poznać i zrozumieć 
współczesnej Białorusi, nie odwiedza-
jąc jej stolicy. Niestety ta 2- miliono-
wa metropolia podzieliła podczas II 
wojny światowej losy Warszawy, była 
doszczętnie zniszczona - dlatego też 
mało tu mamy zabytków.

W pobliżu Mińska znajduje się uro-
czysko- Kuropaty, porośnięte lasem, 
gdzie odkryto masowe groby ludzi roz-
strzelanych przez NKWD w latach 1937 
– 1941 r. Liczba ofiar nie jest dokładnie 
znana, mówi się nawet o ponad 250 tyś. 
osób. Ofiarami mordu w Kuropatach 
byli zarówno Białorusini jak i Polacy. 
Środowisko opozycyjne Białorusinów 
pragnie uchronić to miejsce od zapo-
mnienia. W lesie wzdłuż biegnącego 
duktu postawione zostały z obu stron 
drogi surowe drewniane krzyże. Na nie-
których z nich widnieją flagi polskie. 

Nieśwież – był przez stulecia 
siedzibą najzamożniejszej i najbar-
dziej wpływowej linii rodu Radziwił-
łów. Jedyną pozostałość fortyfikacji 
obronnych miasta jest Brama Słucka, 
średniowieczny Ratusz z 1569 r. Ko-
ściół p.w. Bożego Ciała, ufundowany 
przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 
„Sierotkę’’ był pierwszym barokowym 
kościołem w Polsce. W jego podzie-
miach mieści się ponad 80 trumien 
Radziwiłłów. największa w Europie 
Wschodniej nekropolia jednego rodu.

Mir - zamek w Mirze znajduje się 
na liście UNESCO. Często zmieniał 
właścicieli, aczkolwiek najdłużej pozo-
stawał w rękach Radziwiłłów. Zamek 
ucierpiał podczas wojen szwedzkich, 
później napoleońskich, wreszcie w cza-
sie wojen światowych. Ostatnimi 
właścicielami byli Mirscy, którzy po-
siadłością cieszyli się do 1939 r. 

Kosowo - miejsce urodzenia Tade-
usza Kościuszki, kościół p.w. Świetej 
Trójcy z tablicą chrzcielną Tadeusza 
Kościuszki a w ołtarzu obraz – Matka 
Boska Pocieszenia z 1627 roku.

W Różanej – ruiny zamku Sapie-
hów [po II rozbiorze Polski rozkradzio-
ny, podczas II wojny zniszczony przez 
żołnierzy niemieckich], oraz kościół 
p.w. Przenajświętszej Trójcy z1615 
r. wraz z bardzo ciekawym muzeum 
przykościelnym z niezwykłymi pamiąt-
kami, które świadczą o jego świetności. 
Tu spotkaliśmy się z proboszczem, 
który pochodzi z Tarnowa.

Pińsk – stolica białoruskiego 
Polesia. Miasto położone jest u ujścia 
rzeki Piny do Prypeci. Tu w 1939 r. 
zażartą walkę z okupantem niemiec-
kim stoczyła polska flota. Z okien 8 
- piętrowego hotelu, w którym miesz-
kaliśmy, widać było całe miasto i jak 
okiem sięgnąć, ogromne rozlewisko 
Piny i Prypeci. Katedra katolicka była 
pierwszym kościołem oo. franciszka-
nów konwentualnych, pochodzącym 
z 1396 r. Początkowo był drewniany, 
następnie w 1510 r. był wymurowany 
przez Zygmunta I, króla polskiego. 
Na przestrzeni wieków był niszczony 
i odbudowywany. Obecne organy po-
siadają 1498 piszczałek, 36 rejestrów, 
27czynnych głosów, dwa manuały 
i pedały konstrukcji klapowej.

Brześć - Miasto to było całkowicie 
zniszczone podczas działań wojennych. 
Zwiedziliśmy słynną twierdzę, w któ-
rej we wrześniu 1939 r. broniła się 
kilka dni polska załoga w liczbie 4 tyś. 
żołnierzy. Twierdza, w której bronił się 
garnizon radziecki przed Niemcami, 
została zniszczona w1941 r. Dzisiaj 
nosi nazwę Twierdzy – Bohatera. 

Wycieczka ta sprawiła, że wracamy 
bogatsi o jeszcze jedną lekcję historii, 

geografii, patriotyzmu i pokory. Miej-
sca i nazwiska znane z podręczników 
historii i literatury, stały się nam 
bliższe. Tereny, które zwiedzaliśmy 
zamieszkują życzliwi i otwarci ludzie. 
Wielu z nich to potomkowie mieszka-
jących tu przed wojną Polaków, którym 
nie jest obca polska mowa. To obszar 
bogaty w atrakcje turystyczne, szcze-
gólnie w zabytki sakralne, których 
wnętrza kryją wiele śladów świadczą-
cych o polskości tych ziem. Nie brakuje 
tu starych pałaców, oraz zamków, któ-
rych fundatorami byli ludzie o polskich 
nazwiskach. To również specyficzna 
kultura, która kształtowana przez 
pokolenia, będąca mieszanką wielu na-
rodowości. Prócz zabytków, fascynuje 
tu również przyroda. W czasie prze-
jazdu towarzyszyły nam przepiękne 
krajobrazy, dzika przyroda, wymie-
rające wsie o zabudowie drewnianej 
oraz niedostępne bagna i torfowiska 
obejmujące niezliczone hektary, Wod-
ny labirynt Polesia to ewenement na 
skalę europejską. Czy to Polesia czar? 
Urzekały nas wspaniałe ciągnące się 
po horyzont równiny, lasy, pola, czyste 
powietrze. Miasta nie zatłoczone, cisza 
i spokój. To wszystko przyciąga.

Miejsca, które skrywają doczesne 
szczątki np. wielkich Polaków, żołnie-
rzy walczących o swoją ojczyznę czy 
ludzi, którzy ginęli tylko dlatego, że 
byli Polakami były dla nas szczególnie 
ważne. Tu składaliśmy wiązanki bia-
ło-czerwonych kwiatów, zapalaliśmy 
znicze i odmawialiśmy modlitwy.

Emilia Zydroń

Autorka tekstu przy Kamieniu Filaretów
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4 maja 2013 roku, parafia św. 
Marcina w Gnojniku, przeżywała ra-
dość jubileuszu kapłaństwa księdza 
kanonika Juliana Osmoli - emeryto-
wanego proboszcza parafii. Uroczystą 
Eucharystię, której przewodniczył ks. 
biskup senior Władysław Bobowski, 
tarnowski, celebrowało osiemnastu 
kapłanów.

 3 maja 1953 roku zostałem wy-
święcony na kapłana, następnego 
dnia - po raz pierwszy stanąłem przy 
ołtarzu Pańskim w kościele parafial-
nym w Mielcu, aby odprawić swoją 
pierwszą Mszę świętą - wspominał po 
60-ciu latach dostojny ks. Jubilat. 
Dziękuję Panu Bogu za każdy dzień 
życia i możliwość pełnienia posługi 
duszpasterskiej ludziom i Kościołowi 
powszechnemu. (…) Było nas trzydzie-
stu trzech na roczniku, a zostało już 
„tylko” trzech - Z okazji diamentowego 
jubileuszu, grupa parafian zgroma-
dzona na sobotniej Mszy świętej, 
odśpiewała dostojnemu Jubilatowi 
tradycyjne „wszystkiego dobrego …”. 
Były również kwiaty, gratulacje oraz 
życzenia zdrowia i siły do pełnienia 
posługi duszpasterskiej na dalsze 
dni życia kapłańskiego. - Czcigodny 
Księże Jubilacie. Jesteś jak diament, 
który przez blisko pół wieku szlifował 
nasze postawy moralne i wychowa-
nie kilku pokoleń - mówił Stanisław 

DIAMENTOWY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA 
KSIĘDZA JULIANA OSMOLI 

Kowalczyk, przewodniczący Rady 
Parafialnej. Ksiądz Jubilat otrzymał 
również list gratulacyjny od biskupa 
Andrzeja Jeża, ordynariusza diecezji 
tarnowskiej. Uroczystość uświetniła 
także miejscowa orkiestra dęta. Po 
zakończeniu liturgii mszalnej, Ksiądz 
Jubilat wygłosił bardzo sentymentalne 
podziękowanie: za 60-cio letnią służbę 
w kapłaństwie, a przede wszystkim 
za 46 lat pobytu w Gnojniku. - Będzie 
trochę długawe, bo za te 60 lat, to się 
trochę nazbierało… - takimi słowami 
rozpoczął swoje wspomnienia i od razu 
został nagrodzony gromkim brawami. 

Oprócz wspomnień sentymentalnych 
z pierwszych lat kapłaństwa, skie-
rował także słowa podziękowania do 
kapłanów dekanatu brzeskiego, za 
wszelką pomoc i serdeczność, jakiej 
doświadczał na przestrzeni blisko pół 
wieku pobytu w Gnojniku.

Dla Czytelników spoza naszej pa-
rafii przedstawię najważniejsze dane 
z Jego życia.

Ksiądz Julian Osmola urodził się 
28 marca 1925 roku w Wojsławiu k. 
Mielca. W latach 1953-1958 pełnił 
posługę kapłańską w Kaninie k. Li-
manowej, następnie był wikariuszem 
w Siedlcach k. Nowego Sącza (1958-
1962), wikariuszem w Niwiskach 
- obecnie diecezja rzeszowska oraz, 
wikariuszem w Mochnaczce k. Krynicy. 
W 1967 roku przybył do parafii św. 
Marcina w Gnojniku, gdzie początkowo 
pełnił funkcję wikariusza - ówczesne-
go proboszcza - ks. Teodora Madei. 
Od 1969 roku - decyzją ówczesnego 
biskupa Ordynariusza Jerzego Able-
wicza - został zamianowany najpierw 
administratorem, a następnie probosz-
czem parafii. Od 1996 roku mieszka 
na terenie parafii, jako rezydent. Za 
całokształt swojej pracy duszpaster-
skiej został odznaczony godnością ka-
nonika eksponowanego (Expositorium 
Canonicale). Ma również przywilej 
noszenia rokiety i mantoletu (RM). 
Nadal aktywnie uczestniczy w życiu 
duszpasterskim parafii. Obecnie ma 
88 lat i jest najstarszym kapłanem 
w brzeskim dekanacie.

Marek Białka

Obok biskupa Władysława Bobowskiego ks Jubilat Julian 
i jego koledzy kursowi: ks. Stanisław Gurgul i ksiądz Stanisław Pelc.
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Matka Boska Fatimska ma swoją nową figurę w Jasieniu. Znajduje się ona 
przy głównej szosie prowadzącej z Przemyśla do Krakowa ( E40) tuż na po-
czątku Jasienia, od strony Brzeska, po prawej stronie. Stanęła w tym miejscu 
w roku 2011. Była podziękowaniem za łaskę beatyfikacji Ojca Świętego, Jana 
Pawła II. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. dr Bogusław Seremet – pro-
boszcz parafii Jasień. Od początku „ zamieszkania” na Ziemi Brzeskiej, Matka 
Fatimska gromadzi u swych stóp okolicznych mieszkańców na majówki. Tutaj 
na modlitwy zbiera się też Akcja Katolicka . W ciągu roku są też inne nabożeń-
stwa. Nocą Figura jest pięknie oświetlona. Za dnia lampy palą sie pod stopami 
Madonny. Mieszkańcy, a zwłaszcza ci najbliżsi, dbają, by zawsze była pięknie 
przystrojona, przynoszą znicze i kwiaty. Szczególnie uroczo wygląda ogródek 
skalny jakby celowo wbudowany w soczystą zieleń traw. Tło stanowi rodzinny 
dom Babiczów: mojego brata, Józefa, obecnego Proboszcza w Marcinkowicach 
w powiecie nowosądeckim, mojej siostry z rodziną Maślaków… i mój. Wszyscy 
jesteśmy jej fundatorami. 

Na tym odcinku drogi było wiele wypadków samochodowych. Od czasu, gdy 
stanęła tu Maryja Niepokalana - teraz jakby ustały. I niech tak będzie!

Figurę zaprojektował i wykonał artysta po szkole zakopiańskiej im. Kenara 
- Augustyn Pogwizd z Paszyna.. Tadeusz Babicz

Figura Matki Boskiej Fatimskiej 
w Jasieniu

W uroczystość zakończenia okta-
wy Bożego Ciała, oprócz tradycyjnej 
procesji eucharystycznej oraz błogosła-
wieństwa dzieci, w parafii św. Marcina 
w Gnojniku odbyło się poświęcenie ob-
razu św. Marii de Mattias, założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa połączone z wprowadze-
niem do świątyni Jej relikwii.

- Kościół daje nam okazję do 
szczególnej refleksji i ponownego 
odkrywania wiary, która musi być 
należycie odczytywana, poznawana 
i przyswajana - wyjaśnia ks. Marian 
Zapiór, proboszcz parafii. Rok Wiary 
powinien wyrazić wspólne zobowią-
zanie do ponownego odkrywania 
i studiowania podstawowych treści 
wiary, które w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego znajdują swą systema-
tyczną i organiczną syntezę – dodaje.

Kiedy 11-go października 2012 
roku, papież Benedykt XVI ogłosił, 
że w Kościele katolickim rozpoczyna 
się Rok Wiary, w parafii św. Marcina 
w Gnojniku zrodziła się myśl, aby 
stworzyć jakieś dzieło duszpasterskie, 
które może być kontynuowane przez 
kolejne lata. I tak właśnie powstały 
pierwsze koła Koronki do Krwi Chry-
stusa, których z miesiąca na miesiąc 
zaczęło przybywać.

Parafi a Gnojnik ma relikwie 
św. Marii de Mattias

- Cieszę się, że tak dynamicznie 
rozwija się w waszej parafii czerwony 
różaniec, o który tak usilnie zabiegała 
św. Maria de Mattias - mówiła s. Kry-
styna Kusak, która przybyła specjalnie 
na tę uroczystość z domu zakonnego w 
Kościelisku. Warto wspomnieć, że od 

lutego br. w gnojnickiej parafii powsta-
ło 16 kół różańca do Krwi Chrystusa, 
które regularnie rozważa 7 tajemnic 
przelania Krwi. Parafialnym mode-
ratorem tego ruchu jest Józef Kałuża, 
zaś kościelnym asystentem ks. Marian 
Zapiór. Marek Białka
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26 maja parafia Gnojnik przeży-
wała radość ze srebrnego jubileuszu 
kapłaństwa swojego Rodaka - księ-
dza Bronisława Marecika TChr. 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył 
Ksiądz Jubilat, który po 25-ciu latach 
stanął przy ołtarzu Pańskim w kościele 
parafialnym w Gnojniku, gdzie ćwierć 
wieku temu odprawił swoją pierwszą 
mszę świętą. Na tę uroczystość przy-
był, m.in. ojciec Władysław Ząbkowski 
OP, dominikanin pochodzący z Gnojni-
ka, obecnie pracujący w Kijowie oraz 
ks. prałat Stanisław Jurek, szkolny 
katecheta z czasów licealnych, który 
wygłosił homilię. Kaznodzieja w Sło-
wie Bożym nawiązał do obchodzonej 
uroczystości Trójcy Świętej, a także do 
przypadającego na ten sam dzień, Dnia 
Matki. Mówił o Tej wielkiej tajemnicy, 
której człowiek nie może zrozumieć, 
podobnie jak nie może zliczyć ilości 
gwiazd widocznych na niebie. 

Ksiądz Jubilat w słowach podzię-
kowania, wyraził wielką wdzięczność 
wszystkim Parafianom, , obecnemu księ-
dzu proboszczowi i księdzu wikariuszowi 
za wszelkie dobro, jakie od nich otrzy-
mał. Słowa wdzięczności skierował do 
Rodziców, zwłaszcza do Mamy w dniu Jej 
święta, która przez wiele lat była pierw-

SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA 
KSIĘDZA BRONISŁAWA MARECIKA TChr

szym „rektorem” domowego seminarium, 
które dało solidne podstawy wiary i oraz 
fundamenty miłości do Boga i ludzi, co 
potem zaowocowało wstąpieniem do 
Zgromadzenia Księży Chrystusowców. 

W sposób szczególny, wyraził wielkie 
podziękowanie ks. kanonikowi Juliano-
wi Osmoli, wieloletniemu proboszczowi 
parafii Gnojnik, który trzy tygodnie 
temu świętował diamentowy jubileusz 
60-cio lecia kapłaństwa, za czasów któ-
rego narodził się i dojrzewał pomysł do 
służby Bogu, odbył formację seminaryj-
ną, przyjął sakrament kapłaństwa oraz 
odprawił swoją mszę świętą prymicyjną. 

Na koniec ks. Bronisław wyraził 
radość ze swojego jubileuszu, ale 
jednocześnie zaakcentował „smutek” 
z powodu braku powołań do kapłań-
stwa. Obecnemu proboszczowi, ks. 
Marianowi Zapiórowi, życzył, aby ten 
jubileusz „wzbudził” nowe powołania 
kapłańskie w parafii.

- Jeśli tylko byłyby kolejne prymicje 
w mojej rodzinnej parafii, to nawet 
z księżyca przylecę na tę uroczystość - 
powiedział Ksiądz Jubilat, z wyraźnie 
wyczuwalnym wzruszeniem. 

Potem były życzenia wytrwałości 
w pełnieniu obowiązków wyznaczonych 
przez Pana - Najwyższego Kapłana. 

- Nie zważaj na to, iż droga, która 
podążasz jest wyboista i kręta. Idź 
ścieżką życia, którą Ci wyznaczył naj-
doskonalszy Przewodnik – Ten, który 
Cię wybrał – Jezus Chrystus. Nie patrz 
na to, że stopy Twoich nóg będą się 
potykać o kamienie grzechów ludzi tego 
świata. Idź dalej ! – mówił Stanisław 
Wojnicki, emerytowany nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Gnojniku.

Ks. Bronisław Marecik jest ka-
płanem należącym do Zgromadzenia 
Księży Chrystusowców (Towarzystwo 
Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej), 
którzy znani są w Kościele, jako „Chry-
stusowcy”. Ma trzech braci. W 1981 
roku ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Brzesku i wstąpił do Zgromadzenia 
Księży Chrystusowców. Po prymicjach 
pracował w Chociwelu k. Szczecina. Po 
roku został wysłany do pracy duszpa-
sterskiej wśród niemieckiej Polonii. Od 
1998 roku, rozpoczął pracę w parafiach 
niemieckojęzycznych. Pracował - jako 
wikariusz - w kilku parafiach:

Pracuje również w Ośrodku Dusz-
pasterskim dla Polaków w Cottbus, 
gdzie pełni funkcję proboszcza.

Marek Białka

Ksiądz Bronisław z rodziną i przyjaciółmi. Po prawej - rodzice
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W poniedziałkowe popołudnie 27 
maja w Gosprzydowej zabrzmiały 
wszystkie dzwony. W procesji, z plebanii 
do kościoła, został przeniesiony wizeru-
nek Matki Bożej Gosprzydowskiej, który 
przez ostatnie miesiące wędrował po pa-
rafii z domu do domu. Peregrynacja był to 
czas osobistego spotkania z Matką, oka-
zja do wspólnej modlitwy i rozważania 
Słowa Bożego, do wyciszenia i refleksji 
nad swoim życiem. Dla wielu był to czas 
wzajemnego przebaczenia i pojednania. 

W dniu uroczystego zakończenia 
peregrynacji, do gosprzydowskiego 
sanktuarium przybył ks. biskup or-
dynariusz Andrzej Jeż. Przyjechali też 
kapłani rodacy: Ojcowie Józef, Jerzy, 
Roman Bakalarze, ks. Michał Machał 
oraz ks. Piotr Pasek. Zaproszenie do 
wspólnej modlitwy przyjęli także ka-
płani z sąsiednich parafii z dekanatu 
brzeskiego z ks. dziekanem Józefem 
Drabikiem, a także ks. prałat Włady-
sław Bielatowicz z Tarnowa. W imie-
niu wszystkich parafian Matkę Bożą 
powitał ks. proboszcz Krzysztof Klim-
czak. Przedstawił życie Maryi, związa-
ne z życiem Jezusa, Jej ciche i wierne 
towarzyszenie Synowi od narodzenia 
po śmierć na krzyżu. Powierzając 
Maryi wspólnotę parafialną, prosił 
o wstawiennictwo u Boga. Przedsta-
wiając ideę peregrynacji wypowiedział 
gorące pragnienie parafian, aby mogli 
cieszyć się kiedyś z koronacji cudowne-
go wizerunku Maryi. Ks. Biskup w ho-

Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam ... 

Zakoczenie peregrynacji łaskami słyncego 
obrazu Matki Boej Gosprzydowskiej

milii mówił o niezwykłym spotkaniu 
z Matką, którego doświadczały rodziny 
gosprzydowskie. Spotkanie z Maryją 
w domach rodzinnych kieruje uwagę 
na bogactwo i piękno świętej Rodziny. 
Rodzina z Nazaretu była zwyczajna. 
Stanowi ona wzór dla rodzin, kształtu-
je myślenie, wartościowanie. Rodzina 
jest pierwszą i najważniejszą szkołą 
życia. Tu właśnie kształtuje się cha-
rakter człowieka, tu następuje forma-
cja osobowości. Podkreślając wartość 
rodziny, kaznodzieja zwrócił uwagę 
na ogromną wartość wychowania do 
miłości, poświęcenia, służby drugie-
mu człowiekowi. Aby to było możliwe, 
potrzebna jest modlitwa i zawierzenie. 

Dziękując Maryi za dar odwie-
dzin w domach rodzinnych w Roku 
Wiary, wypowiadając słowa apelu 
jasnogórskiego „Jestem przy Tobie, 
pamiętam, czuwam”, ks. biskup mo-
dlił się o owoce peregrynacji - wzrost 
pobożności, umocnienie wiary i życia 
sakramentalnego, o nowe powołania 
do życia kapłańskiego i zakonnego, 
o zgodę w rodzinach i sąsiedztwie, 
wzajemne poszanowanie, życzliwość 
i odpowiedzialność. Ks. biskup wzywał 
do modlitwy i zaufania Maryi. Życzył, 
aby w momencie śmierci towarzyszyła 
każdemu w drodze do Domu Ojca.

Warto przypomnieć, że Matka Boża 
w gosprzydowskim sanktuarium kró-
luje od ponad trzystu lat. Z tego miej-
sca w sposób szczególny otacza opieką 
i wyprasza u Boga potrzebne łaski. Ła-
skami słynący obraz jest przyozdobio-
ny koronami. Tak było i w przeszłości. 
Wierni czciciele, w dowód wdzięczno-
ści, ofiarowywali Maryi wota. Wśród 
wielu składanych darów, były również 
korony. Informacje o koronach na 
głowie Maryi i Dzieciątka zapisano 
w dokumentach wizytacyjnych już 
w pierwszej połowie XVIII wieku. Na 
ich podstawie można stwierdzić, że 
kościół aprobował ten gest wiernego 
ludu, który poprzez nałożenie koron 
wyraził swoją podległość i wierność 
Bogu i Najświętszej Panience. Jednak 
nie odnaleziono dokumentu, potwier-
dzającego oficjalną koronację.

Ewa Prus
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26 maja w kościele p.w. Trójcy 
Przenajświętszej w Okocimiu - w dniu 
odpustu parafialnego, odbyła się 
uroczystość prymicyjna ks. Sebastia-
na Widła, który przyjął święcenia 
kapłańskie 20 maja w Kielcach.

Przybył do rodzinnej parafii 25 
maja. Witali go uroczyście chlebem 
i solą na granicy Okocimia i Jadownik: 
Sołtys wsi i Rada Sołecka, mieszkańcy 
Okocimia, orkiestra pod kierownic-
twem Piotra Kołodzieja i około 40 
motocyklistów. Potem ruszyła proce-
sja prowadzona przez motocyklistów 
z włączonymi klaksonami. Cała droga 
była udekorowana palmami, wstąż-
kami i balonikami. W kościele Prymi-
cjanta przywitała „Grupa Śpiewacza” 
kobiet działająca pod patronatem 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Okocimskiej. uczennice ze Szkoły 
Podstawowej deklamowały wiersze 
a orkiestra zagrała „Barkę”. W imieniu 
własnym i parafian Prymicjanta przy-
witał ks. dr Wiesław Pieja,  proboszcz 
parafii i poprosił go o odprawienie 
nabożeństwa majowego.

 W niedzielę o godz. 10:00 uformo-
wała się w pobliżu domu Prymicjanta 
procesja. Zgromadziły się dzieci, 
ministranci, orkiestra, na czele z lek-
torem niosącym krzyż. Cała droga, 
która przechodził Prymicjant, łącznie 
z dziedzińcem kościelnym i plebanią 
była udekorowana. W asyście księży 
poprowadzono Prymicjanta w wieńcu 
na plebanię śpiewając pieśni maryjne. 
Po włożeniu szat liturgicznych dołączył 
do procesji, która ruszyła do kościoła.

 Przed rozpoczęciem Eucharystii, 
dzieci, młodzież i Rada Duszpaster-
ska złożyli gratulacje i życzenia dla 
Prymicjanta. Ks. Proboszcz serdecznie 
przywitał Prymicjanta i przybyłych 
gości w osobach: ks. dra Stefana Radzi-
szewskiego, księży z Kielc, ks. Józefa 
Drabika - dziekana Dekanatu Brze-
skiego, księży Rodaków: ks. Stanisława 
Nowaka, ks. Jerzego Godzika, Siostrę 
Krzysztofę Babraj - Przełożoną Gene-
ralną Zgromadzenia Sióstr Albertynek 
posługujących ubogim w Zgromadzeniu 
Błogosławionego Brata Alberta, rodzi-
ców, rodzeństwo, rodzinę, zaproszonych 
gości Prymicjanta, oraz wszystkich 
parafian przybyłych na uroczystość.

Tobie Panie zaufałem, 
nie zawstydzę się na wieki

 Kazanie na Mszy Świętej wygłosił 
ks. Stefan Radziszewski, który wska-
zał młodemu księdzu kierunek obranej 
drogi, by idąc za filozofem Boecju-
szem „szukał szczęścia w doczesności, 
a chwały w wieczności”.

Uroczystość uświetniła schola „Bli-
żej Nieba” działająca przy parafii 
i orkiestra.

Po zakończeniu Mszy Świętej, 
Prymicjant podziękował wszystkim, 
którzy mu pomogli w długiej drodze 
do kapłaństwa, udzielił błogosławień-
stwa i wręczał pamiątkowe obrazki. 

Ta prymicyjna i zarazem odpusto-
wa Msza Święta była głębokim przeży-
ciem duchowym nie tylko dla księdza 
Prymicjanta, ale również dla każdego 
uczestnika tej uroczystości. 

Ksiądz Sebastian Wideł, neoprezbi-
ter, pochodzi z Okocimia. Już od dzieciń-
stwa mówił, że chce być księdzem. Dro-
ga, która sobie wytyczał jako dziecko, 
okazała się trudna i długa, był gorliwym 
ministrantem. Ówczesny ks. proboszcz, 
Stanisław Gutowski poważnie trakto-
wał jego  chęć zostania księdzem. To 
on przyczynił się do zrealizowania pla-
nów dzisiejszego Prymicjanta. Dobroć 
Księdza Prałata nie pozwoliła zwątpić 
młodemu człowiekowi w to, że przez 
solidną pracę, samozaparcie i Bożą 
pomoc - dojdzie do celu.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
Sebastian rozpoczął naukę w Szkole 
Zawodowej, potem uczył się w Pry-
watnym Liceum Ogólnokształcącym 
w Brzesku. Po maturze kontynuował 
naukę w Seminarium Duchownym 
w Kielcach uwieńczoną święceniami 
kapłańskimi.

Na koniec dołączamy fragmenty 
tekstu gratulacji, jakie zostały złożone 
przez Radę Duszpasterską. 

Drogi i Kochany 
Księże Sebastianie!
 Mamy zaszczyt wyrazić Ci głęboką 

wdzięczność za to, że usłyszawszy głos 
Chrystusa w swoim życiu, postanowi-
łeś pójść za Nim.

 Życzymy Ci, Księże Prymicjancie, 
abyś potrafił odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości na kieleckiej ziemi. 
Bądź zawsze ciepłym i pełnym miłości 
księdzem, stawiając duże wymagania 
względem swoich wiernych i względem 
samego siebie. 

Gorąco Ci życzymy, by Boża 
Opatrzność obdarzyła Cię Mocą Ducha 
Świętego w pełnieniu swoich obowiąz-
ków. Abyś mógł skutecznie odnawiać 
„oblicze tej ziemi”, do której będziesz 
posłany. 

Zofia Taflińska
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„Gnojnik – z dziejów wioski” to 
pięknie wydana książka w twardej ob-
wolucie, wydrukowana na kredowym 
papierze. Jest wynikiem wieloletniej 
pracy Tadeusza Kowalczyka, nauczy-
ciela i dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Gosprzydowej. Autor pochodzi 
Gnojnika i – jak przyznał jakiś czas 
temu – jest miłośnikiem dziejów tej 
miejscowości. Zbieranie materiału do 
monografii zajęło mu kilka lat. Dotarł 
do informacji, które do tej pory nie 
były nigdzie publikowane. Jakkol-
wiek jest to „opowieść” o Gnojniku, 
sporo w niej jest także informacji 
o sąsiednich miejscowościach: Uszwi, 
Zawadzie Uszewskiej, Lewniowej, 
Gosprzydowej, Biesiadkach i Żerko-
wie należących do gminy. Wydawcą 
książki jest Centrum Kultury w Gnoj-
niku. Jej dyrektor, Ewa Świerczek 
jest autorką wywiadu z twórcą dzieła. 
Który zamieszczamy poniżej. 

Kiedy zrodził się pomysł napi-
sania książki o Gnojniku ?

Historią Gnojnika interesowałem 
się od zawsze. Pamiętam, jak mając 
kilka lat, czytałem u swojego dziadzia 
książkę „Ziemia Brzeska”, w której 
z rumieńcami na twarzy szukałem 
informacji o Gnojniku. Kilkanaście 
lat później, na początku lat 90-tych 
ubiegłego już wieku, pierwszy raz po-
myślałem o napisaniu swojej książki, 
ale wtedy nie wierzyłem, że może mi się 
to udać. Pomysł odżył na dobre dopiero 
w 2005 roku gdy zostałem zaproszony 
do współpracy przy opracowywaniu 
monografii Gosprzydowej. Barbara, 
Ewa i Paweł Prusowie oraz Zbigniew 
Kornaś pozwolili mi wtedy dołożyć swo-
ją cegiełkę do opracowania historii uro-
kliwej Gosprzydowej i właśnie wtedy 
postanowiłem, że spróbuję swój pomysł 
na książkę o Gnojniku urzeczywistnić.

A co było inspiracja do jej na-
pisania?

Oj, inspiracji było sporo, a wśród 
nich różne pozycje książkowe, roz-
mowy z mieszkańcami i wiele moich 
obserwacji.

Wielkim impulsem była wydana 
przez ks. Stanisława Wiśniowskiego 
w 1992 roku książka „Dzieje wsi i pa-
rafii Gnojnik (1160-1939)”. To prekur-
sorskie opracowanie historii Gnojnika 
jest w mojej ocenie nie do przecenienia. 
Mam nadzieję, że spełniłem chociaż 

Książka powstała z potrzeby serca

część oczekiwań ks. Stanisława Wi-
śniowskiego, który w zakończeniu 
swojej książki napisał m.in. „Dziś 
rośnie nowe pokolenie mieszkańców 
Gnojnika, mam nadzieję, że wyda ono 
kogoś kto pokocha dzieje rodzinnej pa-
rafii i uzupełni to, czego nie udało mi 
się wyszperać w bogatej historii Gnoj-
nika (…)”. To właśnie ten fragment 
książki przypomniał mi ostatnio mój 
wspaniały nauczyciel Stanisław Woj-
nicki w czasie wspólnego zwiedzania 
naszego kościoła parafialnego.

Wielce inspirujące były dla mnie 
również zwykłe rozmowy z wieloma 
niezwykłymi mieszkańcami Gnojnika. 
Wsłuchując się w ich opowieści zro-
zumiałem, jak niewiele wiem o mojej 
rodzinnej wiosce i postanowiłem to 
zmienić. Z czasem nie poprzestałem 
na tym i wtedy zrodził się nieśmiały 
pomysł na książkę.

Ile lat trwało zbieranie mate-
riałów do książki?

Od 2006 roku systematycznie 
poszukiwałem materiałów do mojej 
książki. Równolegle prowadziłem 
poszukiwania w literaturze i archi-
wach oraz przeprowadzałem wywiady 
z mieszkańcami wioski i osobami, 
których przodkowie byli związani 
z Gnojnikiem. Pisanie tekstu do książ-
ki rozpocząłem z początkiem grudnia 
2011 roku i przez dziewięć miesięcy 
codziennie przed komputerem spędza-

łem od kilku do kilkunastu godzin. Co 
ciekawe, wiele interesujących źródeł 
z dziejów Gnojnika pojawiało się 
niemal do ostatniej chwili przed wy-
drukiem książki. Wykorzystywałem 
więc czas kilku ostatnich miesięcy, 
gdy publikacja była składana w dru-
karni i wszystkie najnowsze materiały 
również znalazły się w mojej książce.

Kto okazał się wyjątkowym 
wsparciem podczas pracy nad 
książką?

Gdyby nie pomoc wielu osób, nie 
byłbym w stanie napisać tej książki. 
Miałem jednak szczęście spotykać na 
swojej drodze wielu wspaniałych ludzi. 
Bardzo motywowały mnie wszyst-
kie spotkania z osobami, z którymi 
przeprowadzałem wywiady. Widząc 
zainteresowanie wiedziałem, że maja 
praca jest ważna nie tylko dla mnie. 
Szczególnie wyjątkowe wsparcie 
otrzymałem od mojej cudownej żony. 
Nie tylko potrafiła wysłuchiwać 
moich codziennych opowieści o pracy 
nad książką, ale często pomagała mi 
rozstrzygnąć dylematy, których było 
niemało. Bardzo za to dziękuję.

Które lata z życia wioski naj-
bardziej Pana zajmowały i dla-
czego?

Sporo czasu poświęciłem na opraco-
wanie śladów najstarszego osadnictwa 
na tym terenie. Badania Archeologicz-
nego Zdjęcia Polski, które pozwoliły 
wyodrębnić w Gnojniku kilkadziesiąt 
punktów archeologicznych, są sto-
sunkowo świeże i do tej pory nigdzie 
nie zostały w całości opublikowane. 
Do czasu dotarcia do tych wyników 
nie miałem pojęcia, że w Gnojniku 
zlokalizowano tak wiele śladów pra-
dziejowego osadnictwa. 

Bardzo dużo czasu poświęciłem też 
gnojnickiej szkole. Pewnie dlatego, 
że jestem nauczycielem, tą tematyką 
zająłem się najbardziej szczegółowo, 
jak tylko potrafiłem. Dużo czasu zajęło 
mi odszukanie potomków kierowników 
szkoły, niektórych z nich poszukiwa-
łem ponad rok.

Podczas pracy nad swoją publi-
kacją zdałem sobie sprawę, że każdy 
z okresów historii Gnojnika miał cha-
rakterystyczne dla siebie cechy, z któ-
rych niemal zawsze część pomagała 
a część utrudniała dociekania szczegó-
łów. Często problemem były skromne 
źródła informacji, jak w przypadku 
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najstarszej historii wioski. Niestety 
problemem był też nadmiar źródeł, 
jak w przypadku historii najnowszej 
w przypadku której dużą trudnością 
było również to, że te same wydarzenia 
różne osoby przedstawiały w sposób 
niemal zupełnie odmienny.

Czy w ciągu tych kilku lat zbie-
rania i zajmowania się materiałami 
do publikacji coś szczególnie Pana 
zainteresowało bądź zaskoczyło ?

Ponieważ moje zainteresowania są 
bardzo szerokie, dlatego z wielką przy-
jemnością zajmowałem się dosłownie 
każdym fragmentem książki. Wiele 
dziedzin, które dotknąłem w swojej 
publikacji wymagało ode mnie przestu-
diowania często bardzo fachowej lite-
ratury, ale ja to po prostu lubię. Wśród 
setek różnych źródeł, nie odnalazłem 
żadnego gruntownego opracowania 
naszego kościoła parafialnego i to było 
dla mnie największym zaskoczeniem. 
Aż trudno mi zrozumieć dlaczego 
budowla z XIV wieku do dzisiaj nie 
doczekała się rzetelnego przebadania 
naukowego. Przy okazji zachęcam do 
tego, tytuły naukowe czekają...

Czego możemy się spodziewać 
po tej książce?

Książka ma charakter monograficzny 
i dołożyłem wszelkim starań, aby publi-
kacja przygotowana była rzetelnie. Wiel-
ką wagę przywiązywałem do podawania 
źródeł, zarówno tekstu jak i wielu ilu-
stracji w postaci fotografii, tabel i rycin. 

Mam nadzieję, ze dzięki temu publikacja 
będzie żyła i zainteresuje kiedyś kogoś na 
tyle, aby zająć się szczegółowiej wybra-
ną tematyką z dziejów mojej rodzinnej 
wioski. We wstępie do książki napisałem 
m.in. „Książka powstała z potrzeby serca 
i jest wielkim marzeniem autora, by 
stała się inspiracją dla innych, którym 
historia i teraźniejszość Gnojnika nie 
są obojętne. Niech kolejne opracowania 
bogatej historii wioski przyczynią się do 
poznawania jej dziejów i rozwoju w ko-
lejnych wiekach”. 

Parę słów aby zainteresować 
potencjalnych czytelników do 
przeczytania tego woluminu?

„Gnojnik – z dziejów wioski” jest 
pięknie wydaną pozycją z ogromną 
dawką wiedzy na temat historii Gnoj-
nika, ale również wieloma informa-
cjami o wszystkich miejscowościach 
naszej gminy. Szanowny Czytelniku, 
jeśli chociaż trochę interesuje Cię ta 
tematyka, to zachęcam do lektury 
mojej książki. Używając języka re-
klamy, nieskromnie zaryzykuję hasło 
„satysfakcja gwarantowana”.

Rozmawiała: Ewa Świerczek

Wywiad ukazał się w dwumiesięczniku 
„Wieści Gminne” w Gnojniku nr 2/2013

OGŁOSZENIA
* Do sprzedania w atrakcyjnym miejscu w Brzesku mieszkanie 2 pokojowe /76 m2 / 

+ wc,łazienka,przedpokój /oc indywidualne/  z osobnym wejściem z zewnątrz plus ga-
raż murowany i działka rekreacyjna obok budynku. tel.603 071 647 oraz 14/68 63 604

* Do wynajęcia na dzialalność gospodarczą  lokale w centrum Brzeska 
/parter około 45 m2+ 1 piętro 10m2 i  16 m2/ tel.603 071 647 oraz 601 880 225

PODZIĘKOWANIE
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga składa serdeczne podziękowanie 

Państwu Aleksandrze i Ryszardowi Dziedzicom, 
właścicielom Brzeskiej Oficyny Wydawniczej, za bezinteresowny druk 

materiałów dla potrzeb Zespołu Wsparcia Duszpasterstwa Migracji Zarobkowej, 
który działa w naszym Centrum.

Zarząd Brzeskiej Rodziny Kolpinga
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Rodzice z Publicznego Przedszko-
la z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Św. S. Faustyny w Brzesku z okazji 
Dnia Dziecka, już po raz czwarty 
przygotowali inscenizacje bajki dla 
swoich pociech. W tym roku wysta-
wiono „Świniopasa” na motywach 
baśni H. Ch. Andersena. Celem 
tegoż przedstawienia było ukazanie 
dzieciom, że każdy człowiek ma 
jakieś wady, ale pracując nad sobą 
można je z pomocą Bożą zmienić na 
zalety. W rolach głównych wystąpili: 

„Aby żyć, z siebie samego 
cos trzeba dać”

Potrafi my wiele...

kapryśna królewna –Irena Talarek, 
książę-Świniopas – Andrzej Gicala. 
Kolejną zapadającą w pamięć kre-
ację stworzyli: Król- Jacek Glonek, 
Szambelan – Szczepan Goryczko 
i posłaniec- Radosław Szewczyk. 
Całość rozświetlała uroda i talent 
dwórek – Sabina Kądziołka, Marta 
Wolsza, Anna Palej, Teresa Put, 
Teresa Zachara, Agnieszka Janas 
i Agnieszka Ziółkowska. Klamrą 
spinającą całą bajkę była wróżka-
-narrator w której role wcieliła się 

Ewa Łupińska - Toroń. Reżyserowała 
Aneta Kuta. Nieoceniona okazała się 
pomoc s. Renaty Arian, Anny Serwin 
i Daniela Majcher.

Premiera dla przedszkolaków 
odbyła się 29 maja 2013 r., a przed-
stawienie dla dzieci z parafii 

2 czerwca 2013 r. Gromkie oklaski 
publiczności były ogromna nagrodą 
dla aktorów, którzy swój występ po-
wtórzą na tegorocznej „parafiadzie” 
organizowanej przez parafię Miło-
sierdzia Bożego.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brze-
sku jest placówką pobytu dziennego, obej-
mującą opieką terapeutyczną 50 osób. 
Działa pod patronatem Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów 
i Wolontariuszy „Ostoja” , Prezesem 
organizacji jest pani doktor Maria Kę-
dziora, a kierownikiem Warsztatu pan 
Edward Pabian. Zajęcia terapeutyczne 
prowadzone są od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 
w pracowniach: gospodarstwa domowe-
go, krawieckiej, plastycznej, rysunku na 
szkle i witrażu, rękodzieła artystycznego, 
ceramicznej, stolarskiej, metaloplastyki, 
muzykoterapii i gabinecie rehabilitacji. 
Poprzez aktywną terapię osoby niepeł-
nosprawne realizują potrzeby akceptacji 
samego siebie, niezależności, wiary we 
własne możliwości, potrzeby partner-
stwa i kontaktu z drugim człowiekiem. 

Prowadzona arteterapia pomaga odkry-
wać i rozwijać talenty artystyczne osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
i chorych psychicznie.

Szczególnym dniem dla społeczności 
brzeskiego warsztatu jest coroczna 
aukcja prac. W tym roku odbyła się 
27 maja 2013 r. W gościnnych progach 
Regionalnego Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego w Brzesku odbyła się XI 
aukcja prac wraz z licytacją. Stanowiła 
zakończenie wystawy ponad 250 prac, 
wykonanych w trakcie zajęć terapeu-
tycznych w pracowniach brzeskiego 
warsztatu. Prace cieszyły się dużym 
uznaniem wśród przybyłych gości. Pla-
cówka może się poszczycić szczególnymi 
osiągnięciami swoich podopiecznych 
w twórczości artystycznej. Działający 
przy warsztacie zespół teatralny „Szał 
Dzika” wielokrotnie zdobywał nagrody 

za swoje występy sceniczne. W twór-
czości plastycznej na szczególną uwagę 
zasługuje Mariusz Majcher – dwukrot-
ny laureat ogólnopolskiego konkursu 
„Świat Nikiforów”, Grzegorz Grech 
tegoroczny laureat konkursu „Świat 
Nikiforów” oraz Łukasz Kołodziej, zdol-
ny ceramik, zajmujący czołowe miejsca 
w konkursach PFRON. 

Serdecznie zachęcamy wszystkie 
osoby niepełnosprawne i ich opiekunów 
do odwiedzenia brzeskiej placówki, 
zapoznania się z jej działalnością, a być 
może także do zgłoszenia chęci udziału 
w zajęciach. Wszystkich zapraszamy na 
stronę www.wtzbrzesko.pl, gdzie można 
oglądać wyroby poszczególnych pracow-
ni i złożyć zamówienie na oprawienie 
obrazu, wykonanie konkretnego wzoru 
i zakupienie różnorodnych wyrobów.

Anna Jarosińska
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Przez ponad 10 lat – od roku 2000, 
„Wzrastanie” kojarzyło się mieszkańcom 
Brzeska z tytułem miesięcznika reda-
gowanego i wydawanego od 1990 roku 
na naszym terenie. Od pierwszego roku 
trzeciego tysiąclecia, zakres treściowy tej 
nazwy poszerzył się, bo powstało w tym 
czasie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Młodzieży „Wzrastanie”, którego zadaniem 
miało być nie tylko wydawanie wspomnia-
nego pisma ale przygotowanie przez pierw-
sze lata bazy materialnej i organizacyjnej 
a następnie otwarcie i prowadzenie Szkoły 
Katolickiej. Statut Stowarzyszenia przewi-
dywał ponadto inne zadania, zależnie od 
aktualnych potrzeb i możliwości.

Szkoła Katolicka złożona z dwu 
podmiotów: Liceum Ogólnokształcące 
i Gimnazjum, została otwarta we wrze-
śniu 2003 roku i funkcjonuje do dziś. 
Stowarzyszeniem, w prawie niezmie-
nionym składzie od początku do 2011 
roku kierował Zarząd, do którego poza 
prezes – p. Marią Babicz, należeli: Maria 
Kociołek, Jan Kusiak, Janusz Mastek 
i Antoni Patulski.

W czasie ostatnich wyborów w 2011 
r., kiedy do Stowarzyszenia wstąpiło 
wielu nowych ludzi, pochodzących 
w pierwszym rzędzie ze środowiska 
szkoły, zmienił się skład Zarządu. Kie-
rował nim p. Grzegorz Przybyło. Nowi 
członkowie skupili się na pozyskiwaniu 
dla szkoły środków unijnych i nawiązy-
waniu współpracy z innymi szkołami. 
Wydaje się, że brakło im czasu i koncepcji 
na realizację innych zadań statutowych 
Stowarzyszenia, zwłaszcza na promocję 
miesięcznika i współpracę z jego obec-
nym wydawcą: Wydawnictwem „Gotów” 
reprezentującym KSM.

27 maja odbyło się walne sprawozdaw-
czo – wyborcze zebranie Stowarzyszenia 
przy bardzo wysokiej frekwencji ponad 
70 osób. Nowi członkowie, mieszkający 
w Dębnie, Sufczynie a nawet w Tarnowie, 
posiadają już pewne doświadczenia na 
rzecz pracy dla środowisk lokalnych. Ich 
akces do Stowarzyszenia może świadczyć 
o tym, że dotychczasowa działalność i kil-
kunastoletni dorobek Stowarzyszenia, 
jest dla nich atrakcyjną ofertą.

Po pełnych napięć i ostrej wymiany 
zdań obradach, oceniono ostatnią kaden-
cję i wybrano na następną, tym razem 
czteroletnią, nowy Zarząd w składzie: 
prezes - Maria Babicz, wiceprezes – Grze-
gorz Przybyło, skarbnik – Magdalena 
Węgrzyn, sekretarz – Michał Seremak 
i członek – Paweł Węgrzyn. Asystentem 

Nowy etap działalności 
Stowarzyszenia „Wzrastanie”

kościelnym Stowarzyszenia od samego 
początku jest ks. Zygmunt Bochenek. On 
to na początku zebrania zapraszając do 
wspólnej modlitwy, powiedział: 

„ Dziś rano koncelebrowałem Mszę 
św. z ks. seniorem, Waldemarem Cieślą, 
obecnym tu z nami katechetą Szkoły 
Katolickiej. Kiedy czytałem wyznaczoną 
na ten dzień Ewangelię, nazywaną tra-
dycyjnie rozmową Chrystusa z bogatym 
młodzieńcem (Mk10,17-27), przeszedł 
mnie dreszcz: uświadomiłem sobie, że ta 
rozmowa jest punktem wyjścia i kanwą 
ogłoszonego przez Jana Pawła II „Listu 
do Młodych całego świata”, który Ojciec 
Święty ogłosił 31 marca 1985 r. w Rzy-
mie, w Niedzielę Palmową, na Placu 
św. Piotra i przekazał go 300-tysięcznej 
rzeszy pielgrzymów, obecnych na odby-
wającym się wtedy Międzynarodowym 
Dniu Młodzieży. Wśród nich była także 
grupka naszej tarnowskiej młodzieży 
z ks. bp. Władysławem Bobowskim, ks. 
Stanisławem Markiem i ze mną. Kiedy 

po powrocie do kraju zapoznaliśmy się 
dokładniej z tym „ Listem”, odkryliśmy, 
że zawiera on wspaniałą wizję wszech-
stronnego rozwoju człowieka i program 
pracy nad sobą. Postanowiliśmy przeka-
zywać go młodym na łamach założonego 
w następnym roku miesięcznika, którego 
tytuł „Wzrastanie” został zaczerpnięty 
z tego właśnie dokumentu papieskiego, 
gdzie czytamy: „Wzrastanie to ewan-
geliczna definicja młodości”. Tej misji 
służy nasz miesięcznik od 27 lat, a od 
kilkunastu całe nasze Stowarzyszenie. 

Kiedy więc dziś, w dniu walnego wybor-
czego spotkania, które ma ustalić i rozpocząć 
nowy, czteroletni okres dalszego działania 
Stowarzyszenia, ta właśnie Ewangelia 
została przez Kościół wybrana do czytania 
– to jest dla mnie oczywisty znak czasu 
i przypomnienie, abyśmy to nauczanie 
Jana Pawła II dalej wiernie przekazywali 
młodzieży. A nowy Zarząd powinien stać 
na straży tych ewangelicznych wartości.”

 Ks. Zygmunt Bochenek
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25 maja był szczególnym dniem 
dla dzieci, rodziców i wychowawców 
z Publicznego Przedszkola Integracyj-
nego przy parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku. W tym dniu wystawiliśmy 
sztukę teatralną o Patronce naszej „in-
stytucji” – św. Faustynie, nazwanej Mi-
sjonarką Miłosierdzia. Przedstawienie 
przygotowaliśmy w trójkę: Ja - siostra 
Renata Arian, wychowawczyni Teresa 
Zachara i p. Andrzej Gicala. Przy-
świecał nam piękny cel: chcieliśmy 
zapoznać, zwłaszcza dzieci, z piękną 
postacią Siostry, ukazać im drogę 
miłości i zawierzenia w życiu małej 
Helenki, która przyjęła zakonne imię 
Faustyna. Dać okazję, by zrozumiały 
orędzie Jezusa przekazane ustami 
zwykłej siostry zakonnej, bardziej 
pokochać Pana Boga , chcieć naślado-
wać Faustynę w niezmiernej ufności 
w Jego dobroć, miłość, przebaczenie 
i pomoc w trudnościach.

Wielkie zaangażowanie dzieci 
i rodziców, gra malutkich aktorów, 
naprawdę uzdolnionych artystycznie, 
piękna oprawa muzyczna, odpowied-
nia scenografia – przyniosły efekty, 
nawet większe, niż się spodziewaliśmy. 
Wyrazem wdzięczności i nagrodą dla 
małych aktorów były gromkie brawa 
i widoczne wzruszenie widzów. Pozwól-
cie, że przedstawię „bohaterów dnia”:

Natalia i Mikołaj Sarlej, Kinga Gica-
la, Aleksandra Żółtek, Julia Kuta, Piotr 
Paprocki, Michał Zachara, Kamila i Maja 
Górka, Anna Janas, Anna Strzesak, 
Marcin Glonka i Nikodem Kądziołka.

Swoją prośbę o to, by stawać się 
coraz lepszymi dziećmi, wyśpiewały 
w piosence o swojej Patronce: 

Faustyno, Patronko nasza 
Wybrana kiedyś przez Pana,
Pomagaj, póki żyję 
Kochać Boga i Maryję 
Dla ludzi dobrym być.
Obecny na przedstawieniu ks. 

proboszcz, Wojciech Werner, zaprosił 

„Faustyno, Patronko nasza!”

grupę przedszkolnych aktorów, by 
na zakończenie oktawy Bożego Ciała 
przedstawili tę inscenizację dzieciom 
z całej parafii Bożego Miłosierdzia. 
W dniu 6 czerwca w sali teatralnej 
było dużo widzów, nie tylko rodziców 
dzieci, którzy przeżyli wiele wzruszeń, 
poznali wspaniałą postać św. Faustyny, 
a dodatkowo dobrze spędzili wolny 
czas. Przy okazji dziękujemy paniom 
ze świetlicy: Annie Serwin i Małgo-
rzacie Styrna za pomoc i serdeczność, 
a wszystkim, którzy chcieli zobaczyć 
nasze przedstawienie – za obecność.

S. Renata Arian
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 W dniu Święta Konstytucji 3 
Maja, podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej, ksiądz Ignacy Piwowarski 
z Bucza, emerytowany duchowny, 
jedna z legend stanu wojennego, ode-
brał tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Brzesko. 

Po raz pierwszy zostałem aresz-
towany przez Urząd Bezpieczeństwa 
w połowie lat 50. Byłem wtedy uczniem 
brzeskiego ogólniaka. Podejrzewano 
mnie o drukowanie ulotek. Ta podziem-
na „bibuła” skierowana była przeciwko 
władzy ludowej, która podniosła rękę 
na krzyż. Symbole naszej wiary zostały 
wtedy usunięte ze szkół – wspominał 
podczas sesji nagrodzony.

 To oczywiście nie było epizodyczne 
zatrzymanie. Wiele razy ksiądz Piwo-
warski był zatrzymywany przez UB 
i organy Milicji Obywatelskiej. Widzia-
no w nim sporego wichrzyciela, skoro 
do zatrzymania go, podczas nauki 
w szkole, do pałacu Goetza (tam przez 
wiele lat mieściło się LO), pofatygował 
się sam szef powiatowy UB w Brzesku. 
A zatrzymywano przyszłego duchowne-
go i kapelana Solidarności pod wieloma 
pozorami: ot chociażby takim, że nie 
zameldował się na wakacje, w domu 
rodzinnym. – Podczas jednego z ta-
kich zatrzymań, kiedy byłem uczniem 
ogólniaka, próbowano ze mnie zrobić 
konfidenta. Tak na dobrą sprawę to nie 
bardzo nawet zdawałem sobie sprawę 
z tego kim jest konfident, kim są Tajni 
Współpracownicy SB. Wypytywano 
mnie kto razem ze mną kolportuje 

Ksiądz Ignacy Piwowarski 
Honorowym Obywatelem Brzeska

ulotki, kto je drukuje i gdzie. Nie po-
wiedziałem nic, przekonywałem ich, 
ze nic na ten temat nie wiem – mówił 
podczas sesji Ksiądz Ignacy. Wspo-
minał swoją drogę życiową, mówił że 
patriotyzm jest wartością nadrzędną, 
tak jak wiara, prawda, przywiązanie 
do Ojczyzny. Dziwił się, że w wolnej, 
niepodległej Polsce, ulegamy wpływom 
libertyńskim i liberalnym, zatracamy 
to co najważniejsze i najcenniejsze: 
przywiązanie do tradycji, do Ojczyzny.

Uchwałę o przyznaniu księdzu 
Piwowarskiemu tytułu: Honorowy 
Obywatel Miasta i Gminy Brzesko 
podjęli w ubiegłym roku radni. – 
Uznaliśmy, że swoją postawą i wiel-
kim sercem, ksiądz Ignacy doskonale 

wpisuje się w etos Solidarności, ale 
także w założenia, które przyświecały 
samorządowi, kiedy ten podejmował 
uchwałę o nadawaniu honorowego 
obywatelstwa. To wielka postać. 
Nie wyobrażam sobie, by w pante-
onie zasłużonych zabrakło księdza 
Piotrowskiego – mówił burmistrz 
Grzegorz Wawryka. Przypomnijmy, 
że ks. Piwowarski, duszpasterz Soli-
darności, był przeciwnikiem systemu 
komunistycznego. Dawał temu wyraz 
wielokrotnie, miedzy innymi pod-
czas pracy konspiracyjnej na rzecz 
środowisk niepodległościowych przez 
pomaganie osobom represjonowanym 
przez peerelowską Służbę Bezpieczeń-
stwa, wspierał duchowo i materialnie 
rodziny osób internowanych i areszto-
wanych w tym czasie. – Jest to kapłan, 
który zawsze szedł pod prąd. On i jego 
były wikary należeli do 27-u księży die-
cezji tarnowskiej, którzy w 2007 r. nie 
podpisali listu atakującego moją osobę 
w związku z ujawnieniem w książce 
„Księża wobec bezpieki” akt biskupa 
Wiktora Skworca. To mój serdeczny 
przyjaciel z czasów „Solidarnośći” – 
mówi legenda krakowskiej opozycji, 
ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

A oto kilka szczegółów z jego ży-
ciorysu:

Ksiądz Ignacy Piwowarski, syn 
Jana i Józefy z d. Kania. Urodził się 
7 sierpnia 1941 r. w Buczu. Szkołę 
podstawową ukończył w rodzinnej 
miejscowości. W latach 1955 - 1959 Gratulacje przekazują: dyr. Justyna Wójtowicz-Woda i radny Stanisław Pacura
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+ symbol stowarzyszenia

uczęszczał do Liceum Ogólnokształ-
cącego w Brzesku, gdzie w maju 1958 
r. zdał egzamin dojrzałości. Dnia 1 
października 1959 r. rozpoczął studia 
filozoficzno- teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie, 
które ukończył w 1965 r. Święcenia 
kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 
r. z rąk ks. bpa dr Jerzego Ablewicza. 
Początkowo pracował, jako wikariusz 
w Szarwarku koło Dąbrowy Tarnow-
skiej (1965-67), następnie w parafii 
Rzochów (obecnie dzielnica Mielca, 
1967-71). W latach 1971 do 1975 pełnił 
obowiązki duszpasterza w Lipinkach, 
gdzie parafianie pod jego kierunkiem 
odbudowali spalony kościół. W 1975 
r. przeniesiony został do Mościc, skąd 
przeszedł do Łącka (1977-78). W 1978 
r. - na prośbę proboszcza z Lipinek i za 
zgodą kurii - powrócił do tej parafii. 
Dnia 12 sierpnia 1981 r. objął probo-
stwo w parafii Berest, gdzie pracował 
do 6 stycznia 1992 r. Kolejną parafią, 
w której pełnił posługę proboszcza była 
Radgoszcz, gdzie duszpasterzował od 7 
stycznia 1992 r. do 20 sierpnia 2006 r. 
Obecnie jest na emeryturze i rezyduje 
w rodzinnej parafii Bucze.

Oprócz szeroko pojętej 40-letniej 
gorliwej pracy duszpasterskiej istotną 
dziedziną aktywności księdza Ignacego 
Piwowarskiego była praca patriotycz-
na – jawna i konspiracyjna. Ks. Ignacy 
Piwowarski był zdecydowanym prze-
ciwnikiem systemu komunistycznego, 
uczył patriotyzmu oraz obowiązków 

obywatelskich. Był duchowym przywódcą 
walki o przywrócenie krzyży w szkołach, 
która rozpoczęła się we wrześniu 1980 r. 
w parafii Lipinki, gdzie młodzież z jego 
inspiracji zawiesiła w szkole krzyże. Dzię-
ki wskazówkom ks. Piwowarskiego oraz 
właściwej postawie uczniów i rodziców 
inicjatywa ta w Lipinkach zakończyła 
się sukcesem. Gdy władze szkolne naka-
zały usunąć krzyże, młodzież rozpoczęła 
strajk, który trwał ponad dwa tygodnie. 
Władze oświatowe ustąpiły, ponieważ 
uczniowie nie przychodzili na zajęcia 
szkolne a rodzice zdecydowanie popierali 
postawę swoich dzieci. Wkrótce strajk 
rozszerzył się na sąsiadujące dekanaty, 
m.in. żmigrodzki i jasielski, gdzie wszę-
dzie w szkołach zaczęto wieszać krzyże.

W okresie tworzącego się ruchu 
solidarnościowego w mieszkaniu ks. 
Piwowarskiego odbywała się spo-
tkania robotników i rolników. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego ple-
bania w Bereście koło Krynicy, gdzie 
w sierpniu 1981 r. objął probostwo, 
stała się azylem dla ukrywających 
się opozycjonistów. Tam spotykali się 
także przedstawiciele zdelegalizowa-
nej „Solidarności” z regionu i z całej 
Polski, m.in. Andrzej Gwiazda, Anna 
Walentynowicz, Zbigniew Romaszew-
ski i Jerzy Kropiwnicki.

Ksiądz Piwowarski znany był 
z patriotycznych kazań, które głosił 
w latach 80-tych podczas mszy św. za 
Ojczyznę organizowanych przez Dusz-
pasterstwo Ludzi Pracy w Gorlicach.

W latach 1982-89 opiekował się 
sztandarem NSZZ „Solidarność” z Fa-
bryki Maszyn Wiertniczych (obecnie 
Fabryka Maszyn Wiertniczych i Gór-
niczych „Glinik”) w Gorlicach. Począt-
kowo przechowywał go u siebie na 
plebanii, a następnie z uwagi na częste 
rewizje SB w Lipinkach ,oddał go na 
przechowanie u ks. prałata Kazimierza 
Martyńskiego Codzienne życie księdza 
utrudniały częste przejawy szykanowa-
nia go przez służby SB. Doszło także 
do nieudanego zamachu na jego życie.

 Ksiądz Piwowarski był niezwykle 
oddany idei „Solidarności”. Pomagał 
w zbieraniu funduszy na opłacenie 
prawników z Krakowa broniących 
aresztowanych działaczy z Nowego 
Sącza. Prowadził oazy rodzin z diecezji 
tarnowskiej pod patronatem księdza 
biskupa Józefa Gucwy i księdza prof. 
Władysława Szewczyka. Grupy swoich 
parafian zawoził do Nowej Huty na 
czwartkowe Msze święte za Ojczyznę, 
które odprawiane były przez księdza 
Kazimierza Jancarza. Organizował 
pielgrzymki ludzi pracy do Częstocho-
wy oraz na coroczne dożynki jasnogór-
skie. Postawa religijno-patriotyczna 
sprawiła, że ks. Ignacy Piwowarski 
nazywany był przez ludność z Kry-
nicy i okolic „Popiełuszką z Berestu”, 
a „Solidarność” warszawska określała 
go „beskidzkim Popiełuszką”. 

Przedruk z Informatora Brzeskiego 

nr 5, maj 2013 r.

Foto Marek Kotfis

Ksiądz Ignacy Piwowarski w gronie rodziny i przyjaciół.
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Do kościoła św. Jakuba Apostoła w Brzesku wrócił po konserwacji 
w Nowym Sączu duży obraz przedstawiający św. Antoniego Padewskiego. 
Jak podaje odkryta w czasie konserwacji inskrypcja, został on namalo-
wany w 1908 r. w Rzymie przez Juliana Krupskiego ze Lwowa. Można 
przypuszczać, że zakupił go któryś z księży związany z parafi ą lub bardziej 
zamożny mieszkaniec Brzeska dla urządzanego i wyposażanego kościoła 
po strasznym pożarze w naszym mieście, w1904 r. Jest to tzw. obraz za-
suwny. W jednym z ołtarzy zasłaniał on znajdującą się w nim, we wnęce, 
fi gurę. W zależności od rodzaju nabożeństwa lub święta, zasuwano fi gurę 
obrazem, lub ją eksponowano.

Powrót obrazu św. Antoniego
Przypomnimy kilka faktów z życia Świętego:
Urodził się Lizbonie. Był zakonikiem, członkiem nowopow-

stałego Zakonu Braci Mniejszych - franciszkanów. 
Św. Antoni odznaczał się niezwykłą pamięcią. Znał on 

Biblię tak doskonale, że mówiono o nim: „Gdyby wszystkie 
święte Pisma uległy zniszczeniu, Antoni mógłby podyktować 
je sekretarzowi, aby w ten sposób zostały odtworzone”.

Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami – Głosił 
wspaniałe kazania, miał dar bilokacji, czytania w ludzkich 
sumieniach, proroctwa. Zmarł 13 czerwca 1231 roku, mając 
zaledwie 36 lat. Trudno zliczyć cuda, jakie towarzyszyły jego 
krótkiemu życiu. 

Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W nieca-
ły rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył 
go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały 
rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. 
Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 
5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewido-
mym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowie-
nie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult 
św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo szybko.
W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w habicie fran-
ciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię 
Jezus, które mu się według tradycji ukazało.

Modlitwa za wstawiennictwem
 św. Antoniego z Padwy

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny,
który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii
i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy,

z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem.
Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze;

zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha.
Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież.

Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym
przez chorobę, cierpienie i samotność.

Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia,
udzielając nam Twojej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Antoni

Ty masz wysoko oczy 
Tam, gdzie śpiewa skowronek, 
Więc widzisz, gdzie się toczy  

zagubiony pierścionek,

A że trzymasz na ręku 
Maleńkiego Chrystusa, 

dojrzysz, kto kona w lęku 
i skąd czyha pokusa.

Twój brunatny samodział 
Widzę: idziesz po niebie. 

Popatrz, gdziem się zapodział, 
Bo zgubiłem sam siebie.

„Niech się święci chwała Twoja, 
Niech się znajdzie zguba moja!”

Amen

Jan Lechoń
Foto ks. Marian Kostrzewa
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18 maja nasza wspólnota para-
fialna przeżywała wielką radość 
z powodu przyjęcia święceń kapłań-
skich przez naszego parafianina 
i brzeskiego rodaka dk. Marcina 
Liberę. Uroczystości odbyły się 
w Dębowcu pod przewodnictwem 
bp. Donalda Pelletier’a. Wyświęco-
nych zostało 5 nowych kapłanów 
saletynów.

26 maja część Brzeska przybrała 
odświętny wygląd, w szczególności ulice 
Jasna i Czarnowiejska, na odcinku od 
rodzinnego domu Księdza Prymicjanta 
do kościoła parafialnego. Przedstawi-
ciele wspólnoty parafialnej powitali 
nowo wyświęconego Księdza Marcina 
wyrażając swoją radość z tego, że kolejny 
parafianin został kapłanem.  Pierwsza 
część prymicyjnej ceremonii - związana 
z nałożeniem alby, stuły i ornatu oraz 
błogosławieństwem matki i ojca - odbyła 

Prymicje w parafi i  Miłosierdzia Bożego
się w rodzinnym domu Prymicjanta. 
Kiedy z udziałem pocztów sztandaro-
wych i asysty Ksiądz Prymicjant dotarł 
do świątyni, rozpoczęła się uroczysta 
Msza Święta Prymicyjna. 

Najpierw było powitanie Neoprezbi-
tera przez księdza P roboszcza, Liturgicz-
ną Służbę Ołtarza, Dziewczęcą Służbę 
Maryjną oraz dorosłych przedstawicieli 
parafii. We Mszy św. Prymicyjnej, a po-
tem w przyjęciu, udział wzięła rodzina, 
sąsiedzi, znajomi i bliscy Księdza Prymi-
cjanta, księża rodacy, kapłani, których 
ks. Marcin spotkał na drodze swojego 
powołania.  Na zakończenie uroczystej 
liturgii Prymicjant udzielił wszystkim 
obecnym prymicyjnego błogosławień-
stwa. Ks. Marcin Libera jest pierwszym 
i miejmy nadzieję - nie ostatnim, Kapła-
nem Saletynem pochodzącym z parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku.  

Bartłomiej Kural

Zarząd Krajowy oraz Rodziny Kol-
pinga w Polsce doczekały się szczegól-
nego wyróżnienia, ponieważ w dniach 
26 – 31 maja 2013r. w Opactwie oo. 
Benedyktynów w Tyńcu odbyło się – po 
raz pierwszy w naszym kraju – plenar-
ne posiedzenie Rady Generalnej 
Międzynarodowego Dzieła Kolpin-
ga. Wzięło w nim udział około 70-ciu 
przedstawicieli z 64 krajów świata 
(w których istnieją Zarządy Krajowe 
Kolpinga) m.in. Argentyny, Austrii, 
Boliwii, Brazylii, Chile, Meksyku, 
Niemiec, Polski, Portugali, Włoch, 
itd. Rada Generalna jest organem 
zarządzającym Międzynarodowego 
Działa Kolpinga, a jej posiedzenia 
odbywają się corocznie w innym kra-
ju. Podczas tegorocznego spotkania 
w Krakowie, delegaci poruszyli ważne 
kwestie wynikające z wdrażania zasad 

Światowy Zjazd Przedstawicieli Rodzin Kolpinga w Polsce
katolickiej nauki społecznej w społecz-
nościach lokalnych, wśród których dzia-
łają poszczególne Rodziny Kolpinga. 
Najwięcej czasu poświęcono godności 
osoby ludzkiej, trosce o rodzinę, do-
stępowi do pracy, polityce jako służbie 
społecznej oraz solidarnej ekonomii 
na przykładzie doświadczeń z Ame-
ryki Łacińskiej. Podczas spotkania 
przedstawiciele związków narodowych 
mięli okazje wymienić doświadczenia 
z działalności swych stowarzyszeń 
w poszczególnych krajach. Obrady te 
miały też wymiar duchowy – oprócz 
codziennej mszy św. w Opactwie de-
legaci odwiedzili Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
w Krakowie – Nowym Bieżanowie, by 
uczcić przechowywane tam relikwie 
bł. Adolpha Kolpinga – patrona tego 

światowego dzieła. Ponadto uczestni-
cy wzięli udział w procesji euchary-
stycznej, w uroczystość Bożego Ciała 
w Tyńcu. Na zakończenie obrad odbyło 
się spotkanie w Luborzycy pod Kra-
kowem w Domu Spotkań i Formacji 
Dzieła Kolpinga w Polsce z przedsta-
wicielami polskich Rodzin Kolpinga. 
Ponadto uczestnicy tego posiedzenia 
mieli też okazje poznać atmosferę Kra-
kowa zwiedzając Rynek i najsłynniejsze 
pamiątki jego królewskiej świetności. 

Z wielką satysfakcją wspomnę, że 
w tym posiedzeniu Rady Generalnej 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
wziął również udział przedstawiciel na-
szej Rodziny Kolpinga z Brzeska – prze-
wodniczący Józef Pabian, który pełni 
równocześnie funkcje członka Zarządu 
Krajowego Dzieła Kolpinga w Polsce. 

Emilia Zydroń



20

Savoir vivre – jak czytamy w „Słow-
niku Wyrazów Obcych” Władysława 
Kopalińskiego – to znajomość zwy-
czajów i form towarzyskich czy reguł 
grzecznościowych. Jego odmianą, któ-
ra zajmuje się poprawnymi formami 
czy postawami, jakich powinniśmy 
przestrzegać w czasie modlitwy pry-
watnej, na procesji, na pielgrzymce 
a zwłaszcza w czasie Mszy św. i róż-
nych nabożeństw – jest savoir vivre 
liturgiczny.

Wiele takich, nie całkiem właści-
wych postaw, zauważamy u naszych 
bliźnich. Może te krótkie, poniższe 
teksty uświadomią niektórym Czytel-
nikom, że występują też u nich..

Postawa siedząca
W liturgii mszalnej siedzimy (o ile 
jest wolne miejsce) przede wszystkim 
w czasie czytań i homilii. Postawa 
siedząca wyraża i oznacza skupienie, 
słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. 
A także gotowe serce na jego przyjęcie.

Jak należy siedzieć? 
Naszą obecność na Mszy św. można 

porównać do wizyty czy odwiedzin ko-
goś ważnego ale równocześnie bardzo 
szanowanego i kochanego przez nas. 
Kościół jest Domem Bożym i Bramą 
Niebios. Pamiętając o tym, będziemy 
wystrzegać się przy siedzeniu pozycji 
niedbałej, wygodnickiej czy rozluź-
nionej. Czynią to ci, którzy zakładają 
nogę na nogę. Obserwujemy czasem 
taką postawę zwłaszcza u tych, którzy 
siedzą w pierwszych ławkach albo na 
ławkach wzdłuż ścian, przy których 
nie ma klęczników.

Mały znak krzyża
Polega on na nakreśleniu wielkim 
palcem (kciukiem) prawej ręki znaku 
krzyża na czole, ustach i piersiach (na 
sercu). Stanowi oznakę przygotowania 
wszystkich zmysłów do słuchania słów 
Ewangelii, uwierzenia w nie sercem 
i wypełniania ich czynem. Kreślimy 
go przed uroczystym czytaniem Ewan-
gelii przez księdza w czasie każdej 
Mszy św., wykonując trzy małe znaki 
krzyża, z góry na dół, a następnie od 
lewej strony do prawej, powtarzając 
w myśli lub szeptem słowa:

+ na czole: umysłem rozważać;
+ na ustach: ustami głosić;
+ na sercu: sercem ukochać.

Słowo Duszpasterza  
Savoir vivre liturgiczny

Kiedy popatrzymy w czasie Mszy 
niedzielnej od ołtarza na uczestników 
liturgii, zauważamy, że tylko niektórzy 
praktykują ten poprawny zwyczaj, 
zalecany przez „ Ogólne wprowadzenie 
do Mszału rzymskiego”. Większość 
kreśli w tym momencie zwykły „duży” 
znak krzyża.

Spróbujmy to zmienić, uczmy tego 
nasze dzieci. Jeden z młodych ojców 
przychodzi regularnie do kościoła 
w Brzesku na Mszę o godz.10:30 z ma-
łym, może dwuletnim synkiem, którego 
trzyma w ramionach. Ten malec już 
praktykujepoprawnie ten gest litur-
giczny. Przed Ewangelią, patrząc na 
ojca, z namaszczeniem kreśli na czole, 
ustach i sercu małe krzyżyki. Naśla-
dujmy tego ojca i synka!

Procesja Bożego Ciała
Procesji w naszej liturgii mszalnej 
a także paraliturgii, czyli na nabo-
żeństwach ludowych, jest wiele. Do 
najważniejszych, prowadzonych przy 
gremialnym wręcz manifestacyjnym 
udziale wiernych, należy procesja Bo-
żego Ciała. Symbolizuje ona Lud Boży, 
pielgrzymujący pod przewodnictwem 
Chrystusa do nowej Ziemi Obiecanej, do 
nieba. Godne najwyższego uznania jest 
zaangażowanie mieszkańców parafii 
Dekanatu Brzeskiego w przygotowanie 
i udział w procesji, pełne wiary i sza-
cunku wobec Tajemnicy Obecności Boga 
wśród nas. Czasem jednak zdarzają się 
niewłaściwe zachowania. Ktoś, np. zna-
lazł się przypadkowo na trasie procesji 
i zamiast spokojnie poczekać, idzie „pod 

prąd”, przepycha się pomiędzy ludźmi. 
Ktoś inny stoi w czapce, jakby demon-
strując, że jest niewierzący lub należy 
do innego wyznania. Jakby zapomniał, 
że do zasad dobrego wychowania na-
leży uszanowanie przekonań innych. 
Ale to w naszych parafiach zdarza się 
rzadko… Słyszeliście zapewne o takich 
prawie bluźnierczych wydarzeniach 
w niektórych dużych miastach, np. 
w Łodzi, gdzie jakiś pseudo - artysta 
przebrał się za motyla i zakłócał prze-
bieg procesji…

Ale w czasie tegorocznej procesji 
w Brzesku miał miejsce przykry incy-
dent. Co prawda, nie wyrażał się on 
w krzyku, czy jakimś gwałtownym za-
chowaniu. Oto, kiedy procesja zatrzy-
mała się przy ołtarzu na ul. Ogrodowej, 
zauważyliśmy, że w położonym obok, 
otwartym pawilonie – sklepie nocnym, 
znajduje się kilku zaniedbanych męż-
czyzn, będących prawdopodobnie pod 
wpływem alkoholu. Robili wrażenie, 
jakby zaskoczyła ich procesja i tłum 
śpiewających ludzi przechodzących 
obok sklepu. Co chwila któraś z twarzy 
pojawiała się w otwartych drzwiach 
i chowała się w głębi. Z ich nerwowym 
zachowaniem kontrastowała postawa 
dobrze ubranego starszego mężczy-
zny, który cały czas stał w drzwiach 
i patrzył chłodnym wzrokiem na 
przechodzących uczestników procesji. 
Nasuwało się gorzkie pytanie:

 Czy ten sklep służący dzień 
i noc amatorom wiadomej kon-
sumpcji, musiał być otwarty 
w Boże Ciało i to na trasie procesji?
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Okazuje się, że w Brzesku poza 
Pogotowiem Ratunkowym, Ciepłowni-
czym Gazowym, itp…, jest chyba naj-
bardziej rozbudowane w Województwie 
Małopolskim, a może nawet w całej 
Polsce POGOTOWIE ALKOHOLOWE.

 Czy ktoś wie, ile jest jego ,,pla-
cówek” w naszym mieście? Bądźmy 
konsekwentni: wpiszmy ich adresy 
i telefony do rejestru naszych brze-

skich pogotowi! Będziemy pierwsi 
w Polsce!

Zachowanie w otoczeniu kościoła
Jeden z uczestników procesji wokół naszej 
świątyni, w czwartek kończący oktawę 
Bożego Ciała, opowiadał z oburzeniem o 
młodzieńcu, który cały czas siedział z ta-
bletem na kolanach na murku otaczającym 
kościół . Bawił się nim, coś pisał, klikał, nie 
zważając na przechodzących. A było wśród 

nich mnóstwo rodziców i dzieci czekają-
cymi na błogosławieństwo… Wszystkich 
dziwiło jego zachowanie, ale udawali, że 
go nie widzą… Nie znalazł się nikt, kto 
grzecznie powiedziałby temu młodemu 
człowiekowi, że wybrał nieodpowiednie 
miejsce do chwalenia się swoim sprzętem. 
Otoczenie kościoła, tym bardziej w czasie 
procesji eucharystycznej jest święte!

A obok, na Rynku jest tyle ławek!
KERYX

W niedzielę, 26 czerwca w para-
fii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Jasieniu odbyła się 
niecodzienna uroczystość – 25 – lecia 
Kapłaństwa Księdza dr. Bogusława 
Seremeta – proboszcza parafii. Każdy 
jubileusz to niezwykły czas, niosący ze 
sobą wiele pytań, doświadczeń, planów 
i nadziei. 

A czym będzie ten czas dla Czci-
godnego Jubilata, dla parafian, dla 
przedstawicieli dekanatu brzeskiego 
i diecezji tarnowskiej oraz dla wszyst-
kich uczestników uroczystości?.. Czy 
pozostanie tylko jako jaśniejący błysk 
meteoru na nieboskłonie, czy też 
zaowocuje duchową jednością oraz 
głęboką zadumą i refleksją nad obec-
nym czasem, nad sytuacją człowieka, 
rodziny, Kościoła i Ojczyzny?...

Miejmy nadzieję, że będzie to 
czas, który wniesie kolejny impuls do 
wspólnej budowy godnego, uczciwego 
i odpowiedzialnego życia w rodzinie, 

sąsiedztwie, szkole, w miejscu pracy – 
w Kościele,  społeczeństwie i państwie. 
Że będzie to czas dalszego umacniania 
Dekalogu i największego przykaza-
nia Nowego Przymierza w naszej 
codziennej prozie życia. Z tą nadzieją 
włączmy się w tworzenie coraz lepszej 
rzeczywistości oraz życzmy Czcigod-
nemu Jubilatowi, jak życzyły kiedyś 
góralskie dzieci naszemu Rodakowi, 
Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II:

 Syćka se Wom zycom to i owo
a my Wom zycymy
scyńścio zdrowio

Coby Wom Pon Jezus błogosławiył
i na długie lata
nom zostawił

Cobyście nom Ojce długo zyli
i do syćkik ludzi
miyłość mieli. 

Tadeusz Puzia

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa w Jasieniu
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Kiedy pewnego dnia dotyka nas 
w życiu tragedia i stajemy w obliczu 
wyroku choroby bez perspektyw na 
wyleczenie, załamujemy ręce i za-
dajemy Bogu pytanie : Dlaczego? Za 
co? Zderzenie się z twardym murem 
lekarskiej diagnozy, który po ludzku 
jest nie do pokonania, powoduje w nas 
poczucie bezradności. 

Niech ta historia będzie przy-
kładem na działanie Żywego Boga, 
który odnajduje ludzi zagubionych 
w bezsilności. Chodziło o uratowanie 
życia matce naszej szkolnej koleżanki. 
Duch Święty poddał nam pomysł na 
akcję modlitewną z wykorzystaniem 
Internetu. Wybrał osoby Ani znajome 
i zupełnie nieznane, które nieustan-
nie, 24 godziny na dobę, przez 29 dni 
modliły się o uzdrowienie jej mamy. 

Termin operacji był dwukrotnie 
przesuwany – najpierw na 10 maja, 
następnie na 13 maja z powodu złego 
samopoczucia pacjentki. Ostatecznie 
została przeprowadzona 14 maja. 
Matce Ani towarzyszyła duchowo 
internetowa wspólnota modlitewna. 
I stała się rzecz nieoczekiwana. Oto, 
gdy przed operacją lekarze jeszcze raz 
zbadali chorą, stwierdzili ze zdumie-
niem, że guz rakowy trzustki, który 
jeszcze przed 15 kwietnia – przed roz-
poczęciem „szturmu modlitewnego”, 
był złośliwy, stracił takie właściwości. 
Pomyślnie przeprowadzili operację… 
I teraz stoimy przed zagadką, a może 
nawet tajemnicą: Organizujący mo-
dlitwę wstawienniczą i jej uczestnicy 
spodziewali się, że Bóg wesprze matkę 
Ani, aby przetrwała ciężką operację. 
O taki cud się modlili. On jednak wy-
brał inną drogę: uprzedził, zamienił 
jej „wagę” i usunął zagrożenie życia 
kobiety – matki. Warto tu przytoczyć 
mało znane przysłowie: Bóg pisze 
prosto na krętych ludzkich ścieżkach.

Z Moniką Jonik i Emilią Olchawą, 
organizatorkami akcji modlitewnej 
rozmawia Małgorzata Czernecka.

Skąd wziął się pomysł tego 
wydarzenia?

Przede wszystkim z potrzeby cudu. 
Mama koleżanki zachorowała na raka 
trzustki. Miała robione badania przez 
dwa miesiące. Diagnoza była pewna: 
jest to rak złośliwy i nie ma nadziei na 

operację. Jest to trudna sytuacja, kiedy 
uświadamiasz sobie, że Twoja mama 
odejdzie w najbliższym czasie, bo pokona 
ją choroba, na którą nie ma lekarstwa. 
Często dopiero wtedy, kiedy człowiek już 
nic nie może, pojawia się w jego sercu 
chęć szukania pomocy u Boga. Postano-
wiłyśmy poprosić paru ludzi o modlitwę, 
która miała mieć formę dziewięciodnio-
wej nowenny do świętego Judy Tadeusza. 

Jak to zrobiłyście?
Utworzyłyśmy wydarzenie na Fa-

cebooku - portalu społecznościowym. 
Zapraszałyśmy swoich znajomych, 
a oni kolejne osoby. Nowenna miała 
trwać przez 9 dni, a więc każdy dzień 
podzieliłyśmy na godziny i każda osoba 
biorąca udział w akcji, przejmowała 
nowennę do świętego Judy z godziny 
na godzinę i przekazywała ją kolejnej 
osobie. My wyznaczałyśmy i rozsy-
łałyśmy terminy modlitw. Ideą było 
maksymalne zaufanie i pokazanie 
świętemu Tadeuszowi, że naprawdę 
zależy nam na życiu mamy naszej 
koleżanki. Pierwsza osoba rozpoczęła 
modlitwę z wybiciem północy we wto-
rek 16 kwietnia. Kolejna zaczynała 
o godzinie 1.00, następna o 2.00 i tak 
akcja trwała do 10 maja.

Czy to jest pierwsza tego typu 
akcja?

Nigdy wcześniej czegoś takiego nie 
robiłyśmy. 

Jaki był pierwowzór całej tej 
inicjatywy?

Wzorowałyśmy się na akcji „40 
dni dla życia”, która odbywała się na 
Facebooku. Polegała na tym, przez cały 
okres trwania Wielkiego Postu ludzie 
modlili się za życie nienarodzonych 
dzieci. Dni zostały podzielone na go-
dziny i z godziny na godzinę modlitwę 
podejmowała inna osoba.

Jakie były Wasze oczekiwania 
w momencie rozpoczynania całej 
akcji?

Modląc się o cud, myślałyśmy 
o cudzie uzdrowienia z nieuleczalnej 
choroby. Jednak jasne jest, że miały-
śmy też świadomość, że Pan Bóg działa 
zgodnie ze swoją wolą, jesteśmy tylko 
Jego narzędziami.

Jakie trudności niesie za sobą 
to przedsięwzięcie?

Bałyśmy się na początku reakcji 
znajomych, bo potrzeba odwagi, żeby 
wyjść do ludzi z propozycją: „Proszę, 
pomódl się przez godzinę za osobę, 
której nie znasz”.

Kolejną trudnością była koniecz-
ność poświęcenia dużej ilości czasu 
na organizację całej akcji - wysyłanie 
terminów i stały kontakt z ludźmi.

Jaki jest największy sukces?
Przede wszystkim Pan Bóg zmienił 

diagnozę! Lekarze na początku nie 
dawali mamie Ani żadnych szans na 
przeżycie. To był złośliwy guz trzustki. 
Badania trwały dwa miesiące i dia-
gnoza była potwierdzona . Sukcesem 
samym w sobie jest to, że 540 osób klik-

Zaufać Panu!
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nęło „wezmę udział” i zdeklarowało się 
poświęcić godzinę dla zupełnie obcej 
kobiety. Może ta godzina nie tylko dała 
życie mamie Ani, ale też zmieniła coś 
we wnętrzu każdego kto, powiedział 
„tak” tej akcji. Sukcesem jest również 
to, że potrafią się zjednoczyć w modli-
twie nawet osoby, po których się tego 
nie spodziewałyśmy.

Jak na tą inicjatywę zapatrują 
się Księża?

Wielu księży wzięło udział w na-
szej akcji. Duchową opiekę i modlitwę 
miałyśmy zapewnioną w Brzesku, oko-
licznych miejscowościach, jak również 
w Dębowcu i na Jasnej Górze.

Poniżej zamieszczamy 
dwie wypowiedzi Księży

Ksiądz Józef Drabik – pro-
boszcz Parafii św Jakuba w Brze-
sku: 

„Facebookowe idee modlitewne 
uważa się za nowość religijną. Są 
w porządku, jeżeli niosą za sobą 
wspaniałą intencję i wynika z tego 
coś pozytywnego. Popieram tego typu 
akcje modlitewne, które maja jakieś 
przesłanie, czego dowodem jest wła-
śnie to przedsięwzięcie. Jest to również 
przykład ewangelizacji młodego po-
kolenia, przez wykorzystanie najbar-
dziej popularnego medium jakim jest 
Internet. Przy okazji ktoś może sobie 
uzmysłowić, że Facebook może nawet 
służyć do sprawy religijnej. Nie chodzi 
tu o to, żeby ograniczyć się tylko do 
komputerowej modlitwy, ale aby do-
trzeć do ludzi, do których tak często nie 
dociera ambona. Każdy może dołączyć 
do tej inicjatywy, jednocześnie ucząc 
się odpowiedzialności, przez świado-
me i dobrowolne kliknięcie „wezmę 
udział”. Nie jest błahe postanowienie 
lub głupi żart, lecz poważna sprawa 
o czyjeś zdrowie, a w tym przypadku 
nawet życie. Jednak nie możemy zapo-
mnieć, że w tym wszystkim wiara jest 
najważniejsza. Wszystkie wydarzenia 
w Ewangelii związane są z tą kolejno-
ścią – najpierw wiara, a następnie Pan 
Bóg czyni cuda”.

Ksiądz Przemysław Podobiński 
prefekt Parafii Miłosierdzia Boże-
go w Brzesku:

„W dobie szeroko pojętego In-
ternetu, kiedy człowiek, szcze-
gólnie młody, niejako zamyka się 
w wirtualnym świecie, potrzeba 
nowych inicjatyw, nowego impul-
su, który spowoduje przebudzenie 
z pesymistycznego spojrzenia na świat 

i wartości duchowe, które gdzieś zosta-
ły zagubione przez to nasze topienie 
się w codziennym chaosie zabiegania 
spowodowanym hedonistycznym 
stylem życia. Jestem jak najbardziej 
„za” wszelkiego rodzaju akcjami po-
dejmowanymi, co pragnę podkreślić, 
głównie przez młodzież, które mają 
na celu propagowanie chrześcijań-
skich postaw, które podnoszą wartość 
modlitwy, rodziny, życia opartego na 
przestrzeganiu wszystkich przykazań, 
zarówno Bożych jak i Kościelnych. 
Przez tego typu akcje na portalach 
społecznościowych, które winny być 
i w wielu wypadkach są we współcze-
snym świecie miejscem ewangelizacji, 
katolik ma kolejną szansę realizowa-
nia uczynków miłosiernych względem 
duszy i ciała. W odniesieniu do podjętej 
ostatnio modlitewnej akcji – Walka 
o cud – mam na myśli modlitwę za 
żywych. W wielu przypadkach, kie-
dy wszelkie medyczne możliwości 
nie przynoszą rezultatu i lekarskie 
diagnozy nie są optymistyczne, lu-

dzie z wielką żarliwością podejmują 
„modlitewną walkę”, głęboko wierząc, 
że kochający nas bezgranicznie Bóg 
może dokonać cudu uzdrowienia. 
Bóg przychodzi do nas przez różne, 
czasem bardzo trudne doświadczenia 
(nasza choroba lub bliskiej osoby czy 
też poplątane życiowe wydarzenia) by 
nas dotknąć tj. otworzyć oczy nie tylko 
w celu naszego osobistego uzdrowienia 
(także uzdrowienia relacji z Nim), ale 
również byśmy dostrzegli bliźniego, 
który tej pomocy potrzebuje”.

Małgorzata Czernecka

Od Redakcji:
Małgorzata Czernecka niedawno ukończyła 
studia. Pracuje w Szpitalu Rejonowym w Brzesku 
na oddziale rehabilitacji. Należy do Grupy Mło-
dzieżowej przy parafi i św. Jakuba. Kilkakrotnie 
brała udział w Międzynarodowych Saletyńskich 
Spotkaniach Młodych w Dębowcu. Monika i Emi-
lia są uczennicami Liceum Ogólnokształcącego 
w Brzesku.
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Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej 
wartość przewyższa perły. Serce małżon-
ka jej ufa… nie czyni mu źle, ale dobrze 
przez wszystkie dni jego życia. O len się 
stara i wełnę., pracuje starannie ręka-
mi… Otwiera dłoń ubogiemu, do nędza-
rza wyciąga swe ręce… Strojem jej siła 
i godność… nie jada chleba lenistwa… 
na języku jej miłe nauki, otwiera usta 
z mądrością… Chwalić należy niewiastę, 
co boi się Pana (Prz 31,10 -30)

Ten storotestamentowy tekst, pocho-
dzący prawdopodobnie z czasów króla 
Salomona, biblijny poemat o dzielnej 
niewieście dobrze charakteryzuje śp. 
Zofię  Pawlik. Oceniam ją poprzez ponad 
dwudziestoletnie kontakty duszpaster-
skie. Zaczęły się chyba w 1990 roku, 
niedługo po moim przyjściu na probo-
stwo do Brzeska. Pani Zofia zgłosiła się 
do mnie z prośbą o opinię i skierowanie 
z parafii do Studium Pedagogiczno – Ka-
techetycznego w Tarnowie, przygotowu-
jącego do pracy katechetycznej.

Zapytałem ją, dlaczego chce studio-
wać na tej uczelni. Wszak od 1964 roku 
pracowała w PSS „Społem” i różnych 
placówkach o profilu rolniczym, zgod-
nie z wykształceniem; była po maturze 
Technikum Rolniczym w Wojniczu 
i ukończyła studia w Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Odpowiedziała , że myślała 
o pracy katechetki od dawna, a teraz 
pojawiła się szansa, aby spełnić te ma-
rzenia. I są wielkie potrzeby.

Jak wiadomo, wtedy właśnie religia, 
po kilkudziesięciu latach (usunięto ją 
w 1959/1960) wracała do szkół. Trzeba 
było wzmocnić świeckimi kadrę duchow-

nych i sióstr zakonnych, bo otwierały 
się nowe, ogromne pola ewangelizacji: 
misje, odnawianie duszpasterstwa   na 
Ukrainie, Białorusi Rosji i innych kra-
jach Wschodniej Europy oraz odnawia-
nie i tworzenie nowych stowarzyszeń. 
Tam w pierwszym rzędzie potrzebni 
byli księża.

Zofia Pawlik była pierwszą w Brze-
sku, a być może w całym powiecie 
świecką, która podjęła  studia teolo-
giczne w konkretnym celu – chcia-
ła katechizować. Po niej zaczęli się 
zgłaszać inni. Spośród tej, dość licznej 
gromadki, wyróżniała się także tym, 
że była znacznie starsza  i zamężna. 
Była też matką czwórki dorastających 
dzieci. Jeszcze w trakcie nauki została 
zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 
3 na cały etat a gdy przeszła na eme-
ryturę, sporadycznie zastępowała ks. 
Proboszcza.

Wspomnienie o Zofi i Pawlik (1944-2013)

Pani Zofia zawsze chętnie podej-
mowała różne działania przy parafii: 
prowadziła przez kilka lat administrację 
miesięcznika „Wzrastanie”, który od 
1990 r. był wydawany w i rozsyłany 
w Polskę z Brzeska. Pełniła przez 12 
lat funkcję przewodniczącej Rejonu I  
w czasie trwania w naszej parafii projek-
tu odnowy parafii Ruchu dla Lepszego 
Świata. Od samego początku (też ponad 
10 lat) była aktywnym członkiem Brac-
twa Szkaplerznego. Ostatnio wstąpiła 
do Rycerstwa Niepokalanej. Należała do 
Róż Różańcowych i Grupy Modlitewnej 
Ojca Pio. Była wszędzie…    
Kilka razy brała udział w rekolekcjach 
dla Animatorów Rodzin i Bractw Szka-
plerznych. Zawsze cicha, rozmodlona, 
odpowiedzialna, pomocna… 

Jej poświęcenie wyrażało się też 
w wielu, powiedziałbym, prawie wszyst-
kich, pielgrzymkach organizowanych 
w parafii: począwszy od Bocheńca, Oku-
lic, Bochni, Porąbki Uszewskiej przez 
Łagiewniki, Mogiłę, Warszawę w czasie 
Kongresu Eucharystycznego z grupami 
O. Pio, coroczne pielgrzymki Rodzin 
Szkaplerznych w Czernej koło Krzeszo-
wic, aż do sierpniowych Tarnowskich 
Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę. 
Prawie trudno w to uwierzyć, ale była 
na wszystkich 25 pielgrzymkach, nawet 
wtedy, gdy nie czuła się zbyt dobrze.

W tym roku też pójdzie z Grupą Św. 
Stanisława Szczepanowskiego, Biskupa 
i Męczennika… duchem, albo przynaj-
mniej będzie patrzeć z niebieskiego 
okna... radosna, że nie zmarnowała życia 
na drobnostki, że dobrze wypełniła za-
danie  wynikające z Chrztu św.: służyła 
Bogu, rodzinie i ludziom do ostatniej 
chwili życia. 

 
Ks. Zygmunt BochenekNa pielgrzymce w Czernej...

Na pieszej tarnowskiej pielgrzymce
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22 czerwca w brzeskiej Auli Chry-
stusa Króla przy parafii NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła odbyła 
się sesja popularno – naukowa „Sobór 
a wiara”. Grupą inicjatywną było dzia-
łające przy parafii Bractwo Szkaplerzne, 
którego jestem świeckim Animatorem. 
By spotkaniu nadać rangę małego sym-
pozjum, ks. Proboszcz, Józef Drabik, 
zaprosił do wygłoszenia głównego refera-
tu profesora Seminarium Duchownego 
z Tarnowa, ks. dr hab. Marka Kluza. 
Ks. Prelegent ukierunkował swe rozwa-
żania na współczesnym kryzysie wiary 
w odniesieniu do dokumentów Soboru 
Watykańskiego II. Rozwinął zwłaszcza 
problem: „Dlaczego dzisiaj ludzie odcho-
dzą od wiary?”. Można wyliczyć wiele 
przyczyn takiego stanu rzeczy.

Jest nią, m.in. kryzys wiary w mło-
dości, co prowadzi do zobojętnienia reli-
gijnego. Zaczyna się od zaniedbywania 
modlitwy, sakramentów, Eucharystii, 
potem przychodzi bunt z powodu nie-
szczęść, za które obwinia się Boga. 
Jeżeli jeszcze okaże się, że ktoś nie ma 
mocnej, już ugruntowanej wiary – po 
prostu odchodzi, szukając miejsca 
gdzie indziej. Istnienie zła w świecie, 
w najbliższym otoczeniu, dostosowy-
wanie się do większości- „ bo wszyscy 
tak robią” prowadzi do utraty sumienia 

i takiego życia, jakby Boga nie było. 
Zagrożeniem wiary jest szalony postęp 
wiedzy, zwłaszcza bioetyki, pozwalają-
cej na łączenie komórek człowieka ze 
komórkami zwierząt. Jakiego człowie-
ka stworzy przyszłość?... Zarzuca się 
współczesnemu Kościołowi, że nie idzie 
z postępem, nie uznaje metody in vitro, 
eutanazji, zmieniania płci, „małżeństw” 
homoseksualnych, swobody obycza-
jów… Dużo zła czynią tzw. związki 
wyznaniowe, niektóre działające nawet 
legalnie, sekty zniewalające swoich 
członków, których wykorzystują mate-
rialnie, psychicznie a nawet fizycznie. 
Ich ofiarami są ludzie młodzi, pochodzą-
cy z rozbitych i uzależnionych rodzin, 
ze środowisk obojętnych religijnie lub 
niewierzących. Tacy są w zasadzie 
straceni dla Kościoła.

Czy Kościół musi zabiegać o wszyst-
kich ludzi, wymusić, by go słuchano? 
Nie. Jezusa też nie rozumieli, nie słu-
chali… i odchodzili. On mówi: „Jeśli 
chcesz”… Wiara – to łaska. I trzeba się 
o nią modlić, poznawać, ukochać. Trze-
ba się o nią troszczyć: karmić modlitwą, 
sakramentami, Słowem Bożym… 
dzielić się nią z innymi i świadczyć 
o Jezusie w swym codziennym życiu.

Druga część spotkania wprowadziła 
obecnych w przeszłość. Ponad pięćdzie-

siąt lat temu przygotowywano, a potem 
otwarto (2 października 1962 r.) Sobór 
Watykański II. Papież Jan XXIII okre-
ślił jego główny cel w przemówieniu in-
auguracyjnym: Strzegąc przekazanego 
przez tradycje depozytu, nie oddalimy 
się od Niego ani na jotę, ale uwzględ-
nimy nowe warunki dziejowe i podamy 
czystą naukę Kościoła, otwartego dla 
wszystkich.

Posiłkując się wzruszającymi frag-
mentami wspomnień „proroka So-
boru”, Ojca Lombardiego,(włoskiego 
jezuity, zwanego „mikrofonem Boga” 
dzięki kazaniom głoszonym najpierw 
w rodzinnym kraju, potem na całym 
świecie), ukazałam jego zasługi w przy-
gotowaniu Soboru i jego kolejnych sesji 
za czasów 3 papieży; Piusa XII, Jana 
XXIII i Pawła VI.

O. Lombardi współpracował ze 
wszystkimi Papieżami, prowadził 
rekolekcje i Ćwiczenia Duchowe 
z Ojcami Soborowymi pochodzącymi 
z wszystkich kontynentów, troszczył się 
o stworzenie grupy ludzi – apostołów 
soborowych – którzy ponieśliby idee 
soborowe w szeroki świat. Duchowość 
Soboru jest duchowością wspólnotową, 
„duchowością dialogu” i przypomina 
całemu Kościołowi, by przeżywał swoje 
powołanie „do świętości wspólnotowej” 
jako Lud Boży.

Sesja o Soborze Watykańskim II w Brzesku
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Kościół trzeba przedstawić naszemu 
pokoleniu jako wspólnotę dzieci Bożych 
wśród ludzi, Ciało Chrystusa – mówił 
do obecnego na Soborze prymasa Pol-
ski, Stefana Wyszyńskiego - Oczywiście, 
to nie my zbudujemy lepszy świat, ani 
nie zbuduje go Kościół, wkładając w to 
wszystkie swe siły i wysiłki. Ale my, 
jako cząstka Kościoła, w naszej drobnej 
rzeczywistości, chcemy służyć Matce 
Kościołowi właśnie po to, aby czyniła 
ciągle świat coraz lepszym. 

Niezbędne jest mówić o wieczności, 
ale trzeba to robić słowami zrozumia-
łymi dzisiaj ... nie ma nieba, jeżeli nie 
pracuje się dla lepszej ziemi, dla dobra 
braci ... Trzeba promować budowanie 
przyszłego Kościoła i przemianę, jakiej 
to wymaga już teraz, u nas.

Ktoś ze słuchaczy jego budujących 
mocnych kazań, przejęty słowami O. 
Lombardiego, zapytał go: „Czy gdyby 
teraz przyszedł na ziemię Chrystus, 
świat stałby się lepszy?”

O.L. odpowiedział: Nie jest niemoż-
liwością spotkać Jezusa 1958 roku, czy 
w jakimkolwiek innym (2013?): możemy 
go widzieć, mówić do Niego, służyć Mu. 
Za każdym razem, kiedy spotkamy 
kogoś, znajdujemy się przed Nim. Wi-
działem Jezusa! Tak często jeszcze będę 
Go widział. On ma twarz rolnika, żony, 
chorego, dziecka… Wołał mnie. Jeszcze 
mnie zawoła… Chcesz zobaczyć Jezusa? 
Gdybyś Go widział w potrzebie, zaprosił-
byś Go do swego stołu? Do ciebie? Zrób to 
dla brata, a będzie to zrobione dla Niego. 
Nie maltretuj nikogo, bo maltretowałbyś 
samego Jezusa.”…

Chodzi o to, by przesłanie Soboru 
Watykańskiego II: przesłanie brater-
skiej miłości w relacjach ogólnoludzkich, 
opartych na Ewangelii, dotarło do szero-
kich mas na całym świecie: pojedynczych 
osób, grup i instytucji. By jego nauka 
w czasach współczesnych Lombardiemu 
i w przyszłych pokoleniach, znalazła 
odbicie w naszym życiu, tu i teraz…

O światowej i polskiej Grupie Pro-
motorów Ruchu dla Lepszego Świata 
w naszych czasach wie w naszej pa-
rafii niewiele osób. Przybliżyłam więc 
temat opowiadając krótko o naszych 
konwiwencjach, projektach odnowy 
parafii, udziale polskich księży w Dy-
rekcji Generalnej w Rzymie, o misjach 

ks. Stanisława na Ukrainie, Białorusi, 
Łotwie i dalekiej Mołdawii. Słuchano 
z zainteresowaniem.

Dziękujemy ks. Proboszczowi, że 
podjął trud zorganizowania tej mini 
– sesji, sam w niej uczestniczył i pro-
wadził. Dla nas jest to czasem jedyna 
okazja, by pogłębić wiedzę religijną, 
umocnić się w niej i trwać, pomimo 
wielu utrudnień, jakie przynosi nam 
współczesny świat.

Trzeba tylko chcieć mieć czas dla 
Boga. Trzeba troszczyć się o swoją 
wiarę, bo tylko ona pomoże nam godnie 
żyć, pracować… i owocować.

Maria Dziwiszewska 

Za życie Ojca Józefa - bądź uwielbiony Panie!
Kiedy przed trzema laty Ojciec Józef, 

dominikanin, w imieniu rodzeństwa 
żegnał zmarłą przedwcześnie siostrę 
Julię Stanisławę Bakalarz, nikt nie 
przypuszczał, że wkrótce podąży Jej 
śladem do Domu Ojca. Nagła śmierć, 
która przyszła w godzinach wieczornych 
17 czerwca 2013 r., otwarła mu drogę 
do wieczności. Nastąpiła wówczas pełna 
realizacja obietnicy Pana: „wezwałem cię 
po imieniu; tyś moim”. Ta obietnica Pana 
towarzyszyła ś.p. Józefowi od urodzenia 
przez całe życie i, jak wierzymy, po przej-
ściu granicy wieczności . Ten zakonnik 
- dominikanin służył Bogu i ludziom jako 
duszpasterz akademicki, katecheta, pro-
boszcz i przeor klasztorów w Warszawie, 
Tarnobrzegu, Gdańsku, w Ustroniu-Her-
manicach na Śląsku Cieszyńskim a od 
2007 roku w klasztorze dominikanów 
w Borku Starym k. Rzeszowa O. Józef 

przez kilkanaście lat współodpowiadał 
za losy Polskiej Prowincji Dominikanów 
zasiadając przez trzy czteroletnie kadencje 
w Radzie Prowincji. 

Pracując w kolejnych kościołach do-
minikańskich systematycznie głosił misje 
i rekolekcje w Polsce i poza jej granicami. 
Wygłosił ich kilkaset, a różnorodność 
miejsc, w których je przeprowadzał jest 
wielka - od Katedry Prymasowskiej 
w Warszawie aż po rodzinną parafię w Go-
sprzydowej. Prowadził również rekolekcje 
w ośrodkach polonijnych w Australii, 
a także w Estonii, na Łotwie, na Białorusi 
i Ukrainie. Uczestniczył w charakterze ka-
pelana w pielgrzymkach między innymi: 
do Ziemi Świętej, Turcji, Austrii, Włoch, 
Francji, Hiszpanii, Belgii i do Portugalii. 
Rozmiłowany w podgórskich krajobrazach 
gosprzydowskiej ziemi O. Józef ukochał 
Tatry, które bardzo często odwiedzał jako 

Ojciec Lombardi z pierwszymi współpracownikami
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kleryk, a później jako młody kapłan. Przez 
pewien czas był członkiem Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Zmarł 17 czerwca 2013 r. w Borku. Jego 
pogrzeb, 20 czerwca, zgromadził niezli-
czone rzesze ludzi. Najświętszą Ofiarę 
pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza 
Górnego sprawowało 130 kapłanów. Aby 
złożyć ostatnią przysługę i oddać hołd 
zmarłemu kapłanowi, do sanktuarium 
Matki Bożej Boreckiej przybyły delegacje 
ze wszystkich stron Polski, a także zza 
granicy. Osoby świeckie i duchowne. 
Rodzina rozsiana w różnych miejscach 
Ojczyzny. Przedstawiciele klasztorów 
dominikańskich oraz innych zgromadzeń 
zakonnych. Z rodzinnej parafii przyjecha-
ła kilkudziesięcioosobowa delegacja z ks. 
proboszczem Krzysztofem Klimczakiem. 
Obecni byli wszyscy kapłani rodacy pra-
cujący w diecezji tarnowskiej, wrocław-
skiej oraz w diecezji Fulda w Niemczech. 
Współbracia w kapłaństwie ze smutkiem 
pożegnali Ojca Józefa, który niespełna 
miesiąc wcześniej – 27 maja 2013 r. 
uczestniczył w uroczystości zakończenia 
peregrynacji obrazu Matki Bożej Gosprzy-
dowskiej. 

Wszyscy zebrani ze łzami w oczach 
pochylali się nad trumną zmarłego kapła-
na. Ojciec Roman Bakalarz, rodzony brat 
Józefa, w imieniu swoim i swojego brata 

Ojca Jerzego, powiedział: „Odszedłeś tak 
szybko, że nie było czasu, aby się pożegnać. 
Nie było czasu aby Ci podziękować, aby 
Cię przeprosić. Odszedłeś tak cicho, jak 
ciche było Twoje życie. Dziękuję za dobre 
rady, za przykład życia. I za Twoją cichą 
pracę. Tak niezauważalną, jak Twoje 
odejście. Przedstawiciele parafii św. Józefa 
w Małym Cichym k. Zakopanego, nad 
grobem O. Józefa dziękowali Bogu za 
dar świętego kapłana.„Nasza delegacja 
przyjeżdża do naszego przyjaciela, z ser-
cem przepełnionym nie byle jakim bólem. 
Zadaje pytanie – czemu odszedłeś? Dwa 
tygodnie temu byłeś z nami, cieszyłeś 
się z historycznego święta – pierwszych 
prymicji w naszej parafii – Ojca Pawła – 
dominikanina. Przybywamy,drogi Ojcze 
Józefie. Przybywamy, aby u Twojej mo-
giły złożyć naszą przyjaźń, wdzięczność, 
zapewnienie o modlitwie.

Najstarszy z czworga rodzeństwa 
w „dominikańskiej rodzinie” Ojciec Józef 
Bakalarz, mimo osiągniętych tytułów 
i jakby na przekór sprawowanym god-
nościom i urzędom, zawsze był blisko 
drugiego człowieka. Jego dobroć i pokora, 
cicha i wierna służba, zjednywały nawet 
najbardziej nieufne serca. Zawsze radosny 
i pełen szacunku dla drugiego człowieka 
umiał wysłuchać, pocieszyć, obudzić 
nadzieję. W sposób czytelny i stanowczy, 
swoim nauczaniem i przykładem życia, 
wskazywał prostą drogę do Chrystusa. 
Jako dar Boga, wyproszony za pośred-
nictwem Matki Bożej Gosprzydowskiej 
przez przepełnionych miłością i ufnością 
rodziców, sam stał się darem dla wielu. 

ZA ŻYCIE OJCA JÓZEFA - BĄDŹ UWIEL-
BIONY PANIE

 Ewa Prus

Dopowiedzenie:
W rodzinie Władysławy i Jana Bakalarzów wychowało się czworo dzieci. Wszyscy obrali drogę 
zakonnego życia. Do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego należy dwóch młodszych braci 
ojca Józefa Bakalarza: o. Roman Bakalarz, dotychczasowy przeor klasztoru w Borku Starym oraz 
o. Jerzy Bakalarz, który pracuje w sanktuarium w Gidlach. Przed trzema laty zmarła ich rodzona 
siostra Julia Stanisława Bakalarz, która należała do Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, a 
w czasie śmierci była jego przełożoną generalną i wiceprzewodniczącą Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
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„ Piast” – organ PSL „Piast” już 31 
sierpnia 1919 r. informował    miesz-
kańców   Polski i powiatu brzeskiego, 
że delegacja Ukraińskiej Republiki 
Ludowej przybyła ponownie, aby  się „ 
godzić z Polską” . Równocześnie gazeta 
informowała, że delegacja ukraińska 
gotowa była „na zawsze  zrzec się preten-
sji do Galicji Wschodniej”. Takiej oferty 
wzajemnego porozumienia z niepodle-
głym państwem ukraińskim,  w związku 
z krzywdzącym Polskę stanowiskiem 
Rady Najwyższej  Mocarstw Sprzy-
mierzonych, nie wolno było odrzucić . 
Należało podać rękę Ukraińcom, którzy 
dobijali się swej niepodległości. Polska 
część ludności Brzeska, Organizacja 
Obrony Narodowej, Stronnictwo Kato-
licko-Ludowe, PSL „ Piast”, Narodowa 
Demokracja  i inne polskie partie poli-
tyczne, w pełni popierały  w tej sprawie 
stanowisko rządu Ignacego Paderew-
skiego, czy Leopolda Skulskiego /od 13 
.XII. 1919 do 9. VI. 1920/ i Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego. 

Odpowiedzią mieszkańców Brzeska 
na jawną niesprawiedliwość Rady Naj-
wyższej były liczne wiece na których 
wzywano do obrony ziem polskich. 
Warszawski „ Tygodnik Ilustrowany” 

Wojna z Rosją bolszewicką 
w 1920 r. i jej echa w Brzesku

z 10 lutego 1912 r. informował m. in. 
mieszkańców ziemi brzeskiej i całego 
Królestwa Polskiego, że mimo prześla-
dowań niemieckich, odradza się naro-
dowe życie  polskie na Górnym Śląsku. 
Bo działało tam w tym roku 14 gniazd 
sokolich i 42 towarzystwa śpiewacze, 
których członkowie z ludu pochodzili. 

Natomiast „Piast” broniąc przynależ-
ności Galicji  Wschodniej i Lwowa do 
państwa polskiego, już 7 grudnia 1919 
r. napisał: „ Nie  damy ziemi, która jest 
nasza , której kultura jest polska, która 
pługiem i mieczem polskim /została/ 
utrzymana. Nie damy bohaterskiego 
Lwowa, nie damy skarbów naszych 

Józef Piłsudski w rozmowie z nowomianowanym Józef Piłsudski w rozmowie z nowomianowanym 
premierem Ignacym Paderewskimpremierem Ignacym Paderewskim
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w Borysławskim Zagłębiu. Nie damy 
bośmy świadomi praw naszych i siły 
naszego narodu, bo wiemy że bez Lwowa 
nie ma Polski / wolnej i niepodległej/. 

 28 grudnia 1919 r., pod wrażeniem 
krzywdzących Polskę decyzji, Rady 
Najwyższej „ Piast” zapytywał : „ Czy 
można teraz  wierzyć komu? Czy można 
liczyć na kogo. Owszem można. Karabin 
i bagnet to jedyna / dla Polski/ nadzieja.- 
Na tym możemy polegać. To nas...nie 
obdarzy tymczasowością /w Małopolsce 
Wschodniej = Galicji Wschodniej/... Tem 
tylko wytyczymy sobie granice”. Pola-
cy – mieszkańcy Borzęcina, Brzeska, 
Jasienia, Jadownik, Kopalin, Okocimia, 
Szczurowej, Tymowej, Wojnicza i innych 
miejscowości,  podzielali ten pogląd. 
Dalej prasa piastowska, chrześcijańskiej 
demokracji, narodowo - demokratyczna 
i SKL wzywały do ofiar dla biednych 
dzieci z Kresów / Wschodnich i Zachod-
nich/ i apelowały o  rozsądek i nieulega-
nie propagandzie socjalistycznej i bolsze-
wickiej panoszącej się w Polsce. Bo „ tam 
na Kresach , dziki okrutny nieprzyjaciel 
roznosi mord , pożogę , zniszczenie. /A / 
armia nasza nie ma dostatecznej ilości 
bielizny, ciepłej odzieży. Musi to jej dać 
naród cały,... poprzeć skuteczne rządy”. 

21 kwietnia 1920 r. rozmowy polsko 
– ukraińskie / z rządem Petlury/ zakoń-
czyły się podpisaniem traktatu o wza-
jemnej współpracy polsko – ukraińskiej. 
Rząd Polski, jako pierwszy na świecie,  
uznała prawo „ Ukrainy do niezależnego 
bytu państwowego... ”/ oraz/ rząd kijow-
ski URL z atamanem Semenem Petlurą 
na czele. Równocześnie Polska zrzekała 
się na rzecz Ukrainy wszystkich tery-
toriów położonych na wschód od rzeki 
Zbrucz i Horyń, które wchodziły w skład 
Rzeczypospolitej przed rozbiorami . 
Ukraina zaś uznawała granicę polsko 
– ukraińska na rzece Zbrucz i Horyń 
i dalej w kierunku północnym , wzdłuż 
dawnej granicy austriacko- rosyjskiej 
przez Wzgórza Krzemienieckie, z tym że 
powiaty rówieński i dubieński oraz krze-
mieniecki pozostawały po stronie pol-
skiej. Dokładniejsze określenie granicy 
na tym obszarze miało nastąpić później 
/ po zakończeniu wojny z bolszewikami/. 
Obie strony równocześnie gwarantowały 
sobie poszanowanie i równouprawnie-
nie mniejszości narodowych na swoich 
terytoriach.

Trzy dni później /24. IV. 1920 r./ 
podpisano konwencję wojskową polsko 
– ukraińską, w sprawie wspólnej walki 
z Rosją i Ukrainą bolszewicką. Siły 
niepodległej Ukrainy zreorganizowane, 
rozbudowane i dozbrojone przy pomocy 
polskiej, wraz z wojskami polskimi, 
uprzedzając ofensywę bolszewików, 25 
kwietnia 1920 r. rozpoczęły marsz na Ki-

jów, aby wyrwać go rąk 
bolszewików i przekazać 
prawowitemu rządowi 
i narodowi ukraińskie-
mu. 

Tymczasem w War-
szawie obradował Wal-
ny Zjazd Robotników 
Rolnych pozostający 
pod wpływami bolsze-
wickimi. Prawiono na 
nim o kooperatywach 
rolniczych /uspółdziel-
czeniu rolnictwa /, 
wspólnej pracy i jasnej 
przyszłości. Były to ha-
sła zaczerpnięte wprost 
z arsenału propagan-
dowego bolszewików, 
przygotowujących się 
do rozprawy / wojny/ 
z Polską. W ten sposób 
zwolennicy komunizmu 
zaczęli, wzorem bolsze-
wików rosyjskich, okła-
mywać najbiedniejszą 
część społeczeństwa pol-
skiego. „Piast” wówczas 
napisał, że „każdy wie, 
że to groźba skąpania 
Polski w potokach krwi, rzucenia /jej/ 
w przepaść zupełnej nędzy, głodu i znisz-
czenia, a może zupełnej jej zguby”. Dalej 
gazeta ta wyjaśniała , a mieszkańcy 
wsi i członkowie SKL i innych polskich 
partii również podzielali to stanowisko, 
że wszystkie „unarodowienia” i „so-
cjalizacje” odeprze lud / polski/ z taka 
siłą na jaka tylko on zdobyć się może”. 
O prawdziwości tego oświadczenia 
mówią dzieje Polski po 1945 r. Sama 
zaś Komunistyczna Partia Robotnicza 
Polski,  nie tylko potępiła wyprawę na 
Kijów, ale na zjeździe  3 maja 1920 r. 
przyjęła deklarację o utworzeniu Pol-
skiej Republiki Radzieckiej. Deklaracja 
ta oznaczała zdradę Polski niepodległej.

Tymczasem, jak donosił „Lud Ka-
tolicki” , wojska sprzymierzone /pol-
sko – ukraińskie/ wyzwalały obszary 
ukraińskie. Bijąc przeciwnika / XII 
i XIII armię bolszewicką /, zajęły do 
połowy maja Żytomierz, Winnicę, Bar, 
Czernobył, Rzeczycę, Bracław,  Jampol  
i inne miasta, zdobywając zarazem duże 
ilości broni i sprzętu wojskowego. 7 maja 
1920 siły sprzymierzone zajęły Kijów / 3 
armia gen. Edwarda Rydza – Śmigłego 
/ i przekazały stolicę Ukrainy prawowi-
tym jej właścicielom i sprzymierzeńcom 
t. zn.  rządowi Ukraińskiej Republiki 
Ludowej z Petlurą na czele. Następnie 
Polacy rozpoczęli przygotowanie do 
walki z bolszewikami na Zadnieprzu, 
a w Kijowie stanęła garnizonem 6 Dy-
wizja Ukraińska. 

16 maja 1920 r. „ Lud Katolicki”  
w artykule pt. „ Ukraina” informował 
społeczeństwo polskie, że „ Polska 
tworzy niepodległą Ukrainę – wojska 
polskie / i ukraińskie/ pędzą dzikie 
hordy bolszewickie hen za Dniepr”. Bo 
Polska chce żyć z Ukraińcami jak „ wolni 
z wolnymi i równi z równymi”. W tym 
momencie sytuacja wojsk polskich i nie-
podległej Ukrainy, nie była jednak, tak 
dobra jak to pisał „ Lud Katolicki”, bo 14 
maja 1920 r. armie bolszewickie Frontu 
Zachodniego, liczące łącznie ok. 80 000 
żołnierzy i dowodzone przez Michała 
Tuchaczewskiego, rozpoczęły ofensywę 
siłami 15 i 16 armii bolszewickiej, w re-
jonie Witebska, Tołoczyna i Orszy. Siły 
polskie / 4 armia gen. S Szeptyckiego 
i 1 armia gen. Stefana Majewskiego / 
łącznie ok. 65 000 bagnetów/, starały się 
uniemożliwić przeprawę bolszewików 
przez Dźwinę. Szczególnie zacięte walki 
trwały w rejonie Borysławia. A kiedy 
dwa dni później zreorganizowane 
i uzupełnione XII i XIIII armia bolsze-
wicka i wzmocnione przez 35 000 armię 
konną Budionnego, która dysponowała 
nawet samolotami bojowymi, przeszły 
do kontrofensywy, sytuacja sił polskich 
i wolnej Ukrainy stała się poważna. 
Wówczas zapadła decyzja o wycofaniu 
się z Kijowa , chociaż rozważano rów-
nież możliwość pozostania w otoczonej 
stolicy Ukrainy i bronienia jej do czasu 
nadejścia odsieczy z Polski.

prof. dr hab. Marian Stolarczyk

Obrońca Warszawy rys W. SkoczylasObrońca Warszawy rys W. Skoczylas
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Patron to jak dobra lokata. Przynosi 
same korzyści pod warunkiem, że się 
o nim wie i o niego zadba. Właśnie była 
okazja. O świętym Jakubie Starszym, 
my parafianie nie wiemy chyba zbyt 
wiele. A przecież każdy ze starszych 
brzeszczan był ochrzczony w kościele 
pod wezwaniem św. Jakuba, w głównym 
ołtarzu starego kościoła jest jego piękna 
rzeźba i także on - od prawie trzech lat 
- jest Patronem Miasta. Na uroczystej 
sesji zorganizowanej w parafii pod jego 
wezwaniem podczas majowych Dni 
Kultury Chrześcijańskiej, można było 
wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć.

O wielowiekowym pielgrzymowaniu 
do Santiago de Compostella mówił dr 
Franciszek Mróz z Bractwa Jakubowego 
w Więcławicach Starych. Powiedział 
także o obecnym ożywieniu pielgrzym-
kowego szlaku w całej Europie. Przed-
stawił dane statystyczne mówiące o tym 
kto chodzi, dlaczego i po co. Podane 
liczby pokazują inny wymiar Europy, nie 
bardzo znany, a na pewno ciekawszy niż 
niejeden news.

Warto wiedzieć, że impuls dla oży-
wienia idei pielgrzymowania do grobu 
świętego dał Jan Paweł II w tzw. Akcie 
Europejskim wygłoszonym w Santiago 
de Compostela 8 listopada 1982 roku.

Następnie ks. dr Marek Jawor wy-
głosił krótki wykład o św. Jakubie Star-
szym na stronach Nowego Testamentu 
i o jego roli wśród apostołów. Zwrócił 
też uwagę na znaczenie przekazu o św. 
Jakubie i pokazał jak wiele można się 
dowiedzieć z niewielu informacji.

Ks. proboszcz Józef Drabik opowiedział 
kulcie św. Jakuba w Brzesku. Relikwie ze 
stosownym certyfikatem znajdują się od 
dawna w parafii, ale nie były w ostatnim 
czasie publicznie czczone. Od niedawna 
nasza parafia ma także swoje miejsce na 
via Regia i wśród polskich szlaków św. 
Jakuba. (http://www.caminodesantiago.pl/
camino_polska). Miała je także przed wie-
kami, ale o tym wiemy dopiero od niedaw-
na. Obecnemu proboszczowi zawdzięczamy 
przypomnienie i zaakcentowanie związków 
św. Jakuba z parafią, miastem, szlakiem 
europejskim i znaczącym miejscem Brze-

SESJA POPULARNO  NAUKOWA 
„Śladami św. Jakuba”

ska na tym szlaku. W tym kontekście 
o ileż bardziej przemawia wzniesiony za 
poprzedniego proboszcza ks. Zygmunta 
Bochenka pomnik przedstawiający św. 
Jakuba Starszego Apostoła. 

Po sesji i po ponownej lekturze Aktu 
Europejskiego nasuwa się myśl, że 30 lat 
temu Jan Paweł II wydobył z dziedzictwa 
kultury i religii najważniejsze punkty od-
niesienia dla współczesnej Europy i wska-
zał najważniejsze kierunki dla jej rozwoju. 
Jak wykorzystujemy te wskazania i dokąd 
zaszliśmy przez te 30 lat warto sobie 
uświadomić, także w kontekście camino 
de Santiago.

Obecnie, gdy odnowiony kościół św. Ja-
kuba znajduje się na via Regia, co dokład-
nie jest oznakowane, gdy do kościoła tego 
prowadzą jubileuszowe drzwi, z których 
powinniśmy być dumni, wystarczy tylko 
zwrócić myśli i intencje w stronę patrona, 
który towarzyszył Jezusowi w najważniej-
szych chwilach Jego ziemskiego życia. Wie-
rzę, że uczniowi, który widział trwogę Jego 
konania w Ogrójcu Pan Jezus nie odmawia.

Krystyna Srebreńska-Biel

Znane i mniej znane 
wiadomości o św. Jakubie

Nawiązując do stwierdzenia z po-
przedniego artykułu, chciałabym rozwinąć 
przed czytelnikami, szczególnie parafii 
Jakubowej, temat, który podjął na sesji 
ks. Marek Jawor. Może w ten sposób św. 
Jakub, Apostoł, Patron naszej parafii 
a zarazem Miasta Brzeska, stanie się nam 
bliższy. Na tablicy – najstarszej szkolnej 
pomocy naukowej – ks. Prelegent zapisy-
wał miejsca, gdzie szukać opisów wyda-
rzeń w Biblii z udziałem naszego Patrona. 
Notowałam je, by i Czytelnicy, gdy zechcą, 
mogli do nich dotrzeć. Myślę, że taki był 
zamysł ks. Marka. Dobrej Nowiny nie 
wolno zatrzymywać dla siebie. Trzeba się 
nią dzielić jak chlebem. Czynię to z prze-
konaniem, tym bardziej, że prezentowana 
wiedza pochodzi od cenionego znawcy 
Biblii, który zadziwia mnie świeżością 
spojrzenia na wiele spraw trudnych, 
niejasnych, źle pojmowanych. Zresztą, 
prawda jest taka, że nie znamy Biblii… 
nawet ci, którzy uważają się za światłych 
katolików. Ja też, mimo, że długo już 
chodzę po świecie i dużo się nauczyłam, 
teraz właśnie zrozumiałam, że jeszcze 

wiele poglądów muszę zmienić. I dlatego 
się organizuje takie spotkania, jak to, 
w którym uczestniczyliśmy… Gdyby na 
tej sesji było więcej słuchaczy – pewno nie 
podejmowałabym tego tematu. 

Ks. Marek Jawor rozpoczął od wyja-
śnienia imienia „Jakub” popularnego na 
kartach Starego Testamentu. Hebrajskie 
imię „ia ob.” znaczyło „niech Bóg - Jahwe 
ma w opiece”. W dawnej polszczyźnie było 
ono pisane także „Jakób”. Tak nazywał się 
jeden z patriarchów Starego Testamentu, 
syn Izaaka, wnuk Abrahama i ojciec 
dwunastu synów, przodków dwunastu 
plemion izraelskich. Jakub zasłynął tym, 
że podstępem (za miskę soczewicy) wy-
kupił od swego brata prawa spadkowe, 
że walczył z samym Bogiem i widział we 
śnie drabinę prowadzącą do nieba.

Wśród Apostołów było dwóch Ja-
kubów. Dla rozróżnienia są nazywani: 
Większy i Mniejszy lub Starszy i Młodszy. 
Raczej nie chodzi o ich wiek, ale o kolej-
ność włączenia do grona Apostołów. To 
rozróżnienie spotykamy u świętego Marka 
(Mk 15,40).

1. Święty Jakub Większy jest tym, 
który jest wymieniany w spisie Apostołów 
wcześniej (Mt 10,2). Jezus go powołał 
razem z bratem jego Janem, jako jednego 
z pierwszych uczniów (Mt 4,21-22). Jakub 
i Jan byli synami Zebedeusza. Matką 
ich była Salome, najwierniejsza towa-
rzyszka wędrówek Jezusa (Mk 15,40; 
Mt 27,56). Z zawodu byli rybakami 
i mieszkali nad Jeziorem Galilejskim.  
Święty Jakub Starszy (Większy) 
i jego brat Jan należeli do uprzywi-
lejowanych uczniów Jezusa, którzy 
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byli świadkami: - Wskrzeszenia córki 
Jaira (Mk 5,37; Łk 8,51), - Przemie-
nienia na Górze Tabor (Mt 17,1; Mk 
9,2; Łk 9,28), - Modlitwy w Ogrójcu (Mt 
26,37). - Drugiego cudownego połowu ryb 
(J 21, 1-14) , - wydarzenia, gdy Chrystus 
powierza Piotrowi władzę pasterską.(J 
21,!5 -23

Dzieje Apostolskie wspominają o mę-
czeńskiej śmierci świętego Jakuba (Dz 
12, 1-2). 

Był pierwszym wśród Apostołów, 
a drugim po świętym Szczepanie, męczen-
nikiem Kościoła.

Ks. Marek zwrócił uwagę na miejsce 
św. Jakuba Starszego wśród Apostołów. 
Zawsze był przy swym Mistrzu. W Ewan-
geliach wymieniano go zaraz po Piotrze, 
co wskazywałoby na wysokie uznanie nie 
tylko przez Jezusa, ale i pośród dwunastu. 
Był jednym z trzech najbardziej ulubio-
nych uczniów Chrystusa.. Tylko Piotr, 
Jakub i Jan byli świadkami przemienie-
nia, wskrzeszenia córki Jaira i modlitwy 
w Ogrojcu.

2. Jakub Młodszy – był krewnym 
Jezusa, siostrzeńcem lub bratankiem 
świętego Józefa. Wiemy o nim stosunkowo 
sporo. Jak wspomina Ewangelista Mate-
usz, pochodził on z Nazaretu, rodzicami 
byli Maria i Alfeusz (Kleofas). Jakub po 
śmierci Jezusa na krzyżu przewodniczył 
pierwszej gminie chrześcijańskiej w Je-
rozolimie. Jest wspominany w listach 
Świętego Pawła. Nazywano go nawet 
filarem Kościoła (Gal 2,9).

Jakub Młodszy napisał list do Żydów, 
podkreślając w nim, że wiara bez uczyn-
ków jest martwa. Został wraz z innymi 
uczniami oskarżony przed Sanhedrynem 
o naruszenie prawa i skazany na ukamie-
nowanie. Relikwie Świętego spoczywają 
w Rzymie, w bazylice Świętych Filipa 
i Jakuba.

Ks. Marek Jawor sprostował poglądy 
na temat Jezusa i powoływanych Aposto-
łów nie tylko u mnie. Od zawsze byłam 
przekonana, że byli to ludzie biedni, pro-
ści, niewykształceni. Większość z nich była 
rybakami. Piotr pewnie nie umiał pisać, 
skoro ma w swym dorobku tylko jeden list, 
prawdopodobnie podyktowany komuś.

Okazuje się, że to nieprawda. Pan 
Jezus, niestety, nie powoływał biedaków. 
Wybierał ludzi, którzy umieli sobie radzić 
w życiu, byli przedsiębiorczy. A kiedy, już 
w „kuluarach”, wyraziłam swój scepty-
cyzm, odpowiedział: A według pani rybacy 
byli biedni? Wie pani, ile kosztuje łódź do 
połowu i jej oprzyrządowanie? Czy bieda-
ków byłoby na nią stać? … Może i Piotr nie 
umiał pisać po hebrajsku, ale na pewno 
czytał… może w języku aramejskim lub 
greckim.

A potem się nad tymi słowami zasta-
nawiałam: Czy ubogi człowiek, dodatkowo 

obarczony rodziną, mógłby sobie, tak, o po 
prostu, zostawić ojca przy sieciach i iść za 
Jezusem? Przecież to przedsiębiorstwo, 
w dzisiejszej nomenklaturze – firma 
rodzinna. By ją prowadzić, trzeba mieć 
zdolności organizacyjne, kupiecki spryt 
i poczucie odpowiedzialności… Łukasz, 
autor 3 Ewangelii, był lekarzem,  Święty 
Marek, zwany także Janem (Dz 13,5.13), 
był synem Marii, właścicielki jakiegoś 
jerozolimskiego domostwa, być może 
samego wieczernika i krewnym Barnaby 
(Kol 4, 10). Św. Mateusz przed poznaniem 
Jezusa piastował stanowisko urzędnika 
państwowego, a jako poborca podatko-
wy należał do ludzi bardzo bogatych… 

Św. Paweł był rzymskim patrycjuszem. 
A Szymon?.. Przecież Józef, opiekun Je-
zusa, jako cieśla i dobry fachowiec też był 
otoczony szacunkiem… Nie był ubogim… 
Wielu Apostołów wywodziło się z zamoż-
nych rodzin.

 Dlaczego nigdy się nad tym nie zasta-
nawiałam? Gdyby byli biedakami, w dzi-
siejszym rozumieniu tego słowa, nikt by 
ich nie słuchał, nie potrafiliby przemawiać 
i przekonywać, nie mieliby możliwości od-
bywania długich zagranicznych podróży…

I wiecie co? Człowiek do starości musi 
się uczyć, dociekać, kontemplować, zmie-
niać się… Byle ku lepszemu! 

Maria Dziwiszewska

Pielgrzym z  prawdziwego zdarzenia wędrujący po wszystkich sanktuariach świata. Tym razem idzie  do 
grobu św. Jakuba w dalekiej  Hiszpanii, o czym świadczą wszystkie atrybuty jego stroju.  W październiku 
ub. roku zatrzymał się   w Brzesku. Pokazał się na Jakubowej plebanii, gdzie został gościnnie przyjęty 
przez ks. Proboszcza i ks. Seniora i wyposażony na dalszą drogę  Był na niedzielnej Mszy św., wzbudzając 
zdziwienie swym dość żywiołowym zachowaniem . Na drugi dzień, zimny i deszczowy, spotkała go na 
ulicy p. Anna Obłąk.  Zafascynowana jego osobą i słabym, jak na tę porę ubraniem „zorganizowała” ciepłą 
kurtkę, zaprowadziła go do p. Teresy Zaczyńskiej,  która wykonała powyższe zdjęcie. Potem  gdy okazało 
się, że chciał zboczyć z trasy, by pokłonić się Okulickiej Madonnie – wsadziła go do busa, dała zaopatrzenie 
na drogę i była szczęśliwa, że pomogła mu w potrzebie. To był Francuz. Nie umiał mówić po polsku, więc 
niewiele można było z niego wydobyć. Miał tylko kartkę napisaną po  polsku z wytyczoną trasą i… mapę.
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