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Saulius Kruopis - Wilno - Litwa
Wizyta na Litwie, 2013

Krystyna Olchawa - Miechów - Polska
Źródło światła, 2007

Izabela Delekta-Wicińska - Kraków - Polska 
Totus Tuus, 1986

Wincenty Kućma - Kraków - Polska
Jan Paweł II rzeźba

Marek Sołowiej - Zamość - Polska
Pielgrzym Narodów Świata, 2008

Skaidre Butnoriute - Wilno - Litwa
Motyw Maryjny, 2010

Aimo Kalenoja - Pori - Finlandia
Chusta św. Weroniki, 2005

Helena Jacyno - Lwów - Ukraina
Módl się za nami, 2010



2

...150 lat temu...

Artur Grottger, Pożegnanie powstańca
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Trwają jeszcze obchody sto pięć-
dziesiątej rocznicy Powstania Stycznio-
wego, zbrojnego przeciwstawienia się 
Polaków caratowi rosyjskiemu.

W połowie roku 1864 wygasały już 
powstańcze, partyzanckie potyczki 
(aresztowanie 10/11 kwietnia i zgła-
dzenie 5 sierpnia 1864 roku Romualda 
Traugutta wraz z towarzyszami).

Warto dziś przypomnieć relację 
Leona Preissa, który będąc uczniem 
krakowskiego gimnazjum z zaboru 
austriackiego, zgłosił się pod komen-
dę Mariana Langiewicza, naczelnika 
wojsk sandomierskich, następnie 
i krakowskich, a z kolei dyktatora 
powstania do 18 marca 1863. Jego 
przekroczenie granicy zaborów świad-
czy o patriotycznych nastrojach, jakie 

Brzeski przyczynek do rocznicy Powstania Styczniowego

Błogosławionych Świąt Zmartwychstania Pańskiego  
życzą Czytelnikom KnU Ks. Dziekan Józef Drabik, 

Duszpasterze Fary Brzeskiej i Redakcja

co najmniej od 1860 roku narastały 
wśród Polaków.

Leon trafił do Brzeska, napotkaw-
szy podczas ukrywania się po powsta-
niu, właściciela browaru okocimskie-
go, który zaopiekował się nim i dał 
mu zatrudnienie. Został piwowarem 
i zakupił działkę na Zielonce. Tu 
zamieszkał z rodziną. Do końca ży-
cia cierpiał z powodu niesprawności 
nogi zranionej w czasie powstania. 
Goetzowie wspierali jego rodzinę do 
wybuchu II wojny światowej.

Poniżej przedstawiam fragment 
genealogii rodziny Preissów (niektóre 
nazwiska mogą być znane Brzesz-
czanom):

Leon Preiss był synem Ignacego 
i Anny de Gilla, ożenił się z Józefą 

Stätter. Jego syn, Jan, naczelnik 
poczty w Brzesku, poślubił energicz-
ną Julię Rybicką, wnuczkę Agaty 
Dudek. Mieli czworo dzieci: Janinę, 
(wyszła za mąż za Józefa Wawrykie-
wicza, brata mojej matki), Józefa, Ju-
lię, której córka z domu Mićkowska, 
Mariola Böhm, dostarczyła zdjęcie 
pradziadka do niniejszej publikacji 
oraz Jana.

A oto zachowany w domowym 
archiwum fragment publikacji : 
„W czterdziestą rocznicę Powstania 
Styczniowego 1863 – 1903, wyda-
nej we Lwowie nakładem Komitetu 
Wydawniczego 1903 r.: Leon Preiss 
„16 letni strzelec Langiewicza” (str. 
351-354).

Andrzej Małysa 

Drodzy Czytelnicy!
Inspiracją do zaprojektowania okładki 
niniejszego numeru „Kościoła nad Uszwi-
cą” była wystawa „Barwy Małopolski dla 
Jana Pawła II”, powstała po plenerze 
malarskim zorganizowanym przez Biuro 
Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w Mie-
chowie. Była ona prezentowana m.in. 
w Muzeum Archidiecezjalnym w Kra-
kowie. Mamy nadzieję, że  obejrzymy ją 
także w Brzesku. Wystawa ta nabiera 
obecnie szczególnej aktualności w kon-
tekście ostatnich wydarzeń na kijowskim 
Majdanie, zakończonych powstaniem 
niezależnego rządu ukraińskiego a z dru-
giej strony trwającą i wciąż narastającą 
groźbą dalszej agresji Rosji, wymierzonej 
nie tylko przeciwko Ukrainie ale także 
sąsiednim krajom.

W „sercu” okładki umieściliśmy po-
wstały w czasach I. Rzeczpospolitej, za 
Jagiellonów, herb Trojga Narodów: obok 
Białego Orła, Pogoń – Litwy i św. Michał 
Archanioł – Patron Rusi. Przypomnijmy, 
że ówczesna Litwa obejmowała wtedy 
kraje nadbałtyckie, dzisiejszą Białoruś 
i zachodnie tereny Rosji. Ruś Kijowska 
sięgała przez Krym do Morza Czarnego. 

Dzisiejsza III. Rzeczpospolita jest 
zaledwie średnim krajem europejskim, 

z trudem odzyskującym swą tożsamość, 
znaczenie ekonomiczne i polityczne po 
klęskach rozbiorów, kolejnych wojen 
czy totalitaryzmów. Ale nadal – dla 
krajów Europy Wschodniej, jak nam 
przypominali nasi duchowi i polityczni 
przywódcy z Mickiewiczem, Piłsudskim, 
Prymasem Wyszyńskim, Janem Paw-
łem II i Lechem Kaczyńskim na czele 
– jest kolebką wolności i źródłem chrze-
ścijańskich wartości. W tym znaczeniu  
Polska Jagiellonów, której godłem jest 
Biały Orzeł, Pogoń i Michał Archanioł, 
dalej trwa!

Przypominamy sobie o tym w takich 
przełomowych, wyjątkowych momen-
tach, jak teraz ten na kijowskim Maj-
danie. Autorem wystawy dedykowanej 
Janowi Pawłowi II są artyści z 10 kra-
jów, w pierwszym rzędzie ze Wschodniej 
Europy: Litwy, Rosji, Ukrainy, Słowacji, 
Finlandii i oczywiście, z Polski. Pokazują 
na swoich obrazach polski krajobraz, 
polskie kościoły, także swoje sanktuaria 
, np. Górę Krzyży (na Litwie) czy swo-
ich Świętych (na Ukrainie). Ale przede 
wszystkim, swoim pędzlem, oddają hołd 
pielgrzymowi Narodów Świata – Janowi 
Pawłowi II, który odwiedzał także ich 
kraje. Malarze ci – jak napisał jeden 

z autorów katalogu Wystawy - „podjęli 
w ten sposób wezwanie skierowane do 
artystów przez Ojców Soboru Watykań-
skiego II, iż... ,,świat, w którym żyjemy, 
potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się 
w rozpaczy”.

Możemy powiedzieć, że nam wszyst-
kim, którym nieraz rozpacz zagląda 
w oczy i paraliżuje myśli, kiedy śledzimy 
relacje medialne z wydarzeń na Ukra-
inie czy Krymie -  świadectwo życia, 
służba Kościołowi i bezgraniczna wier-
ność Chrystusowi Jana Pawła II, która 
zajaśnieje w dniu Jego Kanonizacji, już 
teraz, choćby przez Jemu poświęcone 
filmy, książki czy wystawy, takie, jak 
„Barwy Małopolski” uspokaja nas i chro-
ni przed rozpaczą.

