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30 października br. w sali ze słynnym 
„papieskim oknem” w Pałacu Biskupów 
Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 
3, wręczono dyplomy i wyróżnienia zwy-
cięzcom plebiscytu na Najlepszą Parafię, 
Najlepszego Proboszcza i Najlepszego 
Wikarego w Małopolsce w 2013 r. Uro-
czystość uświetnili swoją obecnością: 
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, przed-
stawiciel Kurii tarnowskiej, Inf. Adam 
Kokoszka oraz najbardziej znany polski 
benedyktyn, o. Leon Knabit.

Uroczysta gala rozpoczęła się wy-
stępem Izabeli Drobotowicz - Orkisz, 
założycielki, dyrektora i aktorki Teatru 
Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux. 

Gala Laureatów Plebiscytu
Artystka przypomniała teksty bł. Jana 
Pawła II z książki „Pamięć i tożsamość”. 
Wystąpił też dziewczęcy chórek „Perełki” 
z parafii Miłosierdzia Bożego w Prokoci-
miu Nowym w Krakowie, którym kieruje 
ks. Dariusz Głuszko, jeden z wyróżnio-
nych wikariuszy.

Nagrody, dyplomy i wyróżnienia 
zwycięzcom wręczali Bernadetta Podliń-
ska, prezes Polskapresse Oddział Prasa 
Krakowska - wydawcy : „Dziennika 
Polskiego” i redaktor naczelny, Marek 
Kęskrawiec.

Okazała tablica na szkle dla Naj-
lepszej Parafii trafiła do ks. Józefa 
Drabika, przedstawiciela parafii 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku. Puchar dla Najlepszego 
Proboszcza 2013 roku odebrał ks. Ta-
deusz Piwowarski (parafia Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Jurkowie, gmina 
Dobra, pow. limanowski). Najlepszym 
Wikarym został ks. Mirosław Kozina 

(parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza 
na Prądniku Czerwonym w Krakowie). 
Wręczono również wyróżnienia dla ko-
lejnych miejsc. Z radością informuje-
my, że ks. Józef Drabik, po zaciętej 
walce naszej Akcji Katolickiej ze 
zwolennikami konkurenta - uzyskał 
drugie miejsce w rankingu Probosz-
czów. Kard. Stanisław Dziwisz, który 
patronował plebiscytowi, podziękował 
redaktorom „Dziennika Polskiego” za 
inicjatywę plebiscytu. Ubolewał, że 
Kościół jest w mediach pokazywany 
„w krzywym zwierciadle”. Red. Marek 
Kęskrawiec, dziękując uczestnikom 
plebiscytu, powiedział m.in., że w nie-
łatwych dla Kościoła czasach ważne 
jest, by mądrze reagować na krytykę 
i wspierać kapłanów, którzy potrafią 
w parafiach tworzyć prawdziwe wspól-
noty chrześcijańskie. Delegacja z parafii 
św. Jakuba wręczyła wiązanki kwiatów 
ks. Kardynałowi, ks. Infułatowi oraz 
Redaktorowi „Dziennika Polskiego”. 

Na zdjęciu Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz i Ks. Infuat Adam Kokoszka z przedstawicielami naszej parafii

Na zdjęciu: Bernadetta Podlińska - przedstawicielka Wydawcy i Marek Kęskrawiec - 
Redaktor Naczelny ,,Dziennika Polskiego”
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Trzeba nieraz dłuższego czasu, aby 
znaleźć dobre rozwiązania pewnych 
problemów. Dotyczy to także tak ważnej 
placówki, jaką jest Cmentarz Parafi alny 
w Brzesku. Świadczą o tym dwie sprawy: 
likwidacja tzw. grabarzówki i nowy model 
zarządzania tą Nekropolią.

Przed około 30 laty, ówczesny pro-
boszcz, ks. Kazimierz Kopacz otrzymał 
w dekrecie powizytacyjnym decyzję 
Biskupa Diecezji, aby parafi a rozebrała 
szpecącą Cmentarz grabarzówkę. Z róż-
nych przyczyn, których tu nie ma potrzeby 
przypominać – nie udało mu się tego 
wykonać. Przeprowadził to dopiero jego 
następca, który przy okazji zrekonstruował 
mur od strony wschodniej i uporządkował 
„hipotekę” działki cmentarnej.

W następnych latach pojawiły się 
nowe problemy, m.in. sprawa wycinki 
drzew czy rekonstrukcji ogrodzenia 
i głównej bramy od strony zachodniej. 
Zarówno te, jak i liczne inne sprawy 
ówczesny proboszcz rozwiązywał na 
bieżąco przy znaczącym wsparciu Rady 
Ekonomicznej i powstałego w 1996 
roku Komitetu Odnowy Cmentarza 
Parafi alnego.

Dwa ostatnie lata (2012 -13) to praw-
dziwy przełom, początek nowej strategii 
zarządzania i opieki duszpasterskiej nad 
Cmentarzem. Stało się to możliwe dzięki 
przekazaniu obiektu w administrowanie 
Brzeskim Zakładom Komunalnym oraz 
poszerzeniu kręgu osób działających na 
rzecz opieki i odnowy Cmentarza Para-
fi alnego. Są to w pierwszym rzędzie ludzie 

Cmentarz Parafi alny w Brzesku 

Dostrzegajmy także zaangażowanie innych
związani z Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku.

Jeden z jego człon-
ków, Jacek Filip, zamie-
ścił w BIM-ie (nr 11,str.7) 
i na parafi alnej stronie 
internetowej, obszerną 
relację podsumowującą 
udział wielu osób w tro-
sce o Cmentarz. Oto jej 
fragment:

Uwagę odwiedza-
jących cmentarz para-
fialny przyciągał zre-
konstruowany przez 
Wojciecha Sieka aniołek 
i odnowiony przez Pio-
tra Śledzia pomnik na 
grobie 5-letniej Helen-
ki Rotter. Obie prace 
wykonano non profit. 
Wyrażamy nadzieję, że 
zachęci to właścicieli 

i opiekunów zabytkowych pomników 
do podejmowania podobnych działań, 
dzięki którym będzie można podziwiać 
kunszt dawnych rzemieślników i pięk-
no ich prac. Komitet Odnowy i Troski 
o Cmentarz Parafi alny w Brzesku ocze-
kuje kontaktu i służy pomocą wszystkim, 
którzy zechcą podjąć trud przywracania 
piękna tej nekropolii.

Nie byłoby  możliwe wzbogacenie 
kwesty materiałami informacyjnymi, 
gdyby nie bezinteresowna pomoc Brze-
skiej Ofi cyny Wydawniczej Aleksandry 
i Ryszarda Dziedziców oraz Studia Ma-
sters należącego do ich synów: Michała 
i Krzysztofa – wykonawców banerów 
wiszących na obu cmentarzach.

Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, 
że te relacje w lokalnej prasie i innych 
mediach, zwłaszcza w listopadzie, kiedy 
Cmentarz był w polu zainteresowania 
wielu ludzi, informowały o nim w sposób 
jednostronny. Pominięto trwającą prawie 
17 lat pracę grupy osób skupionych od 
1996 roku w Komitecie Odnowy Cmen-
tarza Parafi alnego. Aby więc „dać świadec-
two prawdzie”, publikujemy wypowiedzi 
brzeszczan, którzy od blisko dwudziestu 
lat współpracują z parafi ą w tym zakresie.

Ks. Zygmunt Bochenek

Andrzej Małysa
Druga strona „cegiełki”, rozdawanej 

przez zbierających ofiary na renowa-
cję Cmentarza przy jego bramach we 
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
zawiera informację Jerzego Wycze-

sanego, że Komitet Odnowy i Troski 
o Cmentarz Parafialny w Brzesku 
powstał z inicjatywy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i działa dopiero rok 
czasu. To przekłamanie wymaga 
stanowczego i publicznego spro-
stowania. 

Przypomnę więc nieco prawdziwej, 
udokumentowanej historii:

22 sierpnia 1996 roku, w Domu 
Katechetycznym w parafii św. Jakuba 
odbyło się posiedzenie poświęcone 
Cmentarzowi Parafialnemu, podczas 
którego wytyczono kierunki ratowa-
nia zabytkowej Brzeskiej Nekropolii. 
Wybrano też komitet do spraw rato-
wania cmentarza, w skład którego 
weszli: przewodniczący – ks. Zygmunt 
Bochenek, zastępca – Andrzej Małysa 
oraz członkowie: Maria Kubalowa, 
Maria Babicz, Małgorzata Bugajska – 
Pala, Lidia Kolasa, Edward Krężołek, 
Wanda Mleczko, Maria Nawrocka, Jan 
Opioła, Zuzanna Peters-Musiał i Irena 
Sukiennik.

O początkach działalności Komitetu 
ukazała się informacja w czasopiśmie 
„Z naszej parafii” (4/ 1996) i w „Dzien-
niku Polskim” z 24 stycznia1998 roku.

Przy współpracy Komitetu wyłożo-
no piaskowcem ciągi chodnika między 
bramami, odnowiono bramę z figur-
kami, przeprowadzono rekonstrukcje 
muru od strony ul. Kościuszki. Podjęto 
współpracę z Wojewódzkim Konserwa-
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25 listopada 2013 roku zmarł w 
Lubsku ks. prałat Stanisław Kłósek, 
pochodzący z Trzciany, związany z 
Gosprzydowską parafią poprzez osobę 
stryja – ks. Stanisława Kłóska, długo-
letniego proboszcza w Gosprzydowej.

 Młody Stanisław Kłósek często 
odwiedzał swojego stryja, bacznie ob-
serwując jego życie i pracę. Być może, 
to tu, u stóp Matki Bożej Gosprzydow-
skiej zrodziło się jego powołanie do 
kapłaństwa. Po zdaniu matury w 1960 
roku rozpoczął formację duchową w Se-
minarium Duchownym w Tarnowie. Po 
dwóch latach został wezwany do służby 
wojskowej. Było to celowe działanie 
ówczesnych władz, służące wygaszeniu 
powołań do stanu duchownego. Zamiary 
ówczesnych rządów w większości jednak 
nie powiodły się, bo zwykle klerycy, po 
odbyciu służby wojskowej, powracali do 
seminariów. Tak też było w przypadku 
ks. Stanisława Kłóska. Szczęśliwie 
skończył studia teologiczne. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1967 roku. Począt-
kowo pracował w parafii Szczucin. Stąd, 
w czerwcu 1969 roku został przeniesiony 
do Gosprzydowej do swego stryja, aby 
pomóc schorowanemu proboszczowi w 
pracy duszpasterskiej. Chociaż nie był 
tutaj proboszczem, dał się poznać jako 
kapłan szczerze oddany gosprzydowskiej 
społeczności. Kontynuował rozpoczęte 
remonty przy kościele i budynkach pa-
rafialnych. Z wielką troską rozszerzał 

„DO NIEBA BOSO” 
- Wspomnienie o ks. Stanisławie Kłósku

kult Matki Bożej. Z jego inicjatywy 
wzniesiono na placu kościelnym figurę 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, jako 
wotum dziękczynne za nawiedzenie 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 

roku 1969.
Po śmierci stryja w 1971 r., ks. 

Stanisław Kłósek pracował krótko w 
Brzezinach, a potem w Tarnowie-Mości-
cach. W tym czasie kontynuował studia 
magisterskie w Krakowie. Diecezja 
tarnowska obfitowała w powołania 
kapłańskie – natomiast diecezje na zie-
miach zachodnich pilnie potrzebowały 

duszpasterzy. Stąd jego decyzja i prośba 
o przeniesienie do diecezji zielonogórsko 
- gorzowskiej. 

Pierwszą parafią na ziemiach za-
chodnich był Sulechów. Po czterech 
latach został przeniesiony do Rokitna 
i tam został mianowany kustoszem 
sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej. 

Ksiądz Stanisław Kłósek objął para-
fię rokitniańską w 1979 roku w bardzo 
kiepskim stanie. Zarówno kościół jak też 
plebania wymagały pilnego remontu. 
Udało się tego dokonać, mimo wielkich 
trudności w zdobyciu materiałów i 
funduszy. Ponieważ do tego cudownego 
miejsca przybywali liczni pielgrzymi, 
zrodził się pomysł wybudowania miejsc 
noclegowych oraz zaplecza gospodar-
czego dla wyżywienia pielgrzymów. Ks. 
Kłósek doprowadził, sobie tylko znany-
mi sposobami, do ich wybudowania . 
Otworzył w roku 1983 dom rekolekcyjny 
mieszczący 50 pokoi i całą infrastruk-
turę gospodarczą. Dziennie można było 
tu przyjąć i nakarmić ponad 100 osób. 

Dbając o rozszerzenie kultu maryj-
nego doprowadził do koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej 
koronami papieskimi. Nałożenia koron 
na obraz Madonny w Rokitnie dokonał 
18 czerwca 1989 r. Prymas Polski Kar-
dynał Józef Glemp. Na tę uroczystość 
przybyło około 120 000 wiernych. Jak 

torem, Burmistrzem, Urzędem Miasta 
Brzeska. Architekt Małgorzata Bugaj-
ska – Pala, angażując praktykantów 
Technikum Budowlanego w Bochni 
dokonała pierwszej inwentaryzacji – opi-
su i planu cmentarza, z którego można 
odczytać lokalizację grobowców i mogił. 
Wykorzystuje ten dokument także obec-
ny administrator Cmentarza – Brzeskie 
Zakłady Komunalne. Andrzej Małysa 
opracował folder, do którego zdjęcia 
wykonał Janusz Głuch.

Najbardziej aktywnym członkiem 
Komitetu była i jest Maria Babicz, dzięki 
której przez wszystkie te lata organizo-
wano z pomocą wolontariuszy kwestę na 
cmentarzu w okresie świąt Wszystkich 
Świętych i w Dzień Zaduszny. O dzia-
łalności Komitetu można przeczytać w 
książce ks. Stanisława Piecha, „Parafia 
na Świętojakubowym Szlaku, wydanej 
w 2012 r.

Maria Babicz
W roku 2012, dnia 14 czerwca z ini-

cjatywy Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”, 
odbyło się posiedzenie, mające na celu 
poszerzenie składu dotychczasowego 
Komitetu. Uczestniczyli w nim: ks. 
prob. Józef Drabik, Maria Babicz, 
Jan Puchalski, członkowie Brzeskiego 
Tow. „Gryf”: Stanisław Gdowski, Jan 
Opiła, Janusz Brzyk i Jan Maderski, 
Janusz Przybylski, Marta Sambor-
ska – Wandzioch. Prezes BT „Gryf” 
usprawiedliwił nieobecność. Ponadto 
uczestniczyli specjalnie zaproszeni 
członkowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku: Cecylia Jabłońska, Andrzej 
Habryło, Tomasz Filip i Jacek Filip. 
Weszli oni w skład Komitetu, który 
zaczął działać pod zmienioną nazwą: 
Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz 
Parafialny w Brzesku. Warto dodać, 
że od 1996 roku poprzedni Komitet co 

roku organizował zbiórkę ofiar przy 
„starym cmentarzu” w czasie Święta 
Zmarłych. Ich wysokość rosła z każ-
dym rokiem. (w 2011 wyniosła 4450 
zł). Pieniądze były przeznaczane na 
opłacenie zatrudnionego przez parafię 
pracownika. Zwykle nie wystarczało 
ich już na pokrycie kosztów wywozu 
śmieci.

W roku 2013 Cmentarz Parafialny 
został przekazany w administrację 
Brzeskim Zakładom Komunalnym, 
przy czym parafia jest nadal właści-
cielem obiektu. W tym roku kolekta 
była zbierana na obydwu cmentarzach 
i dlatego suma jest prawie dwukrot-
nie wyższa (8098 zł). W ciągu dwu 
ostatnich lat kwesta po raz pierwszy 
nie została wykorzystana na prace 
porządkowe i naprawcze ale na pro-
fesjonalną renowację zabytkowego 
pomnika Walentego Lisieńskiego.
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określił kustosz sanktuarium, Rokitno 
stało się polską Kaną Galilejską. 

Po zakończeniu tych dzieł, w tym 
samym roku został przeniesiony do Lub-
ska do parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Tu też trzeba było pomyśleć o 
remontach i budowie. Nowy proboszcz 
wnet zabrał się do dzieła. Wybudował 
duży, trzypiętrowy budynek. Część słu-
żyła jako plebania, natomiast część prze-
kazał na potrzeby szkoły podstawowej. 
Wyremontował również kościół filialny 
w Mierkowie a następnie w latach 1990 
do 1998 rozbudował istniejący kościół 
w Lubsku. Wspomagał materialnie i 
rzeczowo parafie ukraińskie, pomagając 
w remontach i wyposażaniu odzyskiwa-
nych na Wschodzie kościołów.

Widząc potrzebę stworzenia od-
powiednich warunków do spędzania 
wolnego czasu dla młodzieży, wyremon-
tował w Lubsku istniejące magazyny i 
zaadaptował dwa duże pomieszczenia 
na kawiarenkę z pełnym wyposażeniem 
kuchennym i sanitarnym. Tu młodzież 
i starsi mogą w godziwych warunkach 
się spotykać. Pomieszczenia te służą 
parafii przy organizacji większych 
uroczystości czy odpustów. W ostatnim 
czasie, tuż przed odejściem na emery-
turę, wstawiono dwa piękne witraże w 
dobudowanej części kościoła. Na placu 
przykościelnym, na którym była stud-
nia, wybudował bardzo efektowną fon-
tannę, obok której na cokole stoi rzeźba 
Maryi Niepokalanie Poczętej.

Nie zaniedbywał formowania su-
mień. Działania duszpasterskie były 
podyktowane wielką troską proboszcza o 
powierzoną mu owczarnię. Organizował 
liczne nabożeństwa, rekolekcje stanowe, 
zainicjował i prowadził dzieło „oazy ro-

dzin”. Codziennie służył w konfesjonale. 
Z czułością i delikatnością odnosił się 
do osób starszych i chorych. Pomagał, 

jak tylko mógł, zdobyć ludziom pracę. 
Uczył pracy, zachęcał do podejmowania 
aktywności, słowem i przykładem. Był 
kapłanem ubogim i skromnym. 

Wyczerpany organizm od dłuższe-
go czasu dawał o sobie znać. Przeżył 
dwa wylewy, które ograniczyły jego 
sprawność fizyczną. Ukończywszy 70 
lat przeszedł na emeryturę. Zamieszkał 
wśród swoich parafian zwyczajnie, w 
domu prywatnym, wspólnie z dwiema 
staruszkami liczącymi około 90 lat. W 
ostatnim czasie przygarnięto jeszcze 
trzecią. W takim otoczeniu Pan powołał 
go do siebie 25 listopada .

Mszy św. sprawowanej przez kil-
kudziesięciu kapłanów przewodniczył 

bp ordynariusz diecezji zielonogórsko - 
gorzowskiej Stefan Regmunt. Z diecezji 
tarnowskiej przybyli kapłani – koledzy 
rokowi zmarłego kapłana, z księdzem 
infułatem Władysławem Kostrzewą. 
Również z Gosprzydowej na pogrzeb 
udała się delegacja parafian oraz dwóch 
kapłanów rodaków – ks. Michał Machał 
pracujący we Wrocławiu oraz o. Jerzy 
Bakalarz OP, pracujący w Gidlach.

Trumna zmarłego kapłana tonęła 
w kwiatach. W czasie uroczystości 
pogrzebowej odczytano fragment testa-
mentu. Ks. Stanisław Kłósek zapisał w 
nim: Chce by „trumna była z miękkiego 
drewna, pochowany ma być w ziemi. 
Skromna uroczystość pogrzebowa, bez 
przemówień i wymieniania zasług. Je-
śli ktoś ma życzenia przynieść kwiaty, 
niech raczej te pieniądze przeznaczy dla 
potrzebujących.” 

W kondukcie żałobnym wyruszyły 
wielkie rzesze wiernych. Wiele osób 
miało małe bukiety kwiatów, a młodzież 
pojedyncze, ale bardzo piękne białe i 
liliowe róże. Miasto Lubsko jakby zasty-
gło w bezruchu, oddając hołd wiernemu 
słudze w Chrystusowym kapłaństwie. 

Nad grobem przedstawiciele wielu 
parafii i delegacji żegnali zmarłego 
Księdza. Mnie utkwiły w pamięci słowa 
wypowiedziane przez gosprzydowskiego 
rodaka, o. Jerzego Bakalarza, który na 
koniec swojego pożegnania powiedział: 
„Dziękuję Ci za piękny wzór kapłań-
stwa”. 

Dokładnie takie słowa wypisał na 
szarfie wieńca młody kapłan Stanisław, 
gdy żegnał swojego stryja w 1971 roku, 
proboszcza w Gosprzydowej.

Wanda Prus

Obraz Matki Bożej z Rokitna

Delegacja z Gosprzydowej przy trumnie śp. Księdza Stanisława
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Poniżej zamieszczamy dwa świadectwa 
uczestników warsztatów dla ojców

7 sekretów efektywnego ojcostwa
Jako ojciec wkrótce trzyletniej Nikoli 
i prawie rocznego Wojciecha miałem 
przyjemność w nich uczestniczyć. 
Istotnie, mogę zaświadczyć, iż warsz-
taty te w praktyczny sposób pomagają 
w pełniejszym odkrywaniu wartości 
bycia ojcem. Był to nie tylko czas 
podnoszenia moich ojcowskich kompe-
tencji dzięki cennym wskazówkom, ale 
przede wszystkim okazja do podziele-

Ojcowie świadkami wiary

nia się doświadczeniami między nami 
ojcami i wspólne szukanie jak najlep-
szych rozwiązań problemów wycho-
wawczych. Rzeczone siedem sekretów 
efektywnego ojcostwa to: zaangażo-
wanie, znajomość dziecka, kon-
sekwencja i stabilność, szacunek 
i miłość do matki dziecka, przy-
wództwo i ochrona, wyposażenie 
duchowe oraz aktywne słuchanie. 
W prowadzonych w USA badaniach 
okazało się, iż pomiędzy ojcami, któ-
rzy mają dobre relacje z dziećmi, a 
tymi, których relacje są złe, zachodzą 

różnice szczególnie w tych siedmiu 
obszarach. Każde z tych zagadnień 
zostało stosownie omówione (również 
w podgrupach), a następnie przez nas 
opracowane z wykorzystaniem zeszytu 
- kwestionariusza. Najistotniejszym 
zadaniem uczestników spotkań było 
wypracowanie dla siebie konkretnych 
działań na przyszłość na podstawie od-
krytych u siebie postaw pozytywnych i 
negatywnych. Plan działania obejmuje 
to, co chcielibyśmy kontynuować w 
naszej relacji z dzieckiem, zaprzestać 
lub zacząć robić raz na tydzień, raz na 
miesiąc oraz codziennie.

W różnych miastach Polski oprócz 
szkoleń „7 sekretów efektywnego 
ojcostwa” odbywają się warsztaty o 
pięciu innych tematykach. Informa-
cje o nich można znaleźć na stronie 
www.tato.net.pl. Znaleźć tam można 
również wiele ciekawych artykułów i 
filmów dotyczących tematyki ojcostwa 
oraz możliwe do zakupienia pozycje 
książkowe.

Odbiór uczestników warsztatów 
był bardzo pozytywny. Wspólnie na 
nowo odkryliśmy jakim błogosławień-
stwem i radością jest ojcostwo. Życzę 
sobie i moim warsztatowym kolegom, 
aby nie było to jednorazowe odkrycie, 
ale początek nowej drogi, codzienne 
odkrywanie i codzienne budowanie 
naszych relacji z dziećmi na skale, 
którą jest sam Jezus Chrystus.

Piotr Piekarz

 Najbardziej udany  prezen t urodzinowy
Kiedy w piątek moja siedmioletnia 
córka Marysia zapytała mnie o to, czy 
będę na jej sobotnim przyjęciu urodzi-
nowym, odpowiedziałem, że mam dla 
niej prezent-niespodziankę. Zdradzi-
łem jej, że wybieram się na warsztaty 
„7 sekretów efektywnego ojcostwa” zor-
ganizowany przez inicjatywę tato.net... 
Informację o warsztatach dostałem od 
kolegi z kręgu Domowego Kościoła. 
Pomysł od razu mi się spodobał. A 
dodatkowo, do udziału w warsztatach 
zachęciła mnie moja żona, Magda.

Dzień pierwszy, czyli nie bójmy się krytyki
Wśród dwunastu odważnych ojców, 
już na wstępie zapanowała atmos-
fera otwartości i chęci do podjęcia 
wyzwania. Ciekawym elementem 
autoprezentacji uczestników było 
przygotowanie, jak i przedstawienie 
własnego herbu. Ustaliliśmy również 
zasady pewne zasady: „nie boimy się 

„Świadkowie wiary” to tytuł cyklu spotkań odbywających się w parafi i Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
w każdy trzeci piątek miesiąca przez cały Rok Wiary. W tym cyklu mieliśmy okazję wysłuchać wielu 
ciekawych, poruszających świadectw m. in. Magdaleny Urbańskiej - prezes Katolickiego Stowarzysze-
nia Wychowawców w Tarnowie, Anety Kuty - żony, matki, „zwyczajnego człowieka, jak każdy z nas”, 
Marka - pedagoga, który doświadczył zagrożeń kultury i fi lozofi i Dalekiego Wschodu, rapera Dobromira 
„Mak” Makowskiego i innych. Był nawet Kurs Filipa, Koncert Papieski i porady księdza psychologa.

Natomiast 15 listopada spotkaliśmy się na ostatniej katechezie. W naszej świątyni gościł p. 
Marcin Lewandowski z Tarnowa, członek ogólnopolskiej inicjatywy tato.net. To, jak sam powiedział, 
zwyczajny ojciec trójki dzieci, „leniwy uparciuch”, który zachwycił się Panem Bogiem - „cierpliwym 
Przyjacielem”. Pan Marcin przyjechał do nas, aby podzielić się przemyśleniami na temat ojcostwa, 
które jest wspaniałą przygodą, szczęściem, ale też odpowiedzialnością, gdyż „jak widzi mnie - ojca 
moje dziecko, tak widzi, spostrzega ono Boga”. Siłę dla swojego ojcostwa nasz gość czerpie z wiary 
a jego przewodnikiem, najważniejszą Księgą, jest Pismo Święte, w którym szuka odpowiedzi jak 
stawać się wzorem dla swojej rodziny. A warunkiem niezbędnym, by nie przegrać własnego ojcostwa 
jest oparcie go na ojcostwie Boga.

Po katechezie poprzedzonej Mszą świętą, rozpoczęła się, jak w każdy trzeci piątek miesiąca, 
całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracji towarzyszyła również modlitwa o wzrost wiary 
w naszych rodzinach. Pan Marcin tymczasem poprowadził w świetlicy parafi alnej warsztaty dla ojców 
pod hasłem „Siedem sekretów efektywnego ojcostwa”. Zajęcia odbywały się w piątek wieczorem oraz w 
sobotę w godz. od 9.00 do 18.00. Wzięło w nich udział kilkunastu mężczyzn, którzy mają świadomość 
znaczenia i wagi ojcostwa szczególnie w dzisiejszych, trudnych dla rodziny czasach. Zechcieli oni wraz 
z małżonkami popracować pod kierunkiem pana Marcina metodą warsztatową nad udoskonaleniem 
relacji rodzinnych , podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat odpowiedzialnego 
ojcostwa i wspólnie szukać odpowiedzi jak coraz lepiej być mamą i tatą.

Ks. Wojciech Werner
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krytyki” oraz „nie boimy się odkrywać 
prawdy” również dzięki innym.

Zaczęliśmy od definicji, jak postrze-
gamy ojcostwo oraz od tego, jak jest ono 
widziane w świecie. Ciekawe sygnały 
z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, 
a także wyniki badań prowadzonych 
w Polsce uzmysłowiły nam, co może 
spotkać społeczeństwa, w których 
ojcostwo jest marginalizowane.

Pierwszy wieczór warsztatów zo-
stał przeznaczony na trzy pierwsze, 
z siedmiu sekretów efektywnego ojco-
stwa. Dostaliśmy profesjonalne mate-
riały, a prowadzący przedstawiał coraz 
to ciekawsze treści, filmy, zdjęcia...

Z minuty na minutę, z godziny na 
godzinę rosło moje zadowolenie z tego, 
co mnie spotkało. Na warsztatach do-
wiedziałem się, jak ważne jest ojcostwo 
i otrzymałem zbiór podpowiedzi jak się 
zabrać do poprawy — bezcenne.

Zbadajmy stan naszego ojcostwa
Razem z materiałami otrzymaliśmy se-
rię pytań na przeróżne tematy. Każdy z 
nas podsumował je według „7 sekretów” 
i na specjalnym szablonie narysowali-
śmy diagram obrazujący to, w którym 
miejscu każdy z nas się znajduje. Jakie 
są jego silne strony, a nad jakimi jeszcze 
musi popracować jak tato. Nasze wyniki 
oczywiście różniły się między sobą. Po-
kazały kto, od jakiego sekretu powinien 
zacząć swoją pracę.

Dzień drugi, czyli kładka nad przepaścią
Z radością i zaangażowaniem podej-
mując wyzwanie przystąpiliśmy do 
gry pod tytułem „Rodzinne przejście 
po kładce nad przepaścią”. Do jakich 
wniosków doszliśmy chodząc po kład-

ce? Otóż niezwykle ważna w ojcostwie, 
ba w rodzinie, jest dobra komunikacja 
i odpowiedni podział ról.

Omówienie pozostałych czterech 
sekretów efektywnego ojcostwa oraz 
kolejne filmy i przykłady z życia wzięte 
przynosiły efekty. Nie brakowało emo-
cji, na zakończenie wniosków. Moja 
gotowość do budowania Tato - Planu 
jak ziarno zasilane na warsztacie 
puszczała już pierwsze listki.

Ważne jest to, że zobowiązaliśmy 
się do dalszych, wspólnych kontaktów, 
podczas których będziemy dzielili się 
tym, jak realizujemy nasze Tato - Pla-
ny. Co istotne, profesjonalny Darek 
Cupiał, który prowadził warsztaty, nie 
dał nam gotowego rozwiązania, jak ma 
wyglądać nasze ojcostwo. Nie dał nam 
ryb, ale dał nam za to przysłowiową 
wędkę, i to dobry nowoczesny spining...

Warto dodać, że każdemu z 7 sekre-
tów efektywnego ojcostwa towarzyszył 
fragment Pisma Świętego. Czytaliśmy 
go wspólnie i wybieraliśmy najważniej-
sze słowo z każdego fragmentu, które 
odnosiło się do istoty danego sekretu. 
Pomogło mi to skutecznie zakodować 
sobie moje ojcostwo ze Słowem Bożym, 
Chwała Panu..

***
Po tygodniu od zakończenia warsz-

tatów moje dzieci powiedziały mi: 
„Tato! Ty teraz jesteś jakiś bardziej 
normalny. Tato! Nasza rodzina jest 
trochę lepsza.” Wiem, że to początek 
drogi i ciężkiej pracy, ale warsztaty to 
najwspanialszy prezent, jaki mogłem 
dać moim dzieciom i mojej rodzinie.

Tato – Przemek

MODLITWA 
RODZICÓW
 ZA DZIECI

Ojcze Niebieski, Tyś nam 
zaufał, powierzając nam nasze 
dzieci. Cieszymy się, że są w na-
szej rodzinie. Cieszą nas wszelkie 
zdolności, które w nich odkrywa-
my. Radujemy się, gdy są zdrowe 
i dobrze się rozwijają. Cieszymy 
się, gdy możemy przeżywać ich 
wzrost w życiu duchowym. Panie, 
dziękujemy Ci za nasze dzieci. 
Chcemy im pomóc, aby stały się 
takimi, jakimi Ty pragniesz je 
widzieć. Bardzo chcielibyśmy 
zachować cierpliwość, zwłaszcza, 
kiedy nasze dzieci sprawiają nam 
zmartwienia. Prosimy Cię Boże, 
pobłogosław nasze dzieci. Naucz 
je, aby z dnia na dzień coraz bar-
dziej zdecydowanie brały w ręce 
ster swego życia i zmierzały do 
celu, który Ty im wskazujesz. Daj 
im łaskę silnej wiary, która by 
przenikała wszystkie ich myśli 
i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu 
wykonać takie zadania, które 
napełniłyby ich serca radością. 
Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je 
z powrotem na właściwą drogę. 
Panie, pozostań w naszej rodzinie. 
My wszyscy Ciebie potrzebujemy. 
Amen.
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Otwórzmy serca

Grudzień posypał białym śniegiem 
Świat się zaiskrzył kolorami 
Opłatkiem dzielmy się jak chlebem 
Miłością dzielmy się Kochani

Bo tak jej mało dziś na co dzień 
Bo tak głęboko gdzieś schowana 
Bo tak jest trudno mówić o niej 
A dzisiaj zróbmy to dla Pana

Puste nakrycie w każdym domu 
Niechaj na stole dzisiaj stanie 
Bo niepotrzebni już nikomu 
Wzbudzili w sercach naszych pa-
mięć

Niech dzisiaj będzie tak rodzinnie 
Niech dzisiaj będzie tak inaczej 
Niech dzisiaj wszystko będzie inne 
I niech w Wigilię nikt nie płacze

Otwórzmy serca dla Jezusa 
Do wszystkich dzisiaj puka drzwi 
A zapach sianka spod obrusa 
W noc wigilijną nam się śni

I żarem serca się podzielmy 
Niech trzyma ciepło przez rok cały 
Czystością serca nasze bielmy 
Niech się raduje Jezus mały

Bo kiedy Jezus będzie z nami 
On nam pomoże w każdej chwili 
I odkryjemy wtedy sami 
Że każdy dzień to dzień Wigilii

Emilia Zydroń

Zespół Wsparcia 
dla Duszpasterstwa

Emigracji Zarobkowej

Po raz drugi prowadziliśmy w Adwencie w Brzeskiej Farze Go-
dzinę Modlitewnej Łączności z Polonią. W tym roku, obok parafian 
i członków naszej Rodziny Kolpinga brali w niej udział Kolpingowcy 
ze sąsiednich parafii. Wszyscy otrzymali kartkę - składankę z zapro-
szeniem do apostolstwa.

Przeżyjmy Boże Narodzenie w duchowej więzi
z Polonią i migracją zarobkową

Z podobnym zaproszeniem zwracamy się teraz do Was, Drodzy 
Czytelnicy. Jeśli w waszym egzemplarzu nie znajdziecie wspomnianej 
kartki, połóżcie pod choinką lub przy szopce naszą gazetkę, aby jej 
kolorowa okładka przypominała o tej sprawie.
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Z Marią Babicz rozmawia ks. Zygmunt 
Bochenek, asystent kościelny Stowarzyszenia 
Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”.

 Naszą rozmowę o Szkołach 
Katolickich w Brzesku, których 
organem prowadzącym jest kie-
rowane przez Panią Stowarzy-
szenie „Wzrastanie” determinują 
dwie okoliczności: dziesięciolecie 
istnienia i to, że po dwuletniej 
przerwie ponownie obdarzono 
Panią mandatem kierowania 
pracą Zarządu. Zacznijmy od 
podstawowych liczb: Ile jest szkół 
katolickich w Polsce?

Przed wojną było ich kilka tysięcy. 
Przez lata reżimu komunistycznego 
przetrwało zaledwie dziesięć. Ale 
od 1989 r. notuje się szybki wzrost. 
W obecnym roku szkolnym jest ich 
ponad 580. Są to szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjal-
ne o różnych profilach kształcenia. 
W ostatnich latach zaczynają powsta-
wać także na terenie naszej diecezji 
tarnowskiej, m.in. w Niecieczy (funda-
cja państwa Witkowskich z Brukbetu), 
w Grabnie, w Łysej Górze. Czytaliśmy 
niedawno, że taka szkoła powstaje 
w Tarnowie.

A co z naszą brzeską?

Realia Szkoły Katolickiej w Brzesku
W liceum Ogólnokształcącym było 

69 uczniów, w Gimnazjum 27. Warto 
przypomnieć, że zwykle w ciągu roku 
uczniów przybywa. Trzeba dodać, 
że w naszym gmachu już drugi rok 
szkolny funkcjonuje Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego prowadzona przez 
Brzeskie Towarzystwo Sportowe. 
Korzysta ona z naszych lokali, z bazy 
dydaktycznej i kadry nauczycielskiej.

Przejdźmy do spraw material-
nych… Czerwcowe oberwanie 
chmury poczyniło ogromne szko-
dy w naszym obiekcie.

Niestety, tak. Osuszenie i wielkie 
remonty: wymiana szeregu drzwi, 
nowe umywalki, sedesy, odmalowanie 
ponad 70% powierzchni ścian, ułożenie 
posadzek. Wartość tych prac wyniosła 
około 16.000 zł.

Jakie inwestycje i roboty 
zamierza podjąć nowy Zarząd 
w przyszłym roku?

Najważniejszą sprawą i bardzo 
kosztowną, jest odwodnienie budynku, 
który jak wiadomo, jest z dwu stron oto-
czony wałem ziemi, naturalnym wzgó-
rzem, dotykającym swą powierzchnią 
ścian budynku. Trzeba także wymienić 
rynny od podwórza. Istniejące boisko 
przy budynku szkoły wymaga przebu-
dowy i lepszego urządzenia.

Jakie macie plany na promocję 
szkoły w najbliższym czasie?

Nie chciałabym wchodzić w szcze-
góły. Powiem tylko, że obecny Zarząd, 
w skład którego wchodzą: Magdalena 
Węgrzyn, Grzegorz Przybyło, Michał 
Seremak i Paweł Węgrzyn zamierza 
podejmować wiele akcji we współpracy 
z Dyrekcją Szkół.

Zarówno wymienione, jak i róż-
ne inne bieżące prace były możli-
we dzięki pomocy różnych firm 
czy osób indywidualnych. Proszę 
wymienić choć te najbardziej 
wspierające szkołę…

P. Adam Halik, p. poseł Edward 
Czesak, p. Adam Rybacki, Starostwo 
Powiatowe w Brzesku, Urząd Miejski 
w Brzesku, Bank Spółdzielczy w Brze-
sku, Restauracja „August”, „Granit”, 
„Chemiplast”, Cech Rzemiosł Różnych, 
„Bosman”, MFM, RWPiW, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej.

Wyżej wymienionym i wszyst-
kim innym, którzy nas wspierali 
w kończącym się roku, składamy 
serdeczne podziękowanie. Bóg 
zapłać! 

A Pani życzę wiele sił i Bożego 
błogosławieństwa w dalszej pracy. 

Dziękuję za rozmowę.
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Ten artykuł potraktujcie, Kocha-
ni Czytelnicy, jako echo rekolekcji 
adwentowych w parafii św. Jakuba 
w Brzesku, odbytych w dniach 4 - 6 
grudnia br. Prowadził je ks. dr Jaro-
sław Cielecki, pochodzący z pobliskiej 
Niegowici, który przez 17 lat pracował 
w Rzymie i uczestniczył w wielu piel-
grzymkach z Janem Pawłem II. Zrobił 
nawet film o naszym wielkim Rodaku. 
Obecnie jeździ z rekolekcjami po całej 
Polsce szerząc kult „ dwóch świętych, 
największych czcicieli Maryi na świe-
cie”. Jednym, już „prawie świętym”, 
jest oczywiście Karol Wojtyła. Jego syl-
wetkę przedstawił w pierwszym dniu 
rekolekcji, akcentując heroizm wiary, 
wierność do ostatniego tchnienia, od-
danie dla Maryi i Kościoła, świętość 
życia i zaufanie Bogu.

Drugim – św. Charbel z Libanu, 
niewielkiego państwa na Bliskim 
Wschodzie, sąsiadującego z Syrią i 
Izraelem. Niewielu zna to nazwisko, 
a raczej zakonne imię. A warto, bo 
był wielkim mnichem, pustelnikiem, 
cudotwórcą i uzdrowicielem.

Urodził się 8 maja 1828 r. jako pią-
te dziecko ubogich rolników zamiesz-
kałych w małej, górskiej miejscowości 
w północnym Libanie. Na chrzcie 
otrzymał imię Józef. Rodzice jego byli 
katolikami obrządku maronickiego. 
Miłość jaka panowała w tej rodzinie, 
codzienna modlitwa oraz ciężka praca 
na roli kształtowały charakter Józefa.

W wieku 14 lat Józef po raz pierw-
szy odczuł powołanie do życia za-
konnego. Mając 23 lata wstąpił do 
klasztoru. Przybrał imię Charbel– to 
znaczy Pomazaniec Boży. Skończył 
studia teologiczne i otrzymał święcenia 
kapłańskie

Po 17 latach pobytu we wspólnocie 
zakonnej w Annai o. Charbel otrzymał 
pozwolenie na przeniesienie się do 
eremu św. Piotra i Pawła, aby tam – w 
całkowitym milczeniu, przez modlitwę, 
pracę i jeszcze większe umartwienia 
– całkowicie zjednoczyć się z Chrystu-
sem. Erem ten był pustelnią położoną 
na dużej wysokości i mieszkało w nim 
trzech zakonników.

O. Charbel prowadził bardzo suro-
we życie. Czas wypełniała mu modli-
twa, kontemplacja, liczne umartwienia 
oraz praca fizyczna. Pod habitem nosił 

Jest dwóch ¶wiêtych, najwiêkszych Jest dwóch ¶wiêtych, najwiêkszych 
czcicieli Maryi na ¶wiecieczcicieli Maryi na ¶wiecie

włosiennicę, spał na twardej ziemi tyl-
ko kilka godzin na dobę, raz dziennie 
jadł skromny, bezmięsny posiłek z tego, 
co zostało po innych. Jego ulubioną 
modlitwą był różaniec i adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Szczególnym 
nabożeństwem ojciec Charbel darzył 
Eucharystię. Codziennie odprawiał 
Mszę Św. spędzając cały ranek na 
przygotowaniu się do niej, a po jej 
zakończeniu przez kilka godzin trwał 
w dziękczynieniu.

Ojciec Charbel zmarł w Wigilię 
Bożego Narodzenia 1898 r., podczas 
nocnej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Znaleziono go rano leżącego 
w kaplicy a z tabernakulum promie-
niowało przedziwne światło, które 
otaczało ciało zmarłego. Pochowany 
został w dzień Bożego Narodzenia we 
wspólnym zakonnym grobie. W pierw-
szą noc po pogrzebie nad miejscem 
pochówku zakonnika zaczęło świecić 
światło widoczne w całej dolinie, które 
świeciło nieustannie przez 45 nocy od 
dnia pogrzebu. Tysiące chrześcijan i 
muzułmanów przybywało do grobu, 
aby zobaczyć to osobliwe zjawisko.

Patriarcha maronitów nakazał 
przeniesienie ciała do klasztoru. 
Grób o. Charbela został otwarty w 
obecności lekarza i innych urzędo-
wych świadków. Ciało świętego nie 
uległo rozkładowi i wydzielało wspa-
niały zapach oraz płyn nieznanego 
pochodzenia. Zostało ono włożone do 
metalowej trumny i przeniesione do 
marmurowego grobowca w kościele 
klasztornym. Ponieważ w 1950 r. z 
tego grobowca zaczął obficie wyciekać 
płyn, patriarcha Kościoła maronickie-
go wydał polecenie otwarcia grobu i 
ekshumacji zwłok.

Ciało świętego pustelnika wyglą-
dało tak, jak w chwili śmierci – było 
zachowane w idealnym stanie. Ta-
jemniczy płyn całkowicie skorodował 
metalową trumnę i przedziurawił mar-
mur grobowca. Po obmyciu i ubraniu w 
nowe szaty zwłoki św. Charbela zostały 
przez kilka dni wystawione na widok 
publiczny, a później w nowej trumnie 
złożone do grobowca i zacementowane. 
Tego roku zanotowano w Annai re-
kordową liczbę cudownych uzdrowień 
i nawróceń. Po 2-ch latach nastąpiła 
ponowna ekshumacja zwłok o. Char-

bela. Ciało świętego eremity było nie-
naruszone i jak poprzednio zanurzone 
w płynie, który się nieustannie z niego 
wydobywał.

O. Charbel czynił znaki i cuda już 
za życia, ale po śmierci czynił ich jesz-
cze więcej. Jednym z najgłośniejszych 
było cudowne uzdrowienie Libanki w 
1993 roku, matki dwanaściorga dzieci, 
która została lewostronnie sparali-
żowana. Z coraz większą trudnością 
mogła mówić i jeść. Według opinii 
lekarzy należało operować tętnicę szyj-
ną, która była niedrożna, ale szanse 
powodzenia były minimalne. Rodzina 
modliła się przy grobie o. Charbela o 
uzdrowienie matki. Kobieta bardzo 
cierpiała i modliła się do Matki Bożej 
i św. Charbela, aby zabrali ją już do 
siebie. W nocy śniło jej się, że przy jej 
łóżku zjawił się św. Charbel wraz z 
innym zakonnikiem i powiedział, że 
przyszedł ją zoperować. Poczuła jego 
ręce na swojej szyi i wielki ból. Kiedy 
się obudziła, z radością stwierdziła, 
że paraliż całkowicie ustąpił. Wstała 
sama z łóżka i bez żadnych trudności 
zaczęła chodzić. Zauważyła, że po obu 
stronach szyi ma dwie blizny o długości 
12 centymetrów każda ze szwami, z 
których zwisały końcówki nici chirur-
gicznych… Lekarze stwierdzili, że z 
medycznego punktu widzenia nie da 
się wytłumaczyć jej całkowitego po-
wrotu do zdrowia, a tak perfekcyjnie 
założonych szwów jeszcze nigdy nie 
widzieli. Wiadomość o jej cudownym 
uzdrowieniu stała się głośnym wy-
darzeniem w całym Libanie. Tłumy 
ciekawskich zaczęły przychodzić do 
jej domu. Proboszcz i lekarz rodzinny 
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doradzali kobiecie, aby 
przeniosła się z rodziną 
w inne miejsce. 

Jednakże pewnej 
nocy podczas snu przy-
szedł do niej św. Char-
bel i powiedział:

Zoperowałem cię, 
aby ludzie się nawra-
cali, widząc, że zostałaś 
cudownie uzdrowiona. 
Wielu ludzi oddaliło 
się od Boga, przestali 
się modlić, przystępo-
wać do sakramentów 
i żyją tak jakby Bóg 
nie istniał. Proszę cię, 
abyś uczestniczyła we 
Mszy św. w klasztorze 
Annaya 22 dnia każ-
dego miesiąca. Na pamiątkę twojego 
uzdrowienia, do końca ziemskiego ży-
cia, w każdy pierwszy piątek miesiąca 
oraz 22 dnia każdego miesiąca twoje 
pooperacyjne rany będą krwawić.

O. Charbel został kanonizowany w 
1977 roku przez Ojca św. Pawła VI, któ-
ry tak mówił o nim: ...On pomógł nam 
zrozumieć nieskończoną wartość ubó-
stwa, pokuty i ascezy. Przez uwolnienie 
duszy i wzniesienie jej ku Bogu. Wielu 
ludzi izoluje się od życia po to, aby być 
blisko Boga i aby tym samym stawać 
się bliższym dla ludzi. Wycofując się ze 
świata, nie należy się już do niego, ale 
jest się jednak w świecie. I takim był O. 

Charbel. W ten sposób Jego życie jest no-
wym świadectwem, że chociaż można być 
eremitą, można też być jednocześnie Apo-
stołem Chrystusa. I w tym leży sens i idea 
wszelkiego rodzaju życia pustelniczego…. 
Św. Charbel za pomocą swego heroiczne-
go życia wewnętrznie zwyciężał siebie, po 
to, aby pomóc innym w uwolnieniu od ich 
własnego egoizmu i namiętności. Był On 
uczciwy w swym powołaniu i miłości do 
Boga, dlatego zyskał prawdziwą radość 
i całkowitą równowagę, autentyczną 
wolność i doskonały spokój.

Chrystus wie, co jest w waszych 
sercach - mówił św. Charbel – i dlatego 
pragnie je przemieniać. Nie szukajcie 

prawdy poza Chrystusem. Kiedy Go 
poznacie, poznacie Prawdę i otrzyma-
cie wolność i miłość. Chrystus pragnie, 
abyście byli wolni i nauczyli się ko-
chać. Bądźcie pewni, że z Chrystusem 
zwyciężycie wszelkie zło...Miłość po-
winna królować w waszych sercach, a 
pokora w waszych umysłach.

Te rekolekcje, zakończone ado-
racją Najświętszego Sakramentu i 
namaszczeniem olejem św. Charbela 
pozostaną na długo, a może na zawsze, 
w sercach uczestników.

Zainteresowanych odsyłam na stro-
nę internetową: www.swcharbel.webs.
com Maria Dziwiszewska

Ważna data

Popatrz kto dzisiaj pamięta
Jest trzynasty grudnia kolejna data w kalendarzu
Miasto budzi się ze spokojnego snu
Euro poseł wyjechał do pracy za granicę
Dzieci idą do szkoły beztroskie
Już niedługo ubiorą choinkę
Przyjdzie do nich święty Mikołaj

Popatrz kto dzisiaj pamięta 
Jest trzynasty grudnia kolejna data w kalendarzu 
Kiedyś nasz sen o wolności pękł jak mydlana bańka
Były czołgi uzbrojone patrole godzina milicyjna 
Stan wojenny pacyfikacja kopalni Wujek 
I krew na ulicach niepotrzebnie rozlana

Popatrz kto dzisiaj pamięta
Jest trzynasty grudnia kolejna data w kalendarzu
Bohaterowie tamtych grudniowych wydarzeń
Na swoja wolność długo musieli czekać
Dzisiaj upokorzeni stoją w kolejkach do lekarza
Nikt nie zapyta czy starczy im do pierwszego
Jutro przyjdzie komornik znowu rentę zabiorą
Tak niepodległa Polska dziękuje im za odzyskaną wolność

Wieczność

Daleka czy bliska
Ciekawa czy nudna
Pełna nadziei czy zwątpienia
Radosna czy smutna
Nie posłaliśmy tam jeszcze łazika
Podobnego jak ten na Marsa
Rozum o nią pytany uparcie milczy
Dusza która do niej odeszła
Nigdy więcej z stamtąd do nas nie powróciła
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Szkoła Podstawowa w Gnojniku 
nosi imię Jana Pawła II. 22 paździer-
nika świętowaliśmy dziesięciolecie 
nadania imienia. Co możemy powie-
dzieć o sobie?

Dekada z Patronem, z dzisiejszej 
perspektywy patrząc, minęła bardzo 
szybko. Nastąpiły zmiany: jest nowa 
dyrekcja, do szkoły przyszło nowe po-
kolenie, niektórzy z pedagogów ode szli 
na zasłużoną emeryturę, pozostałym 
lekko posiwiały skronie. Niezmienny 
jest jednak model wychowania, przez 
cały ten okres uczniowie wychowywani 
są w duchu nauk niedościgłego wzoru, 
jakim był papież Jan Paweł II. Był On, 
jest i będzie dla nas drogowskazem.

10 lat z Patronem – Janem Pawłem II
Nasi uczniowie sporo wiedzą o swo-

im Patronie. Biorą udział w licznych 
apelach, akademiach i uroczystościach 
związanych z życiem Ojca Świętego.
Wzorem Patrona, chętnie poznają 
piękno przyrody ojczystej, biorąc 
udział w wycieczkach turystyczno- 
krajoznawczych, rajdach, wyjazdach 
do „zielonych szkół”. Uczestniczą w 
konkursach wiedzowych, literackich, 
recytatorskich, muzycznych poświę-
conych Osobie Jana Pawła II.

W klasach i na korytarzach wid-
nieją gazetki ścienne, u stóp pomnika 
Patrona zawsze stoją świeże kwiaty. 
Każdego roku szóstoklasiści uczest-
niczą w pielgrzymce na Jasną Górę, 

żywo włączając się w działania Ogólno-
polskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II. 
Corocznie szkoła organizuje wycieczki 
śladami Jana Pawła II. Drugoklasiści 
pielgrzymują do Łagiewnik, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Zakopanego, Stare-
go Sącza. Tradycją stały się majowe 
wyjazdy do Wadowic w dniu urodzin 
papieża. Wszyscy chcieliby pojechać 
do Rzymu, jednak na razie nie jest 
to możliwe, dlatego w imieniu całej 
społeczności uczniowskiej grupa na-
uczycieli złożyła hołd u grobu naszego 
Pa trona.

Ponadto dbamy o poszerzanie wie-
dzy o papieżu Polaku, czytamy książki, 
oglądamy filmy, tworzymy albumy, ze 

Drodzy Czytelnicy!
Zakończył się Rok Wiary. Przyszłość pokaże, jakie przyniósł owoce... Dobiega też końca rok 2013. Czas na podsumowanie, 

swoisty rachunek sumienia: wspólnotowy i osobisty…. Na chwile zadumy i refleksji… Czy go nie zmarnowałem, czy wyko-
rzystałem wszystkie możliwości czynienia dobra? Nikt z nas nie wie, jak długo dane mu będzie cieszyć się jeszcze życiem… 
Z tą myślą dedykujemy Kochanym Czytelnikom wiersz Haliny Biernat. Nazwała go „ostatnim”… Przyjmijcie go sercem, 
jak wzruszającą modlitwę … I życzmy Autorce, by kolejne lata przyniosły Jej dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa.

Redakcja

Ostatni wiersz

„Chodź, chodź, Zosiu mała, 
bo się aż, aż trzęsę cała”.

To fragmencik mojego pierwszego wierszyka,
który napisałam mając lat 8! 
 Teraz dobijam setki – wprost wierzyć się nie chce! 
Minęło mnóstwo dni i tyle powstało wierszy 
Pisanych moim wzruszonym sercem.
Były czasy spokojne, były też okrutne
i wiersze odpowiednio wesołe i smutne.

Wierszu mój, zaśpiewaj ze mną
morskiej fali echem,
ptasim świergotem,
 dziecinnym uśmiechem.

Ostatnią modlitwę jeszcze ślę do Ciebie,
Ojcze wszechmocny, który mieszkasz w niebie!

Październik 2013
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spotkań Rodziny Szkół gromadzimy 
pamiątki, które mają swoje miejsce w 
specjalnej gablocie wyeksponowanej 
na szkolnym holu.

Staramy się być jak nasz Patron 
dobrzy i pomagać innym, stąd też od 
kilku lat uczestniczymy w akcji „Ad-
opcja na odległość”. Mamy satysfakcję, 
że dzięki naszym staraniom ubogie 
dziecko z Kamerunu może chodzić do 
szkoły i ma szansę na lepszy start w 
dorosłe życie.

A co o Patronie myślą sami ucznio-
wie? Oto kilka wypowiedzi uczennic 
klasy szóstej:

- Ola – „Dla mnie jest ważne, że 
szkoła nosi imię błogosławionego, a 
już wkrótce świętego Jana Pawła II. 
Staram się być pilną uczennicą, tak jak 
nasz Patron i uczyć się jak najlepiej”.

- Sylwia – „Wiem z kogo brać przy-
kład. Jestem bardzo zadowolona, że 
mogę chodzić do szkoły imienia Jana 
Pawła II”.

- Jola – „Jestem zadowolona, że 
uczę się w szkole im. Jana Pawła 
II. Nasz Patron żył jeszcze po moim 
narodzeniu. Mogę się o Nim wiele do-
wiedzieć. Jest znany na całym świecie. 
Mówi się o Nim nie tylko na apelach 
w naszej szkole, ale także w telewizji, 
prasie i Internecie. Cieszę się, że będę 
świadkiem kanonizacji Patrona”.

 
Swoją refleksją w 10 rocznicę 

nadania imienia szkole podzieliła się 
również dyrektorka szkoły Ewa Prus: 
„ W perspektywie wieków, 10 lat to 
niewiele. Ale z naszego punktu wi-
dzenia to „szmat czasu”. Dzieci, które 
wówczas składały ślubowanie, dziś 

wkraczają w dorosłość. Ojciec 
Święty, Jan Paweł II, towarzyszy nam 
na co dzień. 

I muszę powiedzieć, że pomaga - 
przede wszystkim wychowywać. Ale 

również przekonuje, że warto się uczyć 
i że trzeba od siebie wymagać. To bar-
dzo ważne w dzisiejszym świecie, w 
którym kwitnie bylejakość, w którym 
wiele spraw stawia się „na głowie”, a 
człowiek próbuje ustanowić własny po-
rządek nawet wbrew prawom natury, 
wbrew prawu Bożemu.

Cieszę się, że mamy Świętego Pa-
trona. Jan Paweł II to prawdziwy przy-
jaciel dzieci i młodzieży, wzór patrioty, 
zatroskany o człowieka w każdym 
wymiarze jego istnienia. Wspaniały 
przykład dla uczniów. Wskazuje drogę 
prawdziwą, choć niepopularną, często 
wyśmianą i wyszydzoną. Pomaga od-
naleźć prawdziwe wartości i uczy, jak 
przy nich trwać. 

Z wdzięcznością i szacunkiem myślę 
o moich poprzednikach, którzy prowa-
dzili tę szkołę, odnajdując dla niej wciąż 
nowe zadania, a jednocześnie trwając 
przy uniwersalnych wartościach. 
Mamy wspaniałych uczniów, mądrych 
nauczycieli i roztropnych rodziców. To z 
ich pełną akceptacją i pomocą możemy 
realizować misję naszej szkoły zawartą 
w słowach Patrona: „W wychowaniu 
chodzi właśnie o to, ażeby człowiek 
stawał się bardziej człowiekiem”.

 22 października, dzień 10 rocz-
nicy, nadania imienia miał bardzo 
uroczysty charakter. Świętowanie 
rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy 
św. którą sprawował ks. proboszcz Ma-
rian Zapiór. Następnie, już w murach 
szkolnych, młodzież zaprezentowała 
program artystyczny pod hasłem 
„Jesteście tyle warci, ile warte jest 
wasze serce”. Była to akademia pełna 
refleksji i wyciszenia. Młodzi artyści 
pokazali, jak rozumieją i korzystają 
z papieskiego przesłania. Pierwszaki, 
jak co roku, złożyły ślubowanie. Jak 
przez inne lata, i tym razem, najmłodsi 
uczniowie otrzymali jako upominek 
flagi narodowe. Dyrektor szkoły Ewa 
Prus w swoim przemówieniu odwo-
łała się do słów Ojca Św.: „ Dzieci są 
nadzieją, która rozkwita wciąż na 
nowo…” Te słowa są mot tem naszego 
Szkolnego Programu Wychowawczego 
i towarzyszą nam każdego dnia.

Na zakończenie uroczystości wy-
stąpił zespół dziecięcy „Szkraby”, który 
podobnie, jak przed 10 laty podczas 
nadania imienia, swoim tańcem z 
obręczami hula - hop zachwycił pu-
bliczność. 

Ewa Jarosz
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Ostatnia niedziela roku liturgicz-
nego - uroczystość Chrystusa Króla – 
sprzyja podsumowaniu i ocenie ze swego 
udziału w ewangelizacji i szerzeniu 
Królestwa Chrystusa. Przypomina o 
tym nabożeństwo w pierwszym koście-
le diecezji – w katedrze tarnowskiej. 
Przewodniczy mu Biskup Ordynariusz, 
a uczestniczą przedstawiciele wszyst-
kich oddziałów Akcji Katolickiej – tego 
Stowarzyszenia, które najściślej współ-
pracuje z biskupem i proboszczami w 
prowadzonej przez nich ewangelizacji.

W każdym roku jest także obecna 
grupa diecezjan, którzy są specjalnie za-
proszeni, aby otrzymać przyznane przez 
Biskupa medale i dyplomy z napisem: 
„Dei Regno Servire” – „Służyć Królestwu 
Bożemu” za wielkie zaangażowanie w 
budowę Królestwa Bożego, często także 
poza granicami parafii a nawet kraju.

W tym zaszczytnym gronie Laure-
atów znalazło się w tym roku aż pięcioro 
brzeszczan. Wszyscy są związani ze 
Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju 
Młodzieży” „ Wzrastanie”.

- Maria Babicz- długoletnia eme-
rytowana dyrektorka Domu Dziecka 
w Jasieniu. Inicjatorka wielu akcji 
społecznych na rzecz parafii i miasta, w 
tym współtwórczyni powstałego w 1996 
roku Komitetu Odnowy Cmentarza 
Parafialnego w Brzesku

- Maria Kociołek- emerytowana 
nauczycielka matematyki w szkołach 

„Wzrastanie” wiernie służy „Wzrastanie” wiernie służy 
Królestwu BożemuKrólestwu Bożemu

brzeskich i magister psychologii dzia-
łająca do dziś w kolegium orzekającym 
osoby niepełnosprawne i uzależnione 
od alkoholu. Inicjatorka i prezes przez 
dwie kadencje pierwszego w diecezji 
oddziału Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców.

- Jan Kusiak –współtwórca i dłu-
goletni prezes parafialnego oddziału 
Akcji Katolickiej, były radny Brzeska. 
Współtwórca i animator Fundacji Pro-
filaktyki Wychowawczej w Rodzinie i 
Innych Środowiskach Wychowawczych.

- Janusz Mastek – animator Tygodni 
Kultury Chrześcijańskiej, współwłaści-
ciel drukarni „Printgraph”, w której 
od 1993 roku jest drukowany katolicki 
miesięcznik dla Młodzieży „Wzrastanie”, 
kilka pism parafialnych i wiele książek 
o tematyce religijnej.

- Antoni Patulski – przedsiębiorca 
budowlany, jeden z liderów Kręgów 
Domowego Kościoła, pomysłodawca i 
organizator znanych w regionie spotkań 
Klanu Rodziny Patulskich z Radłowa.

Ksiądz Kanclerz Kurii Diecezjalnej 
przedstawiając w Katedrze Tarnow-
skiej naszych Laureatów powiedział, że 
otrzymują medale i dyplomy za wielkie 
zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia 
Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzra-
stanie”. 

Jako długoletni świadek ich pracy 
– byłem przecież sam zaangażowany 
w tworzenie i prowadzenie zarówno 
miesięcznika „Wzrastanie”, jak i Szkoły 
Katolickiej - czuję się kompetentny i 
zobowiązany, aby o tym podać garść 
informacji.

Redakcja i administracja powstałego 
w 1986 roku w Tarnowie „Wzrastania” 
została w 1990 roku przeniesiona do 
Brzeska. Pismo było wydawane przez 
Komisję Episkopatu d.s. „Duszpaster-
stwa Młodzieży” z którą byłem związany. 
W miarę upływu lat coraz więcej osób z 
Brzeska i okolicy angażowało się w pracę 
redakcji i administracji tego pierwszego 
nie tylko w Ziemi Brzeskiej, ale i całej 
diecezji, katolickiego czasopisma. Po-
nieważ po kilku latach dotychczasowy 
wydawca przestał istnieć (Stolica Apo-
stolska rozwiązała tę i inne komisje przy 
Episkopacie), zaistniała konieczność 
zorganizowania osoby prawnej, która 
przejmie tę odpowiedzialność. Mogło nią 
być stowarzyszenie. 

W międzyczasie powstała w Brze-
sku, w kręgach osób związanych ze 
stowarzyszeniami katolickimi i wśród 
wychowawców – myśl, aby utworzyć na 
naszym terenie szkołę katolicką. I tak 
po kilku latach różnych przygotowań 
(m. in. zapoznawania się z istniejącymi 
dotąd szkołami, a w naszej diecezji 
było ich w tym czasie zaledwie dwie - 
w Nowym Sączu), powstało 10 marca 

Na zdjęciu nasi Laureaci: Janusz Mastek, Maria Babicz, Maria Kociołek, Antoni Patulski, Jan Kusiak.
Towarzyszy im ks. Zygmunt Bochenek
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2000 r. wspomniane wyżej Stowarzy-
szenie Wspierania Rozwoju Młodzieży 
„Wzrastanie”. Obok wydawania pisma 
i apostolstwa przez media katolickie 
oraz prowadzenie Szkoły Katolickiej 
w zakresie Gimnazjum i Liceum, 
Stowarzyszenie od początku włączyło 
się w organizowanie Brzeskich Dni 
Młodych i Tygodni Kultury Chrześci-
jańskiej. Ciężar odpowiedzialności za 
realizację tych zadań (poza funkcjo-
nującym od 1990 r. zespołem redak-
cyjnym), spadł w pierwszym rzędzie 
na Zarząd Stowarzyszenia, w którym 
od początku do 2011 r. przez kolejne 
kadencje działały nagrodzone obecnie 
przez Biskupa Ordynariusza osoby 
z Prezes p. Marią Babicz na czele. 
Przez pierwsze lata były to starania 
o pozyskanie bazy materialnej, w 
pierwszym rzędzie budynku dawnego 
ambulatorium i ośrodka zdrowia przy 
Browarze.

Sprawa przeciągała się między in-
nymi dlatego, że zmieniali się właści-
ciele Browaru Okocim (własność pań-
stwa, Brau und Brunnen, Carlsberg 
– Okocim). Oficjalnie Stowarzyszenie 
wydzierżawiło na 10 lat przejęty 
przez Starostwo obiekt 30.09.2002 r. 
Rozpoczęły się prowadzone na wielką 
skalę prace remontowe i adaptacyjne 
w budynku, aby przystosować go do 
wymogów stawianych przez władze 
oświatowe dla obiektów szkolnych. 
Stało się to możliwe dzięki zabiegom 
i wielkiej determinacji członków Sto-
warzyszenia a zwłaszcza Zarządu z 
p. Prezes na czele. Trzeba wspomnieć 
choć kilka osób, które wielokrotnie od-
powiadały pozytywnie na apele o po-
moc materialną, finansową i fachową. 

Byli to: właściciel „Optimusa” – 
Roman Kluska, właściciel „Polbau” 
- Andrzej Duda, Cech Rzemiosł Róż-
nych, Urząd Miejski, Starostwo Po-
wiatowe, inż. Stanisław Pawlikowicz 
( dokumentacja techniczna budynku).

Ponieważ prace się przeciągały, 
pierwszy rok szkolny, 2003/2004, 
Szkoła Katolicka pod dyrekcją p. 
Haliny Podolańskiej – Nabożny roz-
poczęła w Domu Katechetycznym 
parafii. Z minionego dziesięciolecia 
trzeba jeszcze wspomnieć, że w 2008 
roku, po kilkuletnich staraniach, 
Stowarzyszenie „Wzrastanie” prze-
kazało prawo własności czasopisma 
Wydawnictwu „Gotów”, reprezentu-
jącemu Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, pozostawiając sobie tytuł 
współwydawcy pisma.

Natomiast w dalszym ciągu jest or-
ganem prowadzącym Szkołę Katolicką.

 Ks. Zygmunt Bochenek
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Pamiętacie, Drodzy Czytelnicy, sło-
wa Psalmisty, który wołał: Jeruzalem, 
jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie 
moja prawica! Niech język mi przy-
schnie do podniebienia, jeśli nie posta-
wię Jeruzalem ponad największą moją 
radość (Ps 137, 1–6)? A znacie słowa 
Edmunda de Amicis, autora  książki 
„Serce”, dawnej lektury szkolnej?: 
Kocham Ojczyznę, bo moja matka się 
tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi 
spoczywają ci wszyscy, których opłaku-
je matka i czci ojciec, bo to miasto moje 
rodzinne, mowa, książki uczące mnie, 
bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, 
cały wielki naród, wśród którego żyję, 
przyroda, co mnie otacza i wszystko, co 
widzę, co kocham, co podziwiam – jest 
częścią Ojczyzny. 

Wielka poetka z czasów niewoli, 
Maria Konopnicka, wołała: Kochasz ty 

Kilka refl eksji o Niepodległości

„Wolność trzeba zawsze zdobywać”
Listopad to szczególny miesiąc. 

Kolorowo migocą cmentarne lampiony. 
Żółto-czerwone liście niczym ostatnie 
ćmy tego roku spadają z drzew rozło-
żystych jak znak krzyża w odkupieniu 
za grzechy tego świata. To miesiąc 
modlitewnego skupienia, zadumy, po-
wracających obrazów z przeszłości. To 
nawiedzanie grobów naszych bliskich 
i przyjaciół, którzy poprzedzili nas w 
tej drodze. W listopadzie chylimy czoło 
przed bohaterami niepodległości, mo-
dlimy się za uczestników powstań, do-
wódców, za porwanych i męczonych, za 
walczących o wolność słowa i sumienia.

W Święto Niepodległości ogarniamy 
myślą naszą ojczyznę. Sięgamy pamię-
cią w przeszłość, wspominamy naszych 
przodków, którzy szli długą i jakże trud-
ną drogą do pamiętnego 11 listopada. 
Ojcowie naszej niepodległości wiedzieli, 
że nie wystarczy odzyskać wolność, ale 
trzeba ją ochraniać i troszczyć się o nią 
jak o płomyk ognia, który dopiero, co się 
zapalił i drży przy każdym podmuchu 
wiatru. Dzisiaj musimy na nowo uświa-
damiać i przebudzać naszą pamięć, aby 
ten wyjątkowy dzień i wspaniałe święto 
narodowe zajaśniało nowym blaskiem 
swojej świetności. Bo jeśli zatracimy to, 
co jest dziedzictwem naszych ojców, to 
co nam pozostanie?

Nasza wędrówka - życie - też kiedyś 
dobiegnie kresu. - Czy pozostanie w 
czyjejś pamięci?

Temuż uświadamianiu i przebudza-
niu naszej pamięci poświęcony był pro-
gram patriotyczno- religijny „Wolność 
stale trzeba zdobywać” przedstawiony w 
dniu 8 listopada 2013 w kościele NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 

w Brzesku przez Publiczne Gimnazjum 
Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku. 
Uroczystość przygotowali uczniowie 
klas I, II i III pod opieką nauczycieli: 
Doroty Kwaśniak, Marii Rojek, Piotra 
Podłęckiego i ks. Wojciecha Jurkowskie-
go. Program uświetnił chór szkolny pod 
kierunkiem Iwony Mikołajek. 

Maria Rojek
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W okresie ofensywy bolszewickiej 
na Warszawę , armia polska i wojska 
wolnej Ukrainy zmagały się również 
z nawałą bolszewicką na froncie po-
łudniowo- wschodnim. Siły polskie i 
wolnej Ukrainy po opuszczeniu Kijowa, 
wycofały się do Małopolski wschodniej, 
obsadzając linię obronną 
na przedpolach Lwowa, Za-
mościa i nad rzeką Bug. 
Oddziały polskie (2, 3 i 6 Ar-
mia wraz z wojskami wolnej 
Ukrainy) kadrowa dywizja 
strzelców ukraińskich w 3 
Armii i grupa ukraińska w 
sile brygady piechoty, która 
w trakcie walk odwrotowych 
została rozbudowana do siły 
kadrowej dywizji w 6 Ar-
mii, którą dowodził Michajło 
Omelanowicz - Pawlenko/ 
przygotowywały się do od-
parcia wroga. Nacierające na 
wojska polskie i wolnej Ukra-
iny oddziały bolszewickie 12 
i 14 Armii zostały wcześniej 
zreorganizowane i uzupeł-
nione oraz wzmocnione przez 
1 Armię konną dowodzoną 
przez Siemiona Budionne-
go, a liczącą ok. 35 tysięcy 
żołnierzy. W szeregach 12 
Armii bolszewickiej znalazły 

W obronie Lwowa, Zamościa i linii Bugu
się wojska czerwonej ukraińskiej Armii 
Hałyckiej, składająca się z dwóch brygad 
ukraińskich (oddziały te w czasie wojny 
polsko - ukraińskiej w 1919 r. przeszły 
na stronę bolszewików). Natomiast w 14 
Armii bolszewickiej znalazła się 3 czer-
wona galicyjska brygada ukraińska. Tak 

pod Lwowem, jak i w rejonie Zamościa 
siły wolnej Ukrainy (w obronie Zamościa 
ok. 200 żołnierzy wolnej Ukrainy), wraz 
z Polakami , w sposób bohaterski odpie-
rały ataki wroga, mimo ok. 10 krotnej 
jego przewagi.

dom, rodzinny dom… symbol Ojczyzny 
której trzeba sercem ojczystych progów 
strzec, serce w ojczystych ścianach 
złóż, mimo, że nie ma jej już na mapie 
Europy. A potem dodawała w „Rocie”; 
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie 
damy pogrześć mowy (pogrzebać, 
zapomnieć, wymienić na inną)…Pa-
miętacie na pewno, uczyliśmy się tych 
wierszy na pamięć, śpiewaliśmy jako 
hymn zniewolonej Ojczyzny… i nadal 
jest śpiewana na apelach szkolnych i 
uroczystościach patriotycznych.

Warto się pochylić nad  rozumie-
niem i znaczeniem miłości Ojczyzny 
dzisiaj. Otóż najpierw o winniśmy pa-
mięć tym wszystkich, którzy pracowali, 
poświęcali się, tworzyli ojczyste dzieje, 
abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo 
i budować jeszcze lepszą przyszłość. 
Wyrażamy pamięć tym, którzy nie tylko 
żyli i pracowali dla swojej Ojczyzny, ale 
nade wszystko oddali za nią to, co mieli 
najcenniejsze – swoje życie. Gdzie twoje 
groby, Polsko, gdzie ich nie ma? – wołał 
Jan Paweł II w Warszawie w czasie 
I pielgrzymki. Wspominamy wszyst-
kich, którzy polegli w walce o wolność 

Ojczyzny we wszystkich powstaniach, 
ruchach narodowych i społecznych, we 
wszystkich poczynaniach i wysiłkach, 
w najszlachetniejszych porywach serca, 
pełni żywej wiary. 

Marszałek Polski – Józef Piłsud-
ski mówił: Ten, kto nie szanuje i nie 
ceni swej przeszłości, nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości, ani nie ma 
prawa do przyszłości. Miłość Ojczy-
zny to nie tylko wdzięczna pamięć i 
szacunek dla ołtarzy przeszłości. To 
także odpowiedzialność za jej obecny 
i przyszły kształt. Cyprian Norwid 
pisał: Ojczyzna – to wielki, zbiorowy 
obowiązek. Nie możemy się czuć zwol-
nieni od tej odpowiedzialności. Każdy 
na swoim miejscu, zgodnie ze swoim 
powołaniem i możliwościami, winien 
troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie 
moralną, o sprawiedliwość w naszym 
ojczystym domu. Trzeba tę wolność, 
którą odzyskaliśmy, mądrze i odpo-
wiedzialnie zagospodarować. Trzeba 
jej właściwie używać z myślą o dobru 
wspólnym. Wolna Ojczyzna jest dla 
nas wielkim darem, ale jest o na także 
wielkim zadaniem. 

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popie-
łuszko, w trudnych czasach stanu wo-
jennego, gdy gromadził robotników na 
comiesięczne Msze za Ojczyznę, m.in. 
mówił: Nie jesteśmy Narodem tylko 
na dziś. Jesteśmy Narodem, który ma 
przekazać w daleką przyszłość moce 
nagromadzone przez całe tysiąclecie. 
A Jan Paweł II mówił: Dziś przed Polską 
w perspektywie jednoczącej się Europy, 
europy Ojczyzn, stają nowe wyzwania. 
Trzeba je podjąć mądrze i odpowiedzial-
nie. Dziś nie trzeba przelewać krwi. 
Bo dziś bardziej potrzebną i nie mniej 
chwalebną rzeczą jest przelać dla niej 
swój pot. Wciąż w cenie jest mądrość i 
praca. Jeśli do tego dołączymy wartości 
duchowe, które są fundamentem naszej 
tradycji chrześcijańskiej, to nie trzeba 
będzie się bać zlaicyzowanych krajów 
Europy. Nasza obecność w Unii jest tak 
konieczna, jak obecność chrześcijan w 
Rzymie Nerona i apostołów na szlakach 
dalekich od wiary. 

Pamiętacie? To dobrze. Przeka-
zujcie tę wielką mądrość młodym 
pokoleniom!

MD
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Natomiast udział jednostek ukra-
ińskich w siłach bolszewickich, naj-
prawdopodobniej zadecydował o tym, 
że głównym zadaniem tego frontu stało 
się zdobycie Lwowa.

Kiedy ruszała polska kontrofensy-
wa znad Bugu i Wkry , 1 konna armia 
bolszewicka i pozostałe siły tego frontu 
zbliżały się do Lwowa, a później do Za-
mościa. W przededniu tych wydarzeń 
w Małopolsce Wschodniej przystąpiono 
do formowania oddziałów ochotniczych. 
W ten sposób została utworzona grupa 
mjr Romana Abrahama ( w 1939 r. gen. 
i dowódca bohaterskiej Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii), której trzon two-
rzyła młodzież i inteligencja lwowska. W 
jej skład wchodziły: batalion kpt. Zającz-
kowskiego, dyw. kawalerii rotmistrza T. 
Koraba - Krynickiego, dyw. karabinów 
maszynowych A. Dawidowicza i bateria 
artylerii. Po zwycięskich walkach w re-
jonie Horodyszcza i Chodaczkowa, siły 
te oddzielnie wycofywały się w kierunku 
Lwowa. Po wyczerpującym marszu, w 
ciągłych walkach, batalion Zajączkow-
skiego doszedł do lasu oddzielającego go 
od Zadwórza. Po przejściu lasu oddział 
polski został ponownie zaatakowany 
przez bolszewików. Kpt. Zajączkowski 

rozwinął batalion w potrójną tyralierę 
dowodząc jej pierwszą linią. Kiedy 
oddział polski , pod silnym ogniem ar-
tyleryjskim zaległ na polu, do ataku na 
artylerię wroga ruszyła druga kompania 
por. Demetera , zmuszając wroga do 
ucieczki. Wówczas oddział polski został 
zaatakowany przez kawalerię Budion-
nego. Po odparciu szarży, siły polskie 
zdobyły stacje kolejowa w Zadwórzu. 
Wydawało się, że droga odwrotu do 
Lwowa została otwarta. Jednak po 
opuszczeniu Zadwórza przez Polaków, 
kierujących się do Lasu Barszczowic-
kiego, batalion został ponownie zaatako-
wany przez masę kawalerii Budionnego. 
Bohatersko walczący ochotnicy odparli 
sześć szarż wroga, zadając mu poważne 
straty. Jednak w czasie siódmej szarży, 
kiedy ochotnikom zaczęło brakować 
amunicji, Moskalom udało się przerwać 
linię polskiej piechoty. Mimo braku amu-
nicji, kpt. Zajączkowski wydał rozkaz 
walki „ do ostatniego naboju”. Kolejną 7 
szarżę powitały nieliczne wystrzały. Za-
jączkowski ostatnią kulą odebrał sobie 
życie. Podobnie postąpili żyjący jeszcze 
oficerowie, podoficerowie i żołnierze 
ochotnicy. Rannych dobijali bolszewicy. 
Łącznie pod Zadwórzem poległo 318 

polskich ochotników, w ogromnej więk-
szości lwowian. Ich ofiara pozwoliła 
przygotować się „ zawsze wiernemu mia-
stu” na przyjęcie czerwonego nieprzyja-
ciela. Do historii to starcie przeszło pod 
nazwą „ Polskie Termopile” . Oni tak jak 
przed wiekami Spartanie, nie poszli do 
wrogiej niewoli. Jesienią 1920 r. , już po 
pokonaniu wroga, na rozkaz dowództwa 
Małopolskich Oddziałów Ochotniczych, 
w których służyli również mieszkańcy 
ziemi brzeskiej, usypano w Zadwórzu 
kopiec - mogiłę na wieczna chwałę dla 
bohaterskich obrońców Polski. Oni tam 
strzegą po dzień dzisiejszy miasta nad 
Pełtwią.

Jeżeli I wojna światowa miała 
jeszcze humanitarne oblicze, bo do wy-
jątków zaliczano wypadki mordowania 
ludności cywilnej czy też rannych albo 
jeńców, to bolszewicy, jak to głosił apel 
skierowany do polskiej Armii Ochotni-
czej, wprowadzili do wojny nienawiść 
rasową, stanową, mordy ludności cy-
wilnej i wziętych do niewoli żołnierzy, 
masowe gwałty, walkę z religia itd. Już 
10 kwietnia 1920 r. jak czytamy w tym 
rozkazie „ niezbędne jest ...zabrać się 
do bezlitosnej i bezwzględnej walki z 
całą polską ludnością przez jej zupełną 
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eksterminację - czyli jej doszczętne 
wyniszczenie. Żadne kompromisy są 
niedopuszczalne”.

Mieszkańcy powiatu brzeskiego 
z dużym niepokojem chłonęli wieści 
nadchodzące z pola walki. Towarzyszy-
ła temu ogromna ofiarność społeczna 
i narodowa. Do wojska poszli prawie 
wszyscy Polacy zdolni do służby woj-
skowej. W wioskach powiatu brzeskiego 
pozostali tylko kalecy i chorzy. W mieście 
nad Uszwicą, podobnie jak w całej Pol-
sce, obowiązywały ceny maksymalne, 
których różnego typu handlarze nie 
respektowali, a władza nie spieszyła się 
z wyegzekwowaniem tych powinności. 
„ Cukru na kartki nie ma, pisał „Lud 
Katolicki”, chleba nie ma, ale na każdej 
wystawie chleb i świeże bułeczki, słody-
cze i ciastka - po paskarskich cenach. W 
Gosprzydowej i innych wioskach nie było 
cukru nawet dla chorych. Brakowało 
nafty oświetleniowej, a innego poza 
łuczywem, źródła światła poza miastem 
nie było. Sprzedają 3/4 litra nafty na 
miesiąc na dom i to takiej, co się świecić 
nie chce. Władze miasta, aby zapobiec 
głodowi wśród najbardziej potrzebują-
cych i urzędników, postanowiły same 
zorganizować wypiek chleba.

Wobec powszechnego niedożywienia, 
szalejący wówczas tyfus, gruźlica i inne 
epidemiczne choroby zbierały obfite 
żniwo. W 1920 r. w Małopolsce miesięcz-
nie notowano po kilka tysięcy nowych 
zachorowań na tyfus. Mimo takich nie-
dogodności, wszyscy z nadzieją w sercu 
oczekiwali pomyślnych wieści z frontu 
pod Lwowem, Zamościem i Warszawą. 
Podjęte wówczas próby rokowań z rzą-
dem bolszewickim nie mogły być konty-

nuowane wobec ultymatywnych żądań 
bolszewików. W Spa, jak informował 
mieszkańców Brzeska „Lud Katolicki”, 
min. Władysław Grabski powiedział: 
„Polska walczy o zapewnienie sobie 
niepodległego bytu ...i przyłączenie do 
Polski tych ziem, które są zamieszkałe 
przez ludność polską. Polska gotowa 
jest w każdej chwili zawrzeć pokój na 
zasadach stanowienia o sobie narodów 
zamieszkałych między Polską a Rosją”. 
Lecz na takie rozwiązanie bolszewicy 
nigdy się nie godzili. (A przy tym) 
„wojsko polskie zasłania Europę przed 
falą bolszewicką... (Dlatego) Polska, o 
ile będzie zmuszona do dalszej walki, 
potrzebuje wydatnej materialnej i 
moralnej pomocy”. Tymczasem Rada 
Ambasadorów, pod dyktando Loyda 
George doprowadziła do przyjęcia nie-
korzystnego dla Polski rozstrzygnięcia 
na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Ora-
wie. Nie zgodziła się na przesuniecie 
plebiscytu na Warmii i Mazurach na 
późniejszy termin. Podobne stanowisko 
zajmowała w sprawie Wileńszczyzny i 
Lwowa. W mieście i gminach wszyscy 
dobrowolnie zgodzili się na dodatkowe 
opodatkowanie zwane „ pogłowiem”, na-
głaśniano apele Rady Obrony Państwa 
wzywające do uporczywej walki z bol-
szewikami.”Ojczyzna / jest w / potrzebie. 
Wrogowie otaczają nas zewsząd, skupili 
wszystkie siły, aby zniszczyć wywalczo-
ną krwią i trudem żołnierza polskiego 
niepodległość ...”. Apel SKL głosił, że 
„...bolszewizm jest uosobieniem wszel-
kiego zła, jest wymysłem najgorszych 
duchów... I to wylęgnione piekło zaczy-
na się toczyć na naszą piękną Ziemię 
Polską...My musimy się przeciwstawić 

niebezpieczeństwu”. 1 sierpnia 1920 
r. członkowie „Piasta” wezwali miesz-
kańców ziemi brzeskiej „ do wszelkich 
wysiłków, aby doprowadzić do szczęśli-
wego zakończenia wojny i zobowiązują 
się popierać ... pożyczkę „Odrodzenia 
Polski” i ochotniczy werbunek wojskowy. 
W połowie sierpnia 1920 „ Lud Katolic-
ki” zauważył, że ucichły kłótnie i swary 
partyjne i wszyscy prócz zaprzedańców 
i zdrajców, stanęli zgodnie do wspólnej 
obrony i pracy”.

Pilnie obserwowano zachowanie lud-
ności żydowskiej, bo przecież odpowie-
dzialnymi za wojnę i zbrodnie podczas 
niej popełnione byli m. in.: Włodzimierz 
Lenin ( Ulianow – Zederblum), Lew 
Trocki (Bronsztajn) - komisarz frontu 
północno- zachodniego, szczególnie 
wrogo ustosunkowany do Polaków, Lew 
Kamieniew (Rozenfeld ) komisarz armii 
o podobnych poglądach, Józef Stalin - 
Komisarz Frontu Południowo - Zachod-
niego, Izaak Bebel - komisarz w sztabie 
armii Budionnego. Brzescy wyznawcy 
Starego Testamentu byli raczej lojalni 
wobec państwa polskiego.

 Zauważył to także ks. Paweł Wie-
czorek. W jednym ze swoich utworów 
scenicznych napisał: Ny, to prawda. My 
Żydkowie ... my ich także mamy dość... 
Ja potrzebuję prowadzić szynk z trun-
kiem i handel. Polak, jak zje i wypije, to 
zapłaci. Moskal zaś zje, wypije, rozbije, 
często wybije ... a nigdy nie płaci. I dalej 
Człowiek nigdy życia nie jest pewny pod 
tym przeklętym Moskalem. Tak było nie 
tylko wówczas, ale i znacznie później. 

Prof. dr hab. Marian Stolarczyk

11 listopada w Święto Niepodległości
Jedenasty listopada 

Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada.

Tym co zmarli za ojczyznę
hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole

to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony
w mieście flagi rozwinięto

i me serce się raduje
że obchodzę Polski święto.

L. Wiszniewski.

W dniu 11 listopada w 
Święto Niepodległości o godz. 
9.00 w kościele w Jadowni-
kach została odprawiona Msza 
Święta za Ojczyznę i poległych 
w jej obronie.

Na cmentarzu delegacje 
i poczty sztandarowe oddały 
hołd poległym za Ojczyznę. Zo-
stał odczytany apel poległych, 
przy pomniku złożono kwiaty i 
zapalono znicze.
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Dziewięćdziesiąt pięć lat temu opa-
dły z naszego narodu kajdany niewoli. 
Tysiące emigrantów mogło powrócić do 
kraju. Miliony Polaków rozpoczęło od-
budowywanie wspólnego domu podzie-
lonego przez ościennych wrogów na 
trzy części. Uderzył o stropy świątyń 
szczery i potężny głos „ Ciebie, Boga, 
wysławiamy”. Modlitwie towarzyszył 
wysiłek odbudowy i ogromny zapał, 
który scementował wszystkich: zie-
mian, inteligencję i chłopów. Wszyscy 
uświadamiali sobie fakt, że do wolności 
doszli pod przewodem dwóch wartości: 
patriotyzmu i religii. Dziękowali Bogu, 
że po 123 latach niewoli narodowej 
Polska odzyskała niepodległość 
i znów, mimo wewnętrznych 
napięć, zaczęła się liczyć się 
na mapie politycznej Europy.

W naszym mieście i w 
powiecie żywe były tradycje 
niepodległościowe. W latach 
1914 - 1917 ogólna liczba legio-
nistów wynosiła 228 mężczyzn. 

Po wybuchu wojny euro-
pejskiej przechodziły w sierp-
niu 1914 roku przez Brzesko 
wojska austriackie najroz-
maitszych gatunków broni i 
narodowości – zanotował pro-
boszcz brzeski, Roman Mazur 
w Kronice Parafialnej - Szli 
Polacy z wizerunkiem Mat-
ki Bożej Częstochowskiej na 
sztandarach. Dla naszych chłopców, z 
57 pułku, była Msza św. w kapliczce na 
Słotwinie - spodziewaliśmy się Polski 
- przemówiłem - płakaliśmy. Powołani 
z parafii spowiadali się wszyscy i to 
przez noc, bo mobilizacja była nagła. 
Brzeska Drużyna Sokoła wyruszyła 
dobrowolnie do legionów, żegnana w 
kościele Mszą św., medalikami Matki 
Boskiej i przemówieniem proboszcza 
zakończonym zawołaniem : Do widze-
nia w wolnej Polsce!

Kazimierz Missona, ówczesny dy-
rektor gimnazjum brzeskiego, - pisał w 
swojej książce „Brzesko w przededniu 
niepodległości” (1916-1918) Gdy z krwi 
przelanej na bitewnych polach - jak 
Feniks z popiołów - odrodziła się wy-

marzona, wymodlona wolna Polska, 
radość patriotycznego Brzeska nie 
miała granic. Gdy Rada Regencyjna 
w Warszawie ogłosiła w dniu 7 paź-
dziernika 1918 r. niepodległość Polski, 
urządziliśmy w Brzesku wielką uroczy-
stość ku upamiętnieniu tego zdarzenia. 
Nabożeństwo w kościele celebrował ks. 
kanonik Roman Mazur, a porywające 
kazanie wygłosił ówczesny katecheta 
gimnazjalny, dziś znany poseł, ks. dr 
Czuj. Tłumy publiczności wypełniły nie 
tylko kościół, lecz i dziedziniec kościel-
ny. Potem odbył się pochód do Sokoła; 
tu przemawiali burmistrz dr Stani-
sław Wisłocki, marszałek powiatowy 

Jan baron Gótz- Okocimski i prezes 
Sokoła dr Jan Władysław Brzeski. W 
końcu odśpiewano „Rotę” Konopnickiej 
i „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Na naszych spotkaniach patrio-
tycznych, przy pomnikach, obeliskach, 
powracamy do historii. Wspominamy 
bohaterów, ideowych polityków, mężów 
stanu europejskiego formatu, którzy 
utorowali nam drogę do niepodległości. 
Tego dnia chylimy też czoła przed ge-
niuszem polityków, którzy „własnych 
pożytków zapomniawszy”, potrafili 
wspólnie i bezinteresownie podjąć 
służbę dla narodu. Roman Dmowski, 
Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsud-
ski, Wincenty Witos, Wojciech Korfan-

ty, choć pochodzili z różnych zaborów 
i reprezentowali odmienne orientacje 
polityczne, tam, gdzie chodziło o spra-
wy najważniejsze, odkładali na bok 
interesy partyjne, przekładając nade 
wszystko wspólne dobro.

Słowami sługi Bożego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego dziękujemy 
Miłosiernemu Bogu, że wzbudził w 
naszym narodzie wielkich mężów, 
mocarzy ducha, natchnionych wiarą i 
miłością do Ojczyzny, że byli dla nas 
natchnieniem i nauczycielami, podno-
sili ducha, krzepili nas i przygotowy-
wali do momentu zmartwychwstania... 
Wspominamy dziś wszystkich, którzy 

polegli w walce o wolność Ojczy-
zny we wszystkich powstaniach, 
ruchach narodowych i społecznych, 
we wszystkich poczynaniach i 
wysiłkach, w najszlachetniejszych 
porywach, pełni żywej wiary.

Wspominając ich, wydobywamy 
z historii to, co było twórcze, co 
służyło Ojczyźnie, co przyczyniło 
się do odzyskania niepodległego 
bytu naszego państwa, do rozwoju 
naszej Ojczyzny, do wzrostu jej 
prestiżu wśród narodów Europy 
i świata.

Miłość Ojczyzny to nie tylko 
wdzięczna pamięć i szacunek dla 
ołtarzy przeszłości. Miłość Ojczy-
zny to także odpowiedzialność za 
jej obecny i przyszły kształt.
„Ojczyzna - to wielki, zbiorowy 

obowiązek” - pisał Cyprian Norwid. 
Nie możemy się czuć zwolnieni od tej 
odpowiedzialności. Każdy na swoim 
miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem 
i możliwościami winien troszczyć się 
o dobro, o siłę, szczególnie moralną, o 
sprawiedliwość w naszym ojczystym 
domu. Trzeba tę wolność, którą odzy-
skaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie 
zagospodarować. Trzeba jej właściwie 
używać z myślą o dobru wspólnym. 
Dlatego zdajemy sobie sprawę, że 
wolna Ojczyzna jest dla nas wielkim 
darem, ale jest ona także wielkim 
zadaniem.

Bł. Jerzy Popiełuszko, w trudnych 
czasach stanu wojennego, gdy groma-

Kazanie ks. prof. dr hab. Stanisława Piecha z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 
wygłoszone w czasie Mszy św. za Ojczyznę w Brzeskiej Farze 11 listopada 2013 r.

Święto Niepodległości. 
Dzień pamięci, wdzięczności i myśli 

kierowanych ku Ojczyźnie
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dził robotników na comiesięczne Msze 
za Ojczyznę, przypominał: Nie jesteśmy 
Narodem tylko na dziś. Jesteśmy Na-
rodem, który ma przekazać w daleką 
przyszłość moce nagromadzone przez 
całe tysiąclecie.

Niepodległa ojczyzna to naród, któ-
ry sam u siebie jest gospodarzem, sam 
stanowi prawa, sam dba o pomyślność 
swoich obywateli, sam kształtuje swoją 
kulturę, sam wybiera swoją religię.

Ten stary dąb tak wrósł, a wiatr 
go żaden nie obalił, bo korzeń jego 
jest Chrystus (...) Na wierze Kościoła 
świętego Rzymskiego to królestwo 
budowane jest - tak widział Polskę 
przed czterema wiekami ksiądz Piotr 
Skarga, najsłynniejszy polski ka-
znodzieja. Tym spojrzeniem wiary 
patrzymy w oblicze ojczyzny. W jej 
przeszłości dostrzegamy liczne ślady 
zbawczej obecności Boga. Także to, 
co ma związek z tym świątecznym 
dniem zwróconym ku Niepodległej. 
Bowiem dążenie naszych przodków do 
odzyskania i utrwalenia niepodległego 
bytu narodu i państwa - Polski wolnej 
wśród wolnych, Polski równej wśród 
równych - wspierało się o ewange-
liczne przesłanie, o dynamizm chrze-
ścijańskiej nadziei, o przekonanie, że 
obowiązkiem uczniów Chrystusa jest 
wyzwolenie się „z niewoli zepsucia, by 
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 
Bożych” (Rz 8,21).

Ileż takiej chrześcijańskiej na-
dziei, tego rezurekcyjnego ducha 
jest obecnego w wielkiej literaturze 
romantycznej, która wychowywała 
ku nadziei, rozpalała polskie serca, 

popychała ku ofiarnym czynom - ku 
Polsce! Jak wiele polskich serc otwie-
rało się na to Chrystusowe wezwanie: 
„Nabierzcie ducha i podnieście głowy” 
(Łk 21, 28). I tak jak wtedy, tak i dziś 
rozbrzmiewa głos Chrystusowego 
Kościoła, który zawsze w niewoli był 
jedyną prawdziwą przestrzenią wol-
ności człowieka całego społeczeństwa, 
a gdy ta wolność była zagrożona, jako 
jedyny, otwarcie i bez lęku upominał 
się o prawa Boga i człowieka, które są 
fundamentem prawdziwej wolności 
narodu i państwa.

Ten listopadowy dzień przypomina 
nam, że trzeba tę przeszłość poznawać, 
aby zrozumieć prawdę o narodzie, 
Ojczyźnie i aby pozostać jej wiernym.

Wiele form współczesnej kultu-
ry, postaw, stylów i sposobów życia, 
szczególnie tych, które napływają od 
zmaterializowanych społeczeństw 
Zachodu, marginalizują takie pojęcia: 
patriotyzm, ojczyzna, naród... Swoboda 
podróżowania, także masowy exodus 
ludzi młodych, poszukujących pracy 
poza granicami ojczyzny, powoduje 
erozję tych pojęć, osłabianie więzi z 
tym, co rodzime.

W warunkach ciągłego ponawia-
nia prób osłabienia duszpasterskiego 
oddziaływania Kościoła w zakresie 
obrony rodziny i wychowania młodego 
pokolenia, forsowania zgubnej ideolo-
gii gender warto przypomnieć słowa 
św. Urszuli Ledóchowskiej: Zadaniem 
matki i wychowawczyni jest dać dziec-
ku Boga. Jeśli mu dasz Boga, dasz 
mu wszystko, jeśli nie dasz Boga, nie 
dasz nic.... Przyszłość narodu nie tyle 

w ręku naszych polityków, ile w ręku 
matek spoczywa. Na kolanach świętej 
matki wychowują się świątobliwi ka-
płani, dzielni urzędnicy państwowi, 
bohaterscy obrońcy Ojczyzny. Do tej 
pracy wychowawczej potrzeba ludzi, 
ludzi dobrej woli, o wielkich ideałach... 
O ile kochamy Ojczyznę naszą, o tyle 
ta sprawa obchodzić nas powinna. 
Wszak tu chodzi o jej przyszłość, o 
jej wielkość, powiedzmy więcej - o jej 
wolność... Trzeba stawiać sobie wysokie 
ideały, do nich dążyć, ich się trzymać, 
do nich się rozpalać - to nasza broń.

Wolność źle rozumiana polegająca 
na egoistycznym domaganiu się swo-
ich praw i korzystaniu z nich nieraz 
w sposób grzeszny, odrzucanie zasad 
moralnych i etycznych, lekceważenie 
tradycyjnych instytucji życia społecz-
nego takich jak małżeństwo i rodzina 
prowadzi wcześniej czy później do 
niewoli.

Zmienia się świat i Polska, zmienił 
się ustrój społeczny w naszej Ojczyź-
nie, tylko nie zmieniły się ludzkie grze-
chy, które nadal wpędzają człowieka w 
niewolę szatana i mogą doprowadzić do 
utraty prawdziwej wolności w narodzie 
i w państwie.

 Idźmy drogami naszych ojców 
ku przyszłości z Chrystusem. Idźmy 
prosząc Boga za wielkim kaznodzieją 
sejmowym, księdzem Piotrem Skar-
gą: Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, [...] błogosław Ojczyźnie 
naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę 
przynosiła imieniu Twemu, a syny swe 
wiodła ku szczęśliwości. Amen

Ksiądz Profesor Stanisław Piech poświęca sztandar TG Sokół
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Brzeska Rodzina Kolpinga, wpro-
wadza do realizacji projekt pt. „Aktyw-
ni lokalnie, myślący globalnie „złożony 
przez Fundację Dzieła Kolpinga w Pol-
sce w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Starszych 
na lata 2012-2013. Celem projektu

„Aktywni lokalnie myślący global-
nie” jest poprawa jakości edukacji osób 
starszych 60+ i zwiększenie różnorod-
ności działań na rzecz osób starszych 
60+ na terenie woj. małopolskiego 
(powiaty wadowicki, suski, brzeski), 
podkarpackiego (powiat jarosławski) 
i opolskiego (powiat strzelecki) poprzez 
realizację oferty edukacyjnej i działań 
animacyjnych przez 5 Stowarzyszeń 
Rodzin Kolpinga w Polsce, w okresie 
realizacji projektu. Projekt odpowiada 
na zdiagnozowane problemy osób star-

Rodzina Kolpinga w Brzesku - Klub Seniora (60+)

Komitet założycielski Kolpingowskiego Klubu Seniora w Brzesku

Ks. Zygmunt Bochenek, emeryto-
wany proboszcz parafii św. Jakuba 
w Brzesku, dziekan dekanatu brze-
skiego, został uhonorowany medalem 
za zasługi dla Małopolskiej „Solidarno-
ści”. Odznaczenie wręczył mu w czasie 
uroczystej sesji Rady Miasta 27 listo-
pada Wojciech Grzeszek - przewodni-
czący „Solidarności” województwa ma-
łopolskiego, który mówił o zasługach 
odznaczonego przy tworzeniu Związku 
i jego walce o wolną Polskę w latach 
osiemdziesiątych.

Ks. Bochenek pełniący wtedy 
obowiązki diecezjalnego duszpasterza 
młodzieży programował i inspirował 
pracę Parafialnych Grup Apostolskich, 
Dziewczęcej Służby Maryjnej i grup 
teatrów parafialnych oraz szerokiej 
akcji formacyjnej znanej jako „Waka-
cje z Bogiem”, mającej swe bazy w 16 
ośrodkach. Należał także do komitetu 
przygotowującego Pielgrzymkę Ojca 
Świętego, który w 1987 roku beatyfi-
kował w Tarnowie Patronkę Młodzieży 
– Karolinę Kózka. W tych latach na co 
dzień spotykał się z liderami (m. in. póź-
niejszymi parlamentarzystami) „Soli-
darności” województwa tarnowskiego, 
która miała swą bazę w budynku 
kościelnym przy Placu Katedralnym 
w Tarnowie obok diecezjalnego biura 
duszpasterstwa młodzieży.

Tę pracę i kontakty ks. Boche-
nek podtrzymywał w następnych 
latach jako proboszcz w Brzesku 
i redaktor „Wzrastania.”

Przyjmując medal odznaczony 
powiedział: Dziękuję. W miarę swoich 
możliwości będę dalej w swym otocze-

Medal „Solidarności” dla Księdza 

Na zdjęciu: Obok Laureata – przewod-
nicząca ”Solidarności” w Brzesku, 
przewodnicząca KMNSZZ ,,Solidar-
ność” w SPZOZ w Brzesku Irena 
Ślusarczyk i p. Wojciech Grzeszek
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szych w obszarze edukacji, aktywności 
społecznej i barier psychospołecznych 
będących wynikiem wykluczenia spo-
łecznego seniorów 60+. 

W ramach projektu w każdej z 
Rodzin Kolpinga prowadzone są na-
stępujące działania dla 10-14 osób z 
grupy seniorów 60+:
- warsztaty rozwoju osobistego „Doj-
rzałość na czasie„ (16h)
- kurs komputerowy „e -Senior” (36h)
- warsztaty edukacji globalnej „Senior 
-społeczeństwo-system” (8h)

Projekt zakładał również stworze-
nie grupy 15 lokalnych liderów 60+ (po 
3 osoby spośród uczestników projektu z 
każdej RK biorącej udział w projekcie), 
którzy zostali wyposażeni w wiedzę 
dotyczącą tego, jak zakładać i prowa-
dzić Kolpingowskie Kluby Seniora. Z 
Rodziny Kolpinga z Brzeska wyłoniono 
3 liderów: 

Pani Zuzanna Peters-Musiał
Pan Stanisław Rzepa
Pan Józef Pabian – Przewodniczą-

cy RK w Brzesku
W/w wymienieni liderzy ukończyli 

szkolenia z zakresu :
Zakładanie i prowadzenie KKS
Źródła finansowania KKS
Doradztwo w zakresie pozyski-

wania funduszy na działalność klubu 
Seniora.

Wizyta studyjna w Rodzinie 
Kolpinga w Gdańsku

W ramach pobytu liderów w Gdańsku 
odbyli oni spotkania z Rodziną Kolpinga 
w Gdańsku, która od wielu lat realizu-
je szeroką ofertę społeczną dla senio-

rów oraz z przedstawicielami czterech 
Klubów Seniora. Ponadto odwiedzili 
oni Fundację im. Jane Beaumont’a, 
która prowadzi Uniwersytet III Wieku 
w Pruszczu Gdańskim działającym pod 
patronatem Uniwersytetu Gdańskie-
go. Udało się im również wygospoda-
rować czas na zwiedzanie Gdańska, 
jak i na spacer nad morzem. 

Brzeska Rodzina Kolpinga (grupa 
14 osób) została już przeszkolona w 
temacie „Dojrzałość na czasie.” 

Pani psycholog starała się nam po-
kazać potencjał seniora jako aktywnego 
członka społeczności lokalnej, rozpo-
znać własną siłę, doświadczenie, wie-
dzę, uświadomić rolę jaką pełni senior 
w życiu osobistym i społecznym oraz 
zobaczenie siebie z nowej perspektywy.

Zajęcia te były bardzo interesujące, 
wielu z nas poczuło się dowartościo-
wanych i zrozumiało proces starzenia. 
Ponadto dowiedzieliśmy się co daje 
bycie asertywnym osobom starszym? 
Interesująca tematyka to: – wyklu-
czenie społeczne – marginalizacja 
osób w wieku podeszłym, zaburzenia 
psychiczne wieku podeszłego, zabu-
rzenia rozwojowe, możliwości osób 
starszych oraz wiele innych tematów 
z tego zagadnienia.

Ponadto nasza wykładowczyni wy-
posażyła nas w materiały obejmujące 
program spotkań w ramach warszta-
tów rozwoju osobistego, do których 
można w każdej chwili się odnieść.

Aktualnie kończymy zajęcia z 
kursu komputerowego. Wykładowca 
podzieliła materiał na 3 grupy. 

Budowa i użytkowanie sprzętu 
komputerowego

Oprogramowanie biurowe 
- Microsoft Office Word
- Microsoft Office Exel
 III. - Aplikacje internetowe
Kurs ten jest prowadzony bardzo 

ciekawie – ucząc, bawimy się .
Nasza wykładowczyni jest osobą 

bardzo wyrozumiałą, każdy nasz błąd 
jest omawiany i korygowany. Dla każ-
dego uczestnika ma czas i dobrą radę.

Jak wynika z p/w pozostały nam 
jeszcze warsztaty edukacji globalnej 
„Senior – Społeczeństwo – System.”

Myślę, że jeżeli wszyscy zewrze-
my siły, to uda się nam stworzyć coś 
wspaniałego dla ludzi, którzy często są 
zapomniani przez swoich najbliższych. 
Aktualna moda na młodych, pięknych, 
wykształconych i bogatych przyczyniła 
się do tego, że często ludzie starsi zo-
stają na marginesie. 

 Emilia Zydroń
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„Jak ja się czuję”
Kiedy ktoś zapyta - jak ja się dziś czuję,

Grzecznie mu odpowiem, że „Dobrze, dziękuję”.
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata...

Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata!

Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę.
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą, drogę,
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,
Ale przyjdzie ranek... Znów dobrze się czuję.

Mam zawroty głowy, pamięć figle płata,
Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata.

Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
Że kiedy starości niemoc przychodzi,

To lepiej się godzić ze strzykaniem kości
I nie opowiadać o swojej starości (słabości).

Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
I wszystkich wokoło chorobami nie nudź.

Powiadają: „Starość okresem jest złotym”.
Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym.

„Uszy” mam w pudełku, „Zęby” w wodzie studzę,
„Oczy” na stoliku, zanim się obudzę...

Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje,
Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?

Za czasów młodości - mówię bez - przesady –
Łatwe były biegi, skłony i przysiady.

W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
Żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą.

A teraz na starość czasy się zmieniły:
Spacerkiem do sklepu, z powrotem - bez siły.

Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją!

Kiedy wstaną rano - „części” pozbierają,
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.

Jeśli ich nazwiska tam nie figurują
To znaczy: że Zdrowi i Dobrze Się Czują!!!

Wisława Szymborska
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Z przekazów ewangelicznych wie-
my, że Jezus w sposób szczególny 
troszczył się o dzieci. Mówił do nich: 
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem 
do takich należy Królestwo Boże”. 
Kiedy stawał w obronie tych najsłab-
szych, mówił do gorszycieli, że „lepiej 
by mu było, gdyby mu kamień młyński 
nałożono na szyję i wrzucono go do 
morza, niż gdyby zgorszył jednego 
z tych maluczkich”. Kościół również 
w sposób szczególny troszczy się o 
duchowy rozwój dzieci, które są przy-
kładnym wzorem chrześcijańskiego 
życia rodzinnego. Coraz częściej, w 
naszych świątyniach parafialnych 
możemy zauważyć zwiększoną ak-
tywność dzieci, zwłaszcza podczas 
celebracji liturgicznych. Każdy sposób 
uwielbiania Pana Boga zasługuje na 
uznanie, niemniej jednak musimy 
pamiętać, że Msza święta, którą 
sprawuje kapłan na pamiątkę męki 
i śmierci Jezusa Chrystusa, nie jest 
żadnym liturgicznym show lecz odby-
wa się według określonego porządku, 
ustalonego i zatwierdzonego przez 
odpowiednie władze kościelne. Wierni, 
którzy zajmują miejsce w ławkach nie 
są ani kibicami, ani obserwatorami, 
lecz są współuczestnikami Ofiary 
Eucharystycznej. Mają oni obowiązek 
aktywnego włączania się do liturgii, 
w szczególności zaś do liturgii słowa. 
Tym nie mniej, ani prezbiterium ani 
ambonka nie są areną, gdzie można 
się prezentować przed publicznością 
zgromadzaną na nabożeństwie, gdyż 
są to miejsca gdzie czytane jest Słowo 
Boże. A zatem, obowiązują tam pewne 
zasady, zarówno co do stroju, powagi, 
wieku, zachowania, dojrzałości emo-
cjonalnej, itp. Wobec tego, gdzie jest 
miejsce dla dzieci podczas liturgii 
mszalnej ? Coraz częściej słyszymy 
o tzw. Mszach infantylnych. A to wi-
dzimy księdza z mikrofonem, który 
wychodzi na środek kościoła i prowadzi 
aktywny dialog z najmłodszymi. Potem 
zaprasza dzieci do wypowiadania in-
tencji w czasie modlitwy powszechnej. 
Temu wszystkiemu, bardzo często 
towarzyszy gitara lub inny popularny 

instrument. Coraz częściej, niemalże 
powszechnym staje się czytanie no-
men omen czytań mszalnych, właśnie 
przez dzieci. Przepisy liturgiczne 
wyraźnie stwierdzają, że czytania 
może wykonywać tylko odpowiednio 
przygotowany lektor. Istnieją specjal-
ne kursy, których zaliczenie nie jest 
wcale takie łatwe. Wyobraźmy sobie, 
że na jednej z niedzielnych Mszy do 
czytań podchodzi, np. dziesięciolatek. 
Raczej rzadko się zdarza, żeby takie 
dziecko potrafiło czytać poprawnie ze 
zrozumieniem oraz posiadać umiejęt-
ność interpretacji tekstu. Trudno od 
malucha wymagać zrozumienia słów 
któregoś z listów św. Pawła Apostoła, 
skoro wielu doświadczonych kapłanów, 
nierzadko korzysta z interpretacji od-
powiednio przygotowanych biblistów. 
Należy jasno i wyraźnie powiedzieć, 
że czytanie bez zrozumienia nie jest 
żadnym czytaniem Słowa Bożego. Jest 
tylko odtwarzanie zapisu literowego 
... Dopuszczanie dzieci do pełnienia 
funkcji lektora ma jeszcze jeden aspekt 
anty-pedagogiczny, a mianowicie ob-
niża rangę znaczenia Słowa Bożego. 
Jeśli dziecku pozwala się na robienie 

„rzeczy”, które należą do sfery osób 
dorosłych, to znaczenie tej czynności 
ulega infantylizacji i pauperyzacji, 
gdyż oznacza to nic innego, jak ła-
twość dostępu i absolutnie znikome 
jego znaczenie. Znany z ekranów 
telewizyjnych, ks. bp Antoni Długosz, 
który ma doskonały kontakt z dziećmi 
powiedział kiedyś, że gdyby psychika 
dziecka była w stanie pojąć i zrozumieć 
teksty liturgiczne, które nierzadko 
dla osób dorosłych stanowią poważny 
problem, to zamiast czytać dzieciom 
przed snem bajki, można by czytać 
np. Trylogie albo innej dzieła znanych 
klasyków. A jednak dziecięcy bajkowy 
świat ma inny wymiar. To samo odnosi 
się właśnie do czytania i rozumienia 
Słowa Bożego.

We wrześniu br. odbywał się we 
Licheniu I Krajowy Kongres Parafial-
nych Rad Duszpasterskich, w którym 
miałem okazję uczestniczyć. Podczas 
jednej z dyskusji panelowych, porusza-
ny tam był również temat udziału dzie-
ci w liturgii Mszy św. Prowadzącym 
był ks. Andrzej Magdziarz, proboszcz 
parafii pod wezwaniem św. Józefa w 

Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do mnie, ale …
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Jako młody proboszcz przybyłem w 
1975 roku do parafii św. Bartłomieja 
w Porębie Spytkowskiej. Pełen zapału 
zabrałem się do renowacji kościoła 
parafialnego. Wierni chętnie służyli 
pomocą. Jednak szybko zrozumiałem, 
że moją powinnością musi stać się 
„odbudowa” Kościoła duchowego, gdyż 
od kilkudziesięciu lat nie było tu ani 
jednego powołania kapłańskiego ani 
zakonnego. Wiązało się to, być może z 
„klątwą” z XIX w, kiedy to - jak podaje 
Kronika Parafialna - „ pobito księdza 
widłami”.

Podjęliśmy modlitwę o powołania 
do służby Bożej, mówiłem kazania o 
tym , że idąc za Chrystusem można 
zrealizować samego siebie. Pomogło. 
Pan Bóg wybaczył parafianom winę? 
Pewnie tak. 

W 1975 roku mieliśmy już karme-
litę, O. Emila Hebdę, jednego księdza, 
Jana Pytkę, oraz kleryka Leszka Puta. 
Rok później do Zgromadzenia Sług 
Jezusa zgłosiły się dwie maturzystki. 
Te siostry bezhabitowe pracowały w 
naszej parafii przez 10 lat. Jedna po-
sługiwała jako organistka, druga była 
zakrystianką prowadzącą jednocześnie 
kuchnię i opiekującą się ogrodem.

Ku mojej wielkiej radości i zado-
woleniu mieszkańców w następnych 
latach powołań było więcej. Mamy 
11 sióstr i 5 kapłanów. Przedstawię 
zgromadzenia i sylwetki sióstr.

1. Zgromadzenie Sług Jezusa
- S. Irena Jędryka: Przejęłam 

się słowami młodego ks. Proboszcza, 
by pójść za Chrystusem drogą Rad 
Ewangelicznych… Szukałam wtedy 
swojego miejsca w życiu. Służyć Jezu-
sowi? Tak, to właśnie to. Zostawiłam 
więc pobożnych rodziców, siostry, pola 
i lasy i… pojechałam na rekolekcje 
do Burzyna. Potem była formacja w 
Otwocku i śluby wieczyste. Pragnęłam 
zrobić coś wielkiego dla misji, więc 
po kilku placówkach w Polsce skiero-
wano mnie do Boliwii… Wróciłam po 
10 latach do Krakowa, aby kierować 
domem dla zagubionych dziewcząt. 
Teraz pracuję Przemyślu

- S. Genowefa Bakalarz. Wstąpi-
ła do Zgromadzenia Sług Jezusa razem 
z Ireną. Pochodziła z wielodzietnej 
rodziny(dziesięcioro dzieci). Jej ojciec, 
Julian, był przez wiele lat kościelnym, 
więc dzieciaki często pomagały mu w 
pracach porządkowych. I tak, w cie-
niu ołtarza dojrzewały przyszłe Sługi 
Jezusa. S. Genowefa po skończeniu 
studium organistowskiego pełniła w 
domach Zgromadzenia posługę orga-
nistki. Ostatnio pracowała na placówce 
misyjnej w Dowbyszu koło Żytomierza 
na Ukrainie.

- S. Helena Bakalarz – młodsza 
siostra Genowefy, która też podjęła 
życie zakonne w tym Zgromadzeniu. 

Obecnie przebywa w Otwocku i pełni 
posługę z wielką gorliwością.

- S. Dorota Bakalarz - trzecia 
siostra. Mieszka w Milanówku

2. Zgromadzenie Sióstr Józe-
fitek. 

Do naszej parafii zaprosiliśmy 
siostry Józefitki. Opowiadały o swojej 
pracy i o Zgromadzeniu realizującym 
w swym zakonnym życiu hasło: „Ręce 
przy pracy, serce przy Bogu”. W wy-
niku tego spotkania trzy kandydatki 
wstąpiły do ich wspólnoty. Były to:

- S. Gwalberta Świątkowska, 
która po ślubach wieczystych praco-
wała jako kucharka w wielu domach 
zakonnych i parafiach oraz w Semina-
rium Duchownym w Tarnowie.

- S. Norberta Zaleńska, też 
kucharka. Pochodziła z wielodzietnej 
rodziny. Pracowała w kraju a nawet 
kilka lat w Rzymie. Jej siostrzenica, 
najprawdopodobniej pod jej wpływem, 
wybrała życie zakonne.

- S. Sylwia Piekarz – najmłodsza 
z pięciorga rodzeństwa. Matka poma-
gała w katechizacji przedszkolaków, 
chłopcy byli ministrantami. Rodzice 
zmarli przedwcześnie, ale to dzięki 
ich staraniom, a później modlitwom 
z nieba, ich najstarszy syn został 
kapłanem a córka poszła do zakonu. 
Przełożeni zaproponowali s. Antonii 

Powołani przez Chrystusa

Kicinie k. Poznania, pełniący również 
posługę Diecezjalnego Duszpasterza 
Służby Liturgicznej w Archidiecezji 
Poznańskiej, który powiedział, że 
dzieci absolutnie nie powinny po-
dejmować posług czytania czytań i 
śpiewu psalmów. Dotyczy to także, a 
nawet „zwłaszcza” Mszy świętych z 
ich udziałem. Dziecko, nawet świetnie 
przygotowane pod względem technicz-
nym, nie ma możliwości pełnego rozu-
mienia Słowa Bożego. Ponadto, to one 
powinny słuchać Słowo Boże, głoszone 
przez starszych, którzy mają być świa-
dectwem życia zgodnego ze Słowem 
Bożym. Poznański duszpasterz zwró-
cił też uwagę, że podczas celebracji 
Eucharystii związanej z udzielaniem 
dzieciom I Komunii Świętej czytania 
mszalne powinny być przez rodziców, 
nie zaś przez dzieci. Nie ukrywam, 
że taka wypowiedź, wywołała wśród 
uczestników panelu niemałą konster-

nację. Nie ma się czemu dziwić, gdyż 
jest to swoiste zaprzeczeniem, coraz 
bardziej powszechnego czytania tek-
stów liturgicznych przez dzieci. 

Ks. Andrzej Magdziarz zwrócił 
również uwagę na potrzebę tworzenia 
Parafialnych Zespołów Liturgicz-
nych (PZL), które powinny powstać 
w każdej parafii w odpowiedzi na 
inspiracje płynące zarówno z doku-
mentów soborowych, jak i nauczania 
papieskiego. Zespół powinien skupiać 
dorosłych, młodzież i dzieci. Jego celem 
jest solidne przygotowanie wiernych 
świeckich do posługi lektora, wsparcie 
dla duszpasterzy w przygotowaniu 
celebracji liturgicznych, pomoc w przy-
gotowaniu wiernych do sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijańskiego. 
Zespół ma za zadanie przygotowywać 
wiernych do tych posług, które mu-
szą być pełnione przez Liturgiczną 
Służbę Ołtarza. Osoby podejmujące 

poszczególne posługi powinny być do 
nich właściwie przygotowane zarów-
no pod względem technicznym, jak i 
duchowym. Jest to szczególnie istotne 
przy podejmowaniu posług odczyty-
wania czy też wykonywania śpiewem 
Słowa Bożego. Osoba, która czyta z 
lekcjonarza fragment Pisma Świętego, 
nie może tylko ładnie wymawiać, ale 
powinna także rozumieć „o co chodzi” 
w odczytywanym fragmencie tekstu bi-
blijnego, a także powinna przyjmować 
Słowo Boże sercem i żyć tym Słowem. 
A do tego wszystkiego, potrzebna jest 
odpowiednio ukształtowana psychika, 
którą niestety nabywa się z wiekiem.

Marek Białka

Temat bardzo aktualny. Zachecamy, aby 
parafialne zespoły Akcji Katolickiej, czy inne 
zespoły parafialne podjęły ten problem i 
próbowały ocenić sytuację w swej parafii. 
Czekamy także na dalsze wypowiedzi.
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( imię zakonne Sylwii) studia specja-
listyczne dla dzieci specjalnej troski. 
Po ich ukończeniu pracowała w Domu 
Dziecka w Krośnie a obecnie kieruje 
taką placówką w Tarnowie.

3. Zgromadzenie Sióstr Służeb-
niczek Starowiejskich

- S. Barbara Nowak. Pochodzi z 
wielodzietnej rodziny (11 dzieci). Do 
życia zakonnego przygotowywała się 
w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek 
w Starej Wsi. Ma talent artystyczny i 
kulinarny, więc wszędzie, gdzie aktu-
alnie pracuje, zajmuje się dekoracją i 
kuchnią. Obecnie przebywa w Porąbce 
Uszewskiej.

4. Zgromadzenie Albertynek
- S. Barbara Francuz – „Córka 

św. Alberta”, czyli zakonnica ze Zgro-
madzenia Albertynek zajmujących 
się opieką nad ubogimi, chorymi i 
bezdomnymi. Ostatnio pracowała w 
Domu dla dzieci niepełnosprawnych 
w Jadownikach Mokrych a obecnie w 
Domu Księży Emerytów w Kielcach.

5. Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
- S. Marta Kupiec (imię zakonne 

Emanuela) pracuje wśród chorych i 
niepełnosprawnych w Bielsku Białej

- S. Barbara Kupiec ( Karolina) 
prowadziła Dom Opieki w Anglii, obec-
nie pracuje w Krakowie.

Parafia Poręba Spytkowska 
może pochlubić się wieloma ka-
płanami. Wymienię tylko żyjących i 
miejsca ich obecnego pobytu: ks. Jan 
Pytka - Rezydent w Lisiej Górze, ks. 
Andrzej Bakalarz – Proboszcz w Łęgu 
Tarnowskim, Ks. Robert Nalepka – 
Poznań, ks. Antoni Wasil -Czechy, ks. 
Grzegorz Piekarz – Dyrektor Muzyki 
Kościelnej w Tarnowie, ks. Piotr Grze-
sik – kapelan Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej w Prokocimiu.

W adhortacji „Vita consecra-
ta” Ojciec Święty, Jan Paweł II 
przypomniał: „Każdy człowiek od-
rodzony Chrystusie jest powoła-
ny, aby mocą łaski udzielonej mu 
przez Ducha zachować czystość 
właściwą dla jego stanu, okazywać 
posłuszeństwo Bogu i Kościołowi 
oraz zachować rozsądny dystans do 
dóbr materialnych, ponieważ wszyscy 
są powołani do świętości. Droga 
Rad Ewangelicznych, jaką podał 
nam Chrystus, a którą doskonale 
realizują powołani duchowni jest 
najprostszą drogą do zbawienia siebie 
i świata.”  

Ks. Józef Górka 

S. Norberta, s. Gwalberta i ks. Antoni Wasil

S. Genowefa Bakalarz, s. Helena Bakalarz, s. Norberta Zaleńska, s. Gwalberta Świąt-
kowska, s. Dorota Bakalarz i ks. Proboszcz Józef Górka
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Długoletni architekt miejski, 
p. Alfred Budzioch, jest postacią 
szeroko znaną w Ziemi Brzeskiej, 
a także w wielu parafiach nie 
tylko w okolicach Brzeska, ale 
w całej diecezji. Jest bowiem nie 
tylko projektantem ale wyko-
nawcą - w charakterze kierują-
cego inwestycjami – kościołów, 
plebanii, domów parafialnych a 
także wnętrz tych obiektów. Nic 
dziwnego, że Srebrny Jubileusz 
założonej przez niego pracowni 
„Projektowanie i nadzór budow-
lany w Brzesku” celebrowany 11 
grudnia, zgromadził liczne grono 
jego współpracowników, przyja-
ciół i znajomych. Wystarczy powiedzieć, że na Mszy św. dziękczynnej, 
której przewodniczył ks. dziekan, Józef Drabik, koncelebrowało z nim 
18 księży z wielu parafii, m.in. ks. prał. Józef Babicz, proboszcz z 
Marcinkowic k. Nowego Sącza, ks. dr Tadeusz Piwowarski (Laureat 
Plebiscytu na Najlepszego Proboszcza Małopolski w 2013 r.) - proboszcz 
z Jurkowa koło Limanowej.

Gratulując Panu Alfredowi wielkiego dorobku twórczego, dziękujemy 
Mu, my brzeszczanie, za to, że od wiosny do połowy grudnia bieżącego 
roku prawie codziennie był z nami: z księżmi i parafianami przycho-
dzącymi do kościoła, na przebudowywanej plebanii i w urządzanym 
wnętrzu kościoła św. Jakuba.
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24 listopada w uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata – w 
diecezjalne patronalne święto Litur-
gicznej Służby Ołtarza, ks. Prałat 
Józef Drabik uroczyście poświęcił 
pierwszy sztandar należący do 
Ministrantów i Lektorów. Na jednej 
stronie umieszczony jest znak LSO, a 
na drugiej Patroni: Św. Dominik Savio 
i bł. Piotr Jerzy Frassati. Posiadanie 
tego sztandaru, mam nadzieję, jeszcze 
bardziej zjednoczy wspólnotę, z której 
każdy Ministrant i Lektor, będzie dum-
ny i będzie odczuwał satysfakcję, że do 
niej należy i którą będzie się szczycił, 
a której symbolami wyróżniającymi, 
są właśnie Patroni LSO i jej Sztandar.

ks.Jacek Walczyk 
- Dekanalny Duszpasterz LSO

Poświęcenie sztandaru LSO

Gotyckie, ozdobne, szafki na relikwie umieszczone 
niedawno obok ołtarza św. Jakuba – projekt inż. 
Alfreda Budziocha