Kościół Katolicki na Ukrainie 
w imieniu wszystkich tamtejszych 
chrześcijan i całego narodu wzywa 
nas i prosi o modlitwę a także o pomoc 
materialną. Konkretne informacje 
o możliwościach włączenia się w tę po-
moc są podane na łamach „Kościoła nad 
Uszwicą”. Odpowiedzmy na nie. 

Boże, chroń Ukrainę!

Ks. Zygmunt Bochenek
redaktor naczelny
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Będąc studentem 3 klasy gimnazjum 
św. Anny w Krakowi i widząc, że wszyst-
ko idzie walczyć za Ojczyznę, uciekłem 
i ja z domu, mając lat 16. Podążyłem do 
obozu Langiewicza, który się koncentrował 
w Goszczy. Wstąpiłem do 4 kompanii 
strzelców przy ariergardzie*; w trzecim 
dniu byłem wysłany na czaty, gdyż miała 
nadejść z Krakowa nowa broń i amunicja. 
Stojąc na widecie przy drodze, gdzie prze-
chodziły do obozu markietanki z żywno-
ścią, poznałem jedną z nich z Krakowa. 
Dałem jej swój medalik z Matką Boską 
Częstochowską, by oddała go w Krakowie 
rodzicom i oznajmiła im, że jestem w obo-
zie Langiewicza. Stojąc na drugi dzień na 
widecie w tym samym miejscu, zobaczyłem, 
że jedzie fura. Ze zdziwieniem widzę 
moją matkę i dwie siostry jadące do obozu. 
Zatrzymałem je i uściskałem. 

Matka kazała mi uklęknąć, wyjęła 
flaszkę wody święconej, pokropiła mnie, 
mówiąc: Idź synu walcz mężnie za Wol-
ność, Ojczyznę i Wiarę świętą. I toż samo 
uczyniły siostry, lecz musiały zaraz odje-
chać, bo padł strzał, jako hasło, że ,,broń 
już nadchodzi”. W pół godziny nadjechało 
sześć fur naładowanych bronią i amunicją, 
więc ruszyliśmy zaraz do obozu, prowadząc 
konwój. Były tam sztućce belgijskie z sze-
rokimi bagnetami. Zaraz je żuawi** roze-
brali, ciesząc się. że będzie czym Moskali 
haratać. Zaraz na drugi dzień cały obóz 
liczący 5000 wiary, konnej i pieszej, dobrze 
uzbrojony, ruszył na Słomniki. Pomiędzy 
Miechowem a Słomnikami znowuśmy 
obozowali, a rano cały oddział wyruszył 
na równinę.

 Ustawiliśmy się w czworobok, w środ-
ku ustawiono ołtarz polowy z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapucyn 
miał Mszę, potem mowę i Langiewicza 
ogłosili dyktatorem, po czym wszyscy 
składali przysięgę na wierność Ojczyźnie; 
czemu prawdziwie zawsze jestem wierny. 
Ledwie uszliśmy kilka wiorst, już rozcią-
gamy łańcuch bojowy. Pokazała się sotnia 

Wspomnienia Leona Preissa

16–letni strzelec Langiewicza

kozuniów, lecz widząc taki oddział, po kil-
kuset strzałach, posunęli się ku Miechowu, 
zostawiając 4 trupy.

Jeden z naszych padł, pochowany został 
w lesie, saperzy mu zrobili krzyż, a my 
żegnając go pocałunkiem krzyża, ruszyli-
śmy dalej w drogę formując się w czwórki. 
I tak ciągłym marszem stanęliśmy pod 
Chrobrzem, przy pałacu Wielopolskiego, 
gdzieśmy obozowali. Na drugi dzień trochę 
pałac splądrowaliśmy. Ja sam będąc głodny 
spróbowałem wieprzowiny z prosiaka, 
którego koledzy zabili i rozebrali. Po wy-
poczynku ruszyliśmy po południu dalej. 
Na ślicznej równinie przeszliśmy przez 
most, o ile przypominam sobie, była to 
rzeka Nida. Za nami saperzy zaraz most 

podpalili. Kazano nam się wyciągać do linii 
bojowej: patrzymy coś burego pokazuje się 
na lewem skrzydle, a że pole było zorane, 
nie można było rozpoznać szyneli moskiew-
skich. Zaczęli do nas bić granatami. Po 
chwili dały się słyszeć strzały karabinowe. 
Pokładliśmy się na ziemi i strzelali na od-
wet, kule armatnie leciały ponad głowami, 
karabinowe świstały koło uszów. Mieliśmy 
dobrą pozycję; Moskale zaczęli się cofać, 
raz żeśmy ich już zdziesiątkowali, a po 
drugie, już było pod wieczór. My mieliśmy 
wtenczas 20 rannych i 5 trupów; rannych 
umieściliśmy na folwarku, a nieboszczyków 
oddano na cmentarz. Znowu dalej idąc całą 
noc zmęczeni (śnieg zaczął polatywać), 
dotarliśmy do lasów. Pokładliśmy się, lecz 



5 

było zimno. Zapalono ogień, bo sągi były 
w lesie. Niektórzy mieli jeszcze mięso 
surowe z Chrobrza, nadziali go na patyki 
i  piekli na ogniu. Lecz niedługo było tego 
spoczynku. Armatnie strzały znowu zadud-
niły po lesie. Rozsypaliśmy się w tyralierkę. 
Każdy sobie obrał grubą sosnę, spoza której 
mógłby dobrze walić, a sam był zakryty, 
lecz trudno było wytrzymać p o d  tym 
gradem kul, musieliśmy zmienić stanowi-
sko. Obie strony walczyły zacięcie, aż tu 
pokazuje się brak amunicji. Ja sam miałem 
trzydzieści ładunków, wyszły, ładownica 
moja była próżna. Pytam się k o l e g i  Z a -
ł u s k i e g o :  , , M a s z  c o  w ładownicy, 
dawaj!” Występuję prawą nogą, noga mi 
czegoś ścierpła, kolega Załuski powiada: 
,,Krew ci przez cholewę idzie”. Patrzę się: 
dziura w cholewie na przestrzał. Kulka 
przeszła mi przez mięśnie łydkowe, nie 
naruszając kości. Załuski powiada: ,,Dawaj 
szalik z szyi, ja zwiążę, bo cię krew ujdzie”. 
Nachyla się i pada. Dostał kulkę w samo 
ucho, drugą stroną wyszła. 

Z 4 kompanii mało nas zostało. Moska-
lom też widać amunicji brakło, zaczynają 
wołać: ,,Hurra - na bagnety! Lecz i oni byli 
dobrze przetrzepani, bo ich wyszło ledwie 
dwunastu. Można by ich było wziąć i dalej 
hurra. Nam się nawinęli kosyniery, też roz-
bitki i ranni, aleśmy wroga i tak pokonali.

Dostałem jeszcze dwa pchnięcia w pra-
we udo i do reszty osłabłem: puściłem się 
więc dalej w las z resztkami rozbitków 
i tak od drugiej po południu do czwartej 
staliśmy w ogromnym ogniu. Mego kolegę, 
Załuskiego, opuściłem ze łzami w oczach. 
Było to 18 marca 1863 roku.

I tak ranni i zdrowi, a było nas 22. 
puściliśmy się na poszukiwanie obozu; 
ciemno się zrobiło, śnieg zaczął padać, błą-
dziliśmy tak całą noc. Ja dostałem gorączki, 
osłabłem, koledzy mię wzięli pod ręce, nie 
chcąc zostawić na pastwę Moskali. Tak idąc, 
słyszymy pianie kogutów. Chwała Bogu, las 
się kończy, będzie dwór albo wieś. Zdrowi 
koledzy mówią: ,, Który ranny musi zostać, 
dzień się robi, lada chwila spotkamy się 
z Moskalami, to was porąbią”.

 Dostaliśmy się do wsi. Ja dowlokłem 
się do dworu. Pukam we drzwi, słyszę 
głos kobiecy: ,, Kto tam?” —,, Ranny, proszę 
otworzyć”. Było ciemno, nie powiedziano mi, 
że tam są schodki, upadłem na ranną nogę. 

Nie mogłem więcej postąpić. Zaprowadzono 
mnie do pokoju. Państwa nie było, poza-
bierali co lepsze i wyjechali. Została tylko 
pokojowa. Położyła mi materac na ziemi 
i tak leżałem bez duszy. Kapitan kozacki 
mię obudził, przypatrzył mi się. Zawołał 
jeszcze dwóch oficerów i pyta mnie po pol-
sku, skąd jestem? Z Krakowa, taki młody, 
ładny chłopak! I woła na pannę: - ,,Proszę 
go zaraz stąd wziąć, bo kozacy za nami 
jadą, to go tu porąbią, schować go gdzie do 
stodoły”. ,, A jak pójdą po siano ?”- zawo-

łała panna. Kucharka i dziewki zaniosły 
mnie do stodoły. Aby biorąc siano kozacy 
mnie nie znaleźli, wybrały siano, położyły 
mnie twarzą do szpary w ścianie, żebym 
sie nie udusił i przywaliły mnie sianem. 
Rzeczywiście w pół godziny słyszę trąb-
kę kozacką i ogromny tętent. Stanęli na 
popas. Kapitan i oficerowie pili herbatę 
we dworze, a kozunie popasając konie, 
przyszli po siano. Odmawiałem ,,Pod 
Twoją obronę” - a kozunie po mnie deptali: 
Alem był dość głęboko - nie dobrali się 
do mnie. Wyleżałem tak z dobrą godzinę. 
Usłyszałem znowu trąbkę do wymarszu. 
Po chwili przyszła ta sama spłakana panna 
(bo myślała, że mię znaleźli), wzięła mię 
na powrót do pokoju, dopiero mię posiliła 
mlekiem gorącem, rozebrała, rany obmyła, 
obandażowała. Usnąłem w gorączce. 

W Pińczowie był szpital, kazała więc 
zaprząc i odwiozła mię do niego w nocy 
sama . W szpitalu już było 12 kolegów 
rannych i 6 Moskali poharatanych przez 

kosynierów. Opatrywał nas dr Gawroński 
i siostry Felicjanki z Chrobrza. Rany się 
im goiły dość prędko. Ze mną było źle, 
bo żyły wszystkie były przerwane i tętna; 
musiano wycinać ciało poszarpane, żyły 
chwytać i zszywać jedwabiem. Jednak 
w trzy miesiące już chodziłem.

 Piszę więc do rodziców, do Krakowa, 
żem ranny, że mi już lepiej i że jestem 
w Pińczowie w szpitalu. Ojciec przyjeż-
dża po mnie, lecz na nieszczęście w ten 
sam dzień przyjeżdża z Kielc kompania 
wojska z felczerami, aby zabrać szpital. 
Przy każdym łóżku żołdak z karabinem 
i bagnetem, nie wolno sie ruszyć. Ojciec 
zmartwiony, co tu robić? Dr Gawroński 
uspokaja, przynosi stołek, żeby sobie 
żołdak usiadł, potem flaszkę ,,choryłki”. 
Żołdak popił ..charaszo” i usnął, a Feli-
cjanki i doktor łap za prześcieradło, wiążą 
mnie wpół i przez okno spuszczają na 
dół. Doktor Gawroński wziął mnie do 
domu, zamknął w piwnicy, a Moskale 
się rozbijali po Pińczowie, szukając mnie. 
Dopiero jak wymaszerowali z miasta 
z kolegami, którzy uciec nie mogli, myśmy, 
także wyruszyli. Ojciec bał się jechać 
przez miasto ze mną, wyjechaliśmy więc 
tyłami. Na Nidzie woda była wielka, co 
tu robić, ojciec mówi: W imię Boże, jedź! 
Furman rusza, ale bryczkę woda podnosi, 
ojciec znowu: ...Matko Najświętsza ratuj 
nas! ..Pan Bóg dopomógł, żeśmy szczę-
śliwie dojechali i przebyli całą drogę, 
a żaden Moskal nas nie spotkał, bo ja 
byłem jeszcze w mundurze powstańczym, 
w konfederatce i w burce. Przyjechaliśmy 
do Krakowa szczęśliwie.  

Okocim w styczniu 1903 r. 

Od Redakcji: Oryginalny tekst został 

edytowany wg dzisiejszych zasad pisow-

ni, a zwłaszcza interpunkcji. Stylistyka 

pozostała niezmieniona. Korekty tekstu 

dokonał sekretarz Redakcji.

Reprodukcja zdjeć i obrazów z ma-

gazynu Polonia Christiana nr 30/2013

Wyjaśnienie pojęć:
- żuawi śmierci - nazwa niektórych 

oddziałów powstańców z 1863 roku 
sformowanych na wzór francuskiej 
piechoty kolonialnej 

- ariergarda - straż tylna. 
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Mój tekst nie jest profesjonalną 
recenzją tej obszernej, źródłowej 
rozprawy a tylko garścią spostrze-
żeń i refleksji po jej lekturze, pi-
sanych przez brzeszczanina od 
dwudziestu kilku lat i księdza, który 
ma pewną wiedzę o dziejach dusz-
pasterstwa i społecznego  katoli-
cyzmu na naszym terenie w latach 
przedwojennych.

Przed kilku laty dwaj popularni 
dziennikarze, Grzegorz Górny i To-
masz Terlikowski przeprowadzając z 
ówczesnym przewodniczącym Konfe-
nencji Episkopatu, Arcybiskupem Jó-
zefem Michalikiem, wywiad – rzekę, 
który ukazał się w postaci książki 
pt. „Raport o stanie wiary w Polsce”* 
zapytali go: „Czy Kościół powinien 
wtrącać się  w sprawy polityczne? 
Wszak jednym z najczęściej powraca-
jących zarzutów wobec Kościoła jest 
to, że miesza się do polityki”.

Zanim poznamy odpowiedź Ar-
cybiskupa Michalika na to często 
zadawane dziś pytanie, skorzystaj-
my z wyjątkowej okazji, aby cofając 
się w przeszłość o 100 lat, kiedy to 
na naszej Ziemi Brzeskiej powstało 
Polskie Stronnictwo Katolicko – Lu-
dowe, dowiedzieć się, jak ówcześni 
Brzeszczanie rozwiązywali podobne 
dylematy.

Tą szczególną okazją jest ukaza-
nie się cennej publikacji prezentują-
cej historię wspomnianego Stronnic-
twa. Książka ta powstała na kanwie 
rozprawy doktorskiej Autora, który 
gościł już wielokrotnie na łamach 
naszego „Kościoła nad Uszwicą”1.

Czytając  ją możemy poznać 
najpierw szersze tło i okoliczności 
powstania PSK-L-u, sięgające do 
lat sześćdziesiątych XIX w., kiedy 
to zaczęła zmieniać się wroga i 
rabunkowa działalność okupanta 
austriackiego. Galicja otrzymywała 
coraz to większą autonomię. Lidera-
mi w ogromnej większości wiejskiej i 
małomiasteczkowej społeczności byli 
wtedy w pierwszym rzędzie księża, z 
jezuitą krakowskim, ks. Stanisławem 
Stojałowskim na czele. Odwiedzał 
on dziesiątki wsi i miasteczek wy-
głaszając nie tylko kazania ale prze-
mawiając na zebraniach i wiecach. 
Propagował wydawane popularne 
pisma „Wieniec”  i  „Pszczółka”, or-

Dobry katolik ,,miesza się” do polityki
ganizował kółka rolnicze, zachęcał 
do zakładania szkół ludowych, pro-
wadził chłopskie  pielgrzymki do 
Krakowa i Rzymu. Uznaje się go za 
twórcę ruchu ludowego w Galicji. Pod 
koniec XIX w. utworzył pierwsze nie-
zależne – oparte na głoszonej wtedy 
przez papieża Leona XIII katolickiej 
nauce społecznej – Chrześcijańskie 
Stronnictwo Ludowe. Przy  popar-
ciu  Stronnictwa w 1898 roku został 
wybrany do parlamentu Cesarstwa 
Austriackiego we Wiedniu.

Ks. Stojałowski często odwiedzał 
Brzesko i okolice. I właśnie tu, u nas 
został po śmierci szczególnie uhono-
rowany. Wdzięczni chłopi ufundowali 
mu na rynku w Szczepanowie piękny, 
do dziś tam stojący pomnik.

Po nim na długie lata, do drugiej 
wojny światowej,  przywódcą ruchu 
ludowego i to już w skali całego 
kraju, został wywodzący się z naszej 
tarnowsko- brzeskiej ziemi, Wincenty 
Witos. Założone przez niego na po-
czątku XX w. Stronnictwo Ludowe, 
przekształcone  w 1913 r. w PSL 
„Piast” było dobrze przyjmowane 
w szerokich kręgach opinii katolic-
kiej łącznie z biskupami  diecezji z 
Małopolski i Podkarpacia. Spośród 
nich negatywnie oceniał 
je jedynie biskup tar-
nowski, Leon Wałęga, 
który uważał, że nasza 
diecezja, mająca już kil-
kudziesięcioletnią tra-
dycję dynamicznej pracy 
społecznej i dysponująca 
szeroką kadrą duchow-
nych i świeckich działaczy, 
powinna utworzyć samo-
dzielną partię rezygnując 
zarówno ze Stronnictwa 
Chrześcijańsko – Ludowego 
ks. Stojałowskiego jak 
i cieszącego się wielką 
popularnością PSL „Piast” 
Witosa.

Poza nim działało na 
terenie Polski południo-
wej jeszcze kilka innych 
mniejszych partii kie-
rujących się inspiracją 
chrześcijańską. I właśnie 
wśród nich pojawia się 
w 1913 r. jeszcze jedno 
ugrupowanie, wspomnia-
ne Polskie Stronnictwo 

Katolicko – Ludowe, które mimo, że 
zostało niejako narzucone odgórnie 
przez biskupa, zdobyło znaczną po-
pularność i przynajmniej na terenie 
naszej diecezji   stało się drugą siłą 
polityczną. Świadczyła o tym m.in. 
ilość posłów w parlamencie, radnych 
gminnych i miejskich oraz ilość od-
działów terenowych. 

Pionierska praca naszego brze-
skiego Autora, poświęcona dziejom 
PSKL  jest także wiernym obrazem 
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Serdecznie gratuluję uzyskania 
stopnia doktora nauk humani-
stycznych po obronie pracy  na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Ten 
życiowy sukces zbiega się jednak 
z nienajlepszą atmosferą w naszej 
oświacie: zmniejszono ilość lekcji 
historii w szkołach ponadgimna-
zjalnych; mówi się o likwidacji IPN. 
Wskazuje na to choćby sprzedaż 
jego głównej siedziby w Warszawie. 
– Panie Doktorze, czy zabiegając 
o sukces życiowy nie postawił Pan 
na ,,złego konia”?

Serdecznie dziękuję za gratulacje. 
Zupełnie niedawno, bo 28 września 
obroniłem pracę doktorską napisaną 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana 
Stolarczyka. Chciałbym w tym miejscu 
złożyć Panu Profesorowi serdeczne 
podziękowania za opiekę i inspirację za-
gadnieniami, związanymi z istnieniem 
i działalnością Polskiego Stronnictwa 
Katolicko-Ludowego.

Zgadzam się z Księdzem Redakto-
rem, że obecne czasy nie są przychylne 
„historii”. Wiąże się to ze zmniejszeniem 
według nowej podstawy programo-
wej ilości godzin lekcyjnych z historii 
w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie 
wykłada się tylko dzieje Polski i świata 
po pierwszej wojnie światowej, a prze-
cież edukacja historyczna jest niezwykle 
ważna w kontekście poznania przyszło-
ści, ponieważ ludzie znając ją, unikną 
wielu błędów w teraźniejszości i przy-
szłości. Znaczenie historii doceniali już 
starożytni, Cyceron powiedział przecież: 
„Historia jest nauczycielką życia”. 

Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe 
– mało znana karta historii Ziemi Brzeskiej - rozmowa z dr Piotrem Dudą

 Natomiast jeżeli chodzi o kwestie 
związane z Instytutem Pamięci Narodo-
wej, to od dawna ugrupowania lewicowe, 
głównie SLD, a obecnie i Ruch Palikota 
domagają się likwidacji tej instytucji, 
twierdząc, że jego zadania mogą spełniać 
prokuratury czy archiwa     i że powinno 
się raz na zawsze skończyć z rozliczeniami 
z okresu PRL. Chodzi tu głównie o lustra-
cję. Jeszcze w Polsce tak naprawdę jej 
nie było, a powinna być przeprowadzona 
w pierwszych latach III Rzeczypospoli-
tej. Jednak mimo tego, osoby związane 
i współpracujące z „bezpieką” nie powinny 
czuć się bezkarnie i bezpiecznie. 

A czy trafny i aktualny był tytuł 
rozprawy: „Polskie Stronnictwo 
Katolicko - Ludowe w Diecezji Tar-
nowskiej”?  - Gdybyśmy dziś na ulicy 
w Brzesku zapytali stu ludzi „ Co 
to jest PSK-L?” to prawdopodobnie 
prawie nikt by na to pytanie nie 
odpowiedział.

Zapewne, ponieważ działalność tego 
ugrupowania, założonego z końcem 1913 
r. przez ordynariusza tarnowskiego ks. 
bpa Leona Wałęgę, była zupełnie po-
mijana, zwłaszcza przez historiografię 
PRL, a historycy wspominali zazwyczaj 
o PSK-L tylko w kontekście walki tej 
partii z ruchem ludowym, oskarżając 
niesłusznie działaczy PSK-L o kleryka-
lizm, obskurantyzm, ponadto twierdząc, 
że trzon partii tworzyli głównie księża. 
Kapłani stanowili pewien odsetek człon-
ków ugrupowania, ale w okresie mię-
dzywojennym duchowni byli członkami 
także innych partii politycznych np. PSL 
„Piast”, Chrześcijańskiej Demokracji czy 
Narodowej Demokracji. Na szczęście po 
1989 r. działalność tej partii politycznej, 
opierającej swój program na społecz-
nym nauczaniu Kościoła katolickiego 
coraz częściej gościła w opracowaniach 
historyków i przedstawiana jest przez 
większość z nich obiektywnie. Warto 
tu wspomnieć, że wiele o działalności 
PSK-L w powiecie brzeskim pisał m. 
in. na łamach „Kościoła nad Uszwicą”, 
a wcześniej „BIM -u” prof. Stolarczyk, 
podkreślając, że członkom    i sympaty-
kom tego ugrupowania zawsze chodziło 
o dobro narodu polskiego.

Czy słuszna jest opinia, że ,,ma-
tecznikiem” w skali całej Małopol-
ski dla PSK-L była Ziemia Brzeska?

Można tak powiedzieć, ponieważ 
z Borzęcina wywodził się ks. prof. Jan 

Czuj, katecheta w brzeskim gimnazjum, 
prezes PSK-L w latach 1924 – 1934, 
trzykrotny poseł na Sejm w latach 1922 
- 1935. Ks. Czuj był zarazem cenionym 
kaznodzieją, autorem  tłumaczeń 
i opracowań wielu dzieł literatury sta-
rochrześcijańskiej m.in. „Wyznań” św. 
Augustyna. Działał w wielu stowarzy-
szeniach, także w brzeskim „Sokole”. 
Ponadto na terenie powiatu brzeskie-
go znajdowały się prężne koła PSK-L 
np. w Uszwi, Borzęcinie czy w samym 
Brzesku. Posłowie PSK-L przywią-
zywali dużą wagę do problemów 
ludności Ziemi Brzeskiej. W okresie 
od września 1924 r. do września 1925 
r. czterech posłów katolicko – ludo-
wych przeprowadziło kilkadziesiąt 
wieców i spotkań z wyborcami, a do 
Sekretariatu Stronnictwa w Brzesku 
wpłynęło od mieszkańców 1072 próśb 
o interwencję w różnych sprawach 
obywatelskich.
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 Proszę przypomnieć jeszcze in-
nych członków Stronnictwa, zwłasz-
cza tych związanych z naszym 
terenem.

Na szczególną uwagę zasługują: 
pochodzący z Niepołomic profesor Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Ignacy Czuma, prawnik, ekonomista, 
brat Waleriana Czumy, dowódcy obrony 
Warszawy we wrześniu 1939 r., ojciec 
Andrzeja Czumy, ministra sprawie-
dliwości (styczeń – październik 2009) 
w pierwszym gabinecie Donalda Tuska. 
Ignacy Czuma w Sejmie 1930-1935 
był członkiem Komisji Konstytucyjnej,  
autorem art. 19 i całego pierwszego roz-
działu Konstytucji Kwietniowej z 1935 
r., mówiącego m. in. o odpowiedzialności 
Prezydenta wobec Boga i historii. Kilka 
słów należy powiedzieć o ks. Józefie Lu-
belskim, pośle na Sejm Ustawodawczy 
z ramienia PSK-L i Sejm IV i V kadencji 
(startował z list BBWR i Obozu Zjed-
noczenia Narodowego), człowieku nie-
zwykle szlachetnym, który z mównicy 
piętnował akcję tłumienia przez władze 
sanacyjne wystąpień chłopskich z 1937 
r. oraz apelował o amnestię dla Wincen-
tego Witosa, który po procesie brzeskim 
w celu uniknięcia więzienia musiał udać 
się na emigrację do Czechosłowacji.  

Aktywnym działaczem PSK-L był 
również pochodzący z Brzeska ks. Jan 
Fortuna, który jako młody wikary 
współzakładał koła Stronnictwa w Tu-
chowie i okolicy. Sympatykiem PSK-L 
był również długoletni dyrektor brze-
skiego gimnazjum Kazimierz Missona, 
który w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku m. in. publikował swoje utwory 
w „Kalendarzu Ludu Katolickiego”. 
Należy tutaj wymienić także znanych 
i cenionych brzeskich działaczy społecz-
nych i samorządowych np. Szczęsnego 
Chrapczyńskiego, Stefana Sukiennika 
czy Rudolfa Maaka.  Aktywnym człon-
kiem i działaczem PSK-L był Franci-
szek Stefczyk, inicjator i twórca Spółek 
Oszczędności i Pożyczek, które po jego 
śmierci przyjęły nazwę „Kas Stefczyka”, 
a obecne Banki Spółdzielcze są spad-
kobiercami jego idei. Warto dodać, że 
są  obecnie czynione starania związane 
z ogłoszeniem go Błogosławionym.

Czy nie uważa Pan, że z dorob-
ku PSK-L powinny w dzisiejszych 
czasach czerpać współczesne partie 
polityczne i czy w jakimś stopniu 
nie powinna być zachowana na 
Ziemi Brzeskiej pamięć o twórcach 
i działaczach PSK-L?

Zdecydowanie tak, ponieważ ugru-
powanie to, chociaż było nieduże, a jego 
wpływy w zasadzie nie wykraczały 
poza środkową Małopolskę, to zajmo-

wało ono się problemami ogólnopolski-
mi, starając się zawsze rozwiązywać 
je w duchu poszanowania drugiego 
człowieka i Ojczyzny. Ponadto posłowie 
i działacze PSK-L zawsze stali na sta-
nowisku, że dobro Ojczyzny powinno 
być nadrzędne w stosunku do spraw 
prywatnych i partyjnych. Trzeba za-
razem stwierdzić, że postulaty PSK-L, 
mimo upływu lat, w wielu wypadkach 
nie straciły na aktualności. Chodzi 
tutaj m. in. o zwalczanie łapówkar-
stwa, nepotyzmu czy konieczność 
zwiększenia wyda tków państwa na 
obronność i rozwój oświaty. Należa-
łoby się zastanowić, czy któraś 
z brzeskich ulic nie powinna 
nosić imienia jednego ze 
znanych brzeskich spo-
łeczników. Wydaje się, 
że na takie upamięt-
nienie zasługuje np. 
Kazimierz Missona.

Wróćmy do współ-
czesności...
Poza pracą w szko-
le opiekuje się Pan 
Młodzieżową Radą Po-
wiatu. Jak ocenia Pan 
działalność i inicjatywę 
powstania takiej grupy?

Młodzieżowa Rada Powiatu, zrze-
sza reprezentację młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu brze-
skiego. Jest to grupa młodych, ak-
tywnych ludzi, którzy na rzecz swoich 
rówieśników podejmują różnorakie 
działania m. in. reprezentują uczniów 
w kontaktach ze Starostwem. Ponad-
to są organizatorami powiatowego 

turnieju „Sudoku” i powiatowych 
mistrzostw w piłce nożnej dziewcząt. 
Idea powstania Młodzieżowej Rady 
Powiatu była dobrą inicjatywą mającą 
na celu przygotować młodzież do życia 
i działalności w ramach społeczeństwa 
obywatelskiego. Mam nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości młodzi radni 
będą mogli opiniować niektóre uchwa-
ły Rady Powiatu Brzeskiego. 

Rozmawiał ksiądz 
Zygmunt Bochenek

Sejmowy klub katolicko – ludowy w 1926 r. Od lewej: A. Matakiewicz, 
ks. F. Dachowski, prezes klubu I. Jasiński, B. Greis i ks. J. Czuj.

Dr Piotr Duda

Franciszek Stefczyk
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dużej aktywności społecznej i poli-
tycznej mieszkańców naszej diecezji, 
którzy w ogromnej większości byli 
chłopami. Pokazuje także ich zaan-
gażowanie polityczne, wyrażające 
się w przynależności do konkretnej 
partii.

Piotr Duda wielokrotnie 
podaje wysokie liczby uczest-
ników wieców i innych zebrań 
organizowanych przez PSK-
-L. Na przykład w Ryglicach 
(w 1922 roku) na zaproszenie 
proboszcza, ks. Wydro,  przy-
szło około 600 osób z całej oko-
licy. Zaskakuje także bardzo 
wysokie uczestnictwo w ko-
lejnych wyborach sięgające 
od 75 do 85% uprawnionych. 
Świadczy to o zaufaniu, jakim 
darzono ówczesnych polityków, 
o przekonaniu, że przez udział 
w wyborach można mieć wpływ 
na przyszłość swych rodzin 
i dobro kraju. A głosując na 
kandydatów ze stronnictw 
współpracujących z Kościo-
łem można odsunąć od Polski 
rosnące zagrożenie ze strony 
bolszewickiego komunizmu 
czy rodzącego się pod koniec 
lat dwudziestych faszyzmu...

Obok wielkiej indywidual-
ności, jaką był pierwszy pre-
zes PSKL związany z Ziemią 
Tarnowską, ks. infułat Józef 
Lubelski, wkrótce liderem 
Stronnictwa stał się pochodzą-
cy z Borzęcina a mieszkający w Brze-
sku  (i pracujący tu jako katecheta 
gimnazjalny) w latach 1917 -  1938 
ks. dr Jan Czuj, wybitny patrolog – 
znawca kultury pierwszych wieków 
Kościoła. On to w 1924 roku został 
jednogłośnie wybrany prezesem 
Stronnictwa i pełnił tę funkcję do 
końca jego istnienia w 1933 roku. 
Warto dodać, że od początku (w 1914 
r.) był redaktorem naczelnym organu 
PSK-L – tygodnika  „Lud Katolicki”, 
które nieoficjalnie było pismem diece-
zjalnym. Jego miejsce zajęła później 
od roku 1934  „Nasza Sprawa”.

Tak więc początki i tradycje wy-
dawania w Brzesku pism katolickich 
o szerszym zasięgu – którą łączymy 
z ukazującym się  tutaj od roku 
1990 „Wzrastaniem” i od 2001 roku 
pismem parafii dekanatu brzeskiego 
„Kościół nad Uszwicą” – trzeba prze-
sunąć na lata międzywojenne.

 Badacz lokalnej historii, Piotr  
Duda, podaje w omawianej pracy, 
że „Lud Katolicki” był nie tylko re-
dagowany w Brzesku, ale także tu 
drukowany w należącej do jednego 

z brzeszczan wyznania mojżeszowego  
oficynie  drukarskiej.

Poza Brzeskiem działały prężnie 
koła PSK-L w Uszwi, Borzęcinie a 
także od 1924 r. na Brzezowcu – Sło-
twinie. Piotr Duda mówi:

W okresie od września 1924 roku 
do września 1925 r. czterech posłów 
katolicko – ludowych przeprowadzi-
ło kilkadziesiąt wieców i spotkań 
z wyborcami  a do Sekretariatu 
Stronnictwa w Brzesku wpłynęło 
od mieszkańców 1072 prośby o 
interwencję w różnych sprawach 
obywatelskich.

Aktywnym działaczem PSK-L–u 
był również pochodzący z Brzeska 
ks. Jan Fortuna, który jako młody 
wikary współzakładał Stronnictwo 
w Tuchowie i okolicy. Sympatykiem 
był również długoletni dyrektor brze-
skiego gimnazjum, Kazimierz Mis-
sona, który w latach dwudziestych 
publikował swoje utwory w „Kalen-
darzu Ludu Katolickiego”. Aktywnym 
członkiem i działaczem PSKL-u  był 
Franciszek Stefczyk, inicjator i twór-
ca Spółek Oszczędności i Pożyczek, 
które po jego śmierci przyjęły nazwę  
„Kas Stefczyka”. Obecnie jego spad-
kobiercami są Banki Spółdzielcze. 
Warto dodać, że są obecnie czynione 
starania związane z ogłoszeniem go 
Błogosławionym3

Wróćmy na zakończenie do cyto-
wanego na wstępie pytania: Czy Ko-
ściół powinien się mieszać do polity-
ki? Arcybiskup Michalik odpowiada:

„Na początku należałoby sobie 
odpowiedzieć na pytanie, czym jest 

polityka. Otóż polityka jest 
to rozumna troska o dobro 
wspólne, to jest służba czło-
wiekowi w społeczeństwie 
przez porządkowanie otacza-
jącej go rzeczywistości. Nikt 
z obywateli, także ludzie 
wierzący, nie może być wy-
eliminowany z tych starań na 
rzecz ogółu. Również chrze-
ścijanie mają pełne prawo 
do wpływania na rzeczywi-
stość polityczną państwa. 
Posługiwanie się hasłami, ze 
Kościół powinien trzymać się 
z daleka od polityki, a zajmo-
wać tylko modlitwą i akcją 
charytatywną, odbieram jako 
próbę uszczuplenia przysłu-
gujących osobom wierzącym 
praw. Innym niemniej istot-
nym powodem, ze względu 
na który Kościół    powinien 
być obecny w przestrzeni 
politycznej, jest to, że służy 
on prawdzie i Bożym przy-
kazaniom. Nie może zatem 
wycofać się z walki o prawdę 
czy ze sprzeciwu wobec nie-
prawości”.4

Do wypowiedzi Arcybi-
skupa Michalika dodajmy, że 

papież Franciszek wyraźnie wskazał, 
aby katolicy nie uciekali od polityki. 
Powiedział tak: ,,Dobry katolik mie-
sza się do polityki”

Ks. Zygmunt Bochenek

1 Polskie  Wydawnictwo Encyklo-
pedyczne Radom 2011.

2 Piotr Duda, Polskie Stronnic-
two Katolicko – Ludowe w Diecezji 
Tarnowskiej w latach 1913 – 1934, 
Biblos, Tarnów 2013. Autor, urodzony 
w Brzesku ukończył studia historycz-
ne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Rzeszowie. Doktoryzował się w 2012 
r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Jest nauczycielem historii i wiedzy 
o społeczeństwie w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku.

3 Polskie Stronnictwo Katolicko 
–Ludowe. Rozmowa ks. Zygmunta 
Bochenka z dr Piotrem Dudą. Kościół 
nad Uszwicą nr 100 str.8-9.

4 Raport o stanie wiary w Polsce 
Polskie Wydawnictwo Encyklope-
dyczne, Radom 2011 str. 137-8.
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Szanowni Państwo – pragnę przy-
bliżyć Państwu placówkę, jaką jest 
DPS (Dom Pomocy Społecznej) przy 
ul. Starowiejskiej. 

Pragnę pokrótce przedstawić rys 
historyczny oraz na moment wejść 
do wnętrza tego obiektu i króciutko 
przybliżyć charakterystykę pod-
opiecznych tego domu. Otóż cofnąć 
się należy do czasów I wojny świa-
towej. Pozostało po niej wiele wiele 
sierot i dzieci bez miejsca stałego 
zamieszkania. Problem stawał się 
coraz groźniejszy, coraz więcej dzieci 
cierpiało i często staczało się na mar-
gines. Ale byli też ludzie mądrzy, wy-
czuleni na tę sytuację. Otóż Namiest-
nictwo Galicyjskie reskryptem z dn. 
18.II.1916 r. zleciło duchowieństwu 
diecezjalnemu zorganizowanie opieki 
nad tego typu dziećmi tj. sierotami 
i bezdomnymi. Biskup tarnowski 
Leon Wałęga, mądry i energiczny 
człowiek, utworzył w Tarnowie Głów-
ny Komitet Diecezjalny. W każdym 
mieście powiatowym polecił powołać 
do życia komitety z dziekanem lub 
miejscowym proboszczem na czele. 
W skład tych komitetów mieli wcho-
dzić nie tylko księża, ale również oso-
by świeckie, zwłaszcza kobiety wpły-
wowe i do tej pracy chętne, a także 
starosta i reprezentant miejscowego 
sądu. W każdej parafii również miały 
powstać takie komitety i roztoczyć 
opiekę nad sierotami. Rząd przyrzekł 
pomoc finansową, przeznaczając na 
dzienne utrzymanie jednej sieroty 1 
koronę 50 halerzy.

Dom Pomocy Społecznej w Brzesku

W Brzesku w odpowiedzi na ten 
apel biskupa zawiązało się Towarzy-
stwo Opieki nad Sierotami i Opusz-
czonymi Dziećmi, które postanowiło 
na Brzezowcu wybudować dla nich 
ochronkę przy wsparciu finansowym 
różnych instytucji kościelnych i świec-
kich. Budowę rozpoczęto na wiosnę 
1916 r. Grunt pod budowę i kilka 
morgów pola podarował dr Stanisław 
Wisłocki, notariusz i burmistrz Brze-
ska oraz sekretarz wspomnianego 
Towarzystwa. On też był duszą tej 

sprawy. Cegłę podarował Goetz Oko-
cimski. Bezpośrednio sprawami oraz 
budową kierował ks. proboszcz Roman 
Mazur, który zapisał się złotymi zgło-
skami w parafii Św. Jakuba. Nowo 
zbudowany zakład powierzono sio-
strom ze Zgromadzenia Służebniczek 
Najświętszej Marii Panny ze Starej 
Wsi. W jesieni w 1919 r. przyjęto do 
ochronki pierwsze sieroty.

Placówka początkowo była prze-
znaczona dla osieroconych zdrowych 
chłopców do lat 14 lub w wyjątkowych 
wypadkach do lat 17. Głównym zada-
niem domu była wszechstronna opieka 
materialna, moralna jak i duchowa 
dzieci osieroconych. W 1952 r. Zakład 
Sierot został przekształcony na Dom 
Specjalny „Caritas”. Placówka była 
przeznaczona dla chłopców głęboko 
umysłowo upośledzonych. Zakład 
nadal prowadzony był przez Siostry 
Służebniczki. W roku 1966 przydzielo-
no również dziewczynki. W ten sposób 
powstał Dom Specjalny Koedukacyjny, 
w którym znajdowało się 25 chłopców 
i 25 dziewczynek.

Praca opiekuńcza opierała się 
o plan dnia, który opracowany był dla 
poszczególnych grup mieszkańców 
w zależności od ich stopnia upośledze-
nia. Bardzo dużą uwagę skupiano na 
tym, aby wyrabiać u wychowanków 
aktywną postawę i samodzielność.

Święcenie pokarmów przed Domem Pomocy Społecznej

Wychowankowie uczestniczący w zawodach sportowych
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Zakład Specjalny „Ca-
ritas” funkcjonował aż 
do 1991 roku. Następnie 
przekształcony został na 
Dom Pomocy Społecz-
nej. Obecnie zadaniem 
Domu jest zapewnienie 
całodobowej opieki dla 50 
osób – Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Inte-
lektualnie. W placówce 
przebywają osoby w wieku 
od 6 do 60 lat. Są to oso-
by upośledzone w stop-
niu głębokim, znacznym 
i umiarkowanym. Wyma-
gają one całkowitej pomocy 
we wszystkich czynno-
ściach życia codziennego 
jak jedzenie, przebieranie, 
defekacja, kąpiel, zorganizo-
wanie im czasu wolnego jak 
również zapewnienie odpo-
wiedniej rehabilitacji w celu 
ich usprawnienia. Jedną  
z grup stanowią osoby leżące 
bądź na wózkach, nie mogą-
ce poruszać się samodzielnie.  
W związku z tym, wymagają 
one szczególnej troski i pie-
lęgnacji ze strony personelu.

Każdego dnia, personel 
świecki jak również Siostry 
starają się urozmaicać czas 
wychowankom poprzez 
wspólne zabawy, świętowa-
nie urodzin, imienin, organizowanie 
wycieczek, wyjścia do kina itp. Często 
rodziny nie były w stanie podołać 
takiemu wyzwaniu, jakim jest opieka 
nad osobą niepełnosprawną intelek-
tualnie czy fizycznie. Dlatego Dom 
ten przejął to zadanie starając się, 
by mieszkańcy zapomnieli chociaż na 
chwilę o swoim cierpieniu i odmien-

ności. Osoby sprawujące bezpośrednią 
opiekę nad mieszkańcami mają poczu-
cie odpowiedzialności i konieczność 
stworzenia im ciepła rodzinnego, 
domowej atmosfery, której tak na-
prawdę większość w ogóle nie zaznała.
Człowiek przebywając z wychowanka-
mi Domu Pomocy Społecznej skłania 
się do pewnej refleksji nad własnym 

życiem. Mieszkańcy pomimo swoich 
ułomności, niepełnosprawności, 
często cierpienia, potrafią cieszyć 
się z najdrobniejszych rzeczy, a na 
ich twarzach pojawia się uśmiech 
za najmniejsze czułe gesty. Oni nie 
czekają na lepsze jutro lecz czerpią 
radość z każdej chwili.

Dom Pomocy Społecznej w Brze-
sku, zapewnia mieszkańcom potrze-
by na poziomie określonego stan-
dardu. Wciąż jednak boryka się z 
problemami finansowymi. Ze wzglę-
du na sędziwy wiek Domu, niezbęd-
ne są częste jego remonty. Dofinan-
sowanie, jakie otrzymywane jest z 
budżetu Wojewody Małopolskiego 
w porównaniu z oczekiwaniami i 
potrzebami to wciąż za mało. Wy-
nagrodzenie dla pracowników – na 
granicy najniższej krajowej, nie jest 
adekwatne do trudu wkładanego w 
wykonywaną pracę, jednak mimo 
wszystko priorytetem zawsze było i 
będzie dla pracowników Domu Po-
mocy Społecznej zapewnienie opieki  
i zaspokojenie wszystkich niezbęd-
nych potrzeb wychowanków.

 Szanowni Państwo – zróbmy 
wszystko, aby ułatwić życie pod-
opiecznym DPS, by uśmiech częściej 
gościł na ich buziach. 

W ślad za tym wyzwaniem 27.I. 
2014 r. w Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym w 
Brzesku odbył się program arty-

styczny w wykonaniu Scholi Dzie-
cięcej „Ziarenka Nadziei” i Zespołu 
Regionalnego Krakowiacy Ziemi 
Brzeskiej. Organizatorami byli: Ro-
dzina Kolpinga i Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Patronat ks. Dziekan 
Józef Drabik. Na spektakl zapraszali: 
Parafia NMP Matki Kościoła i św. Ja-
kuba Apostoła, Parafia Miłosierdzia 
Bożego oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Brzesku. Wstęp był wolny – osoby 
chętne przekazywały dobrowolne 
datki do puszki, datki te były prze-
kazane na potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej w Brzesku.

Organizatorzy – bardzo dzięku-
ją wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do uświetnienia tego 
dnia. Dziękujemy aktorom: tym 
dorosłym „Krakowiakom Ziemi 
Brzeskiej” i tym małym „Ziaren-
kom Nadziei”, a nade wszystko 
osobom, które zechciały wesprzeć 
tych, którzy o nic się nie upomną, 
nikomu się nie poskarżą. 

Emilia Zydroń
Przemówienie wygłoszone 

w czasie programu

Wizyta Bp Skworca  w DPS 
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Pewnego razu zapytał mędrzec 
swoich uczniów – kiedy kończy się 
noc, a zaczyna dzień? Padały różne 
odpowiedzi. 

 - Wtedy, kiedy da się odróżnić 
owcę od psa. 

- Wtedy, kiedy da się odróżnić sosnę 
od dębu. 

Jednak żadna z nich nie zadawa-
lała mędrca. 

Wówczas uczniowie poprosili: 
nauczycielu, podaj nam właściwą od-
powiedź. I usłyszeli:

Noc w twoim życiu kończy się wte-
dy, gdy w drugim człowieku zaczynasz 
dostrzegać bliźniego.

A jak wygląda nasze życie? Czy po 
nocy następuje dzień?

Kiedy uważnie spojrzymy woko-
ło, dostrzeżemy, że wielu ludzi żyje 

w dobrobycie. Pozornie niczego nam 
nie brakuje. Nowoczesne samochody, 
wygodne domy, ogrody, sprzęty, wczasy, 
planowanie… 

Telewizor kradnie nam czas. Dzie-
ciom dajemy telefon komórkowy i lap-
top z dostępem do Internetu. Cieszymy 
się, że mamy je bezpieczne w drugim 
pokoju. I że nam nie przeszkadzają, 
gdy chcemy obejrzeć kolejny odcinek 
telenoweli. 

Ciągle udowadniamy sobie i in-
nym, że jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi, 
bardziej wykształceni, doświadczeni, 
hojniejsi, że wszystko robimy najlepiej. 

W pracy towarzyszy nam atmosfe-
ra nieufności, niezdrowej rywalizacji. 
Zaradność zastępuje uczciwość. Lęk 
o stanowisko, karierę, pieniądze każe 
zapomnieć o przyjaźni, zwyczajnej 
ludzkiej życzliwości i szacunku do 
innych.

Znikły spotkania 
towarzyskie, gdzieś 
zapodziała się pomoc 
sąsiedzka. Powstaje 
coraz więcej domów 
„spokojnej starości”. 
Pod pozorem troski 
o innych pozbywa-
my się kłopotliwego 
towarzystwa osób 
starszych, chorych, 
usuwając z pola wi-
dzenia niewygodną 
rzeczywistość, która 
przypomina o prze-
mijaniu. 

Coraz rzadziej za-
glądamy do kościoła. 
Łatwo usprawiedli-
wiamy grzech, albo 
w ogóle go nie widzi-
my. Nie wystarcza 
czasu na rodzinny 
pacierz, wspólny ró-
żaniec, czytanie Pi-
sma św. To właściwie 
niepotrzebne i takie 
niedzisiejsze. ..

I w tej pozornej 
szczęśliwości czujemy 
ciągły niedosyt, widzi-
my smutne twarze, 
brak radości, zniechę-
cenie. 

Bo zapomnieliśmy o Bogu, a może 
nawet z rozmysłem wyrzuciliśmy Go 
ze swojego życia. Bo nie widzimy bliź-
niego. Bo zabrakło miłości i wzajemnej 
życzliwości. I odrobiny pokory, która 
trwa przy prawdzie.

Nadchodzą święta. Dla chrześci-
jan najważniejsze w roku. W okresie 
Wielkiego Postu znów słyszymy woła-
nie: „nie zamykajmy serc, zbawienia 
nadszedł czas…” Dla własnego dobra 
otwórzmy oczy i serca. Pomyślmy po-
ważnie o życiu i o wieczności, do której 
wszyscy zmierzamy. Gdy dostrzeżemy 
obok siebie bliźniego, nastanie w na-
szym życiu radosny poranek.

 Czas został nam dany po to, aby-
śmy po ziemskiej wędrówce stanęli bez 
lęku przed obliczem miłującego Ojca. 

 Ewa Prus

Raz na jakiś czas
Pan Bóg przebiera się
za człowieka
odwiedza nas 
bez zapowiedzi

zazwyczaj jest głodny
czasem źle ubrany
niedomyty
czasem prosi o pomoc
czasem tylko chce się wygadać
często na coś choruje
czasem jest nietowarzyski
czasem wścibski
gadatliwy
sklerotyczny
trudno z Nim wytrzymać
jednym słowem
umie się zamaskować

właśnie dlatego
nie jest łatwo rozpoznać
czas swojego nawiedzenia

ks. Tadeusz Pabjan, z tomiku: 
„Przemówić sercu do rozumu”

Moje postne rozmyślania
ROZPOZNAĆ CZAS SWOJEGO NAWIEDZENIA
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Od kiedy jest pani psychologiem 
szkolnym w Szkole Katolickiej?

Ze szkołą w Brzesku współpracuję od 
trzech lat, ale nasze drogi schodziły się 
już wcześniej. Kilka lat temu Dyrektor 
Halina Podolańska-Nabożny, zaprosiła 
mnie na spotkanie z nauczycielami, aby 
porozmawiać o tym, jak pomóc uczniom 
i ich rodzicom w specyficznych proble-
mach szkolnych, wynikających między in-
nymi, z trudnych sytuacji rodzinnych. To 
spotkanie wzmocniło moją wiarę w to, że 
są szkoły w Polsce, w których nauczyciele 
naprawdę wyciągają pomocną dłoń do 
uczniów i ich rodzin, rozumiejąc jak ważne 
są relacje rodzinne w postępach szkolnych 
uczniów i podejmują liczne starania, aby 
pomóc rodzinie. To właśnie postawa Pani 
Dyrektor i Nauczycieli wobec uczniów, 
zdecydowała o naszej współpracy.

Mówi się, że problemy psycholo-
giczne są znakiem naszych czasów. 
Czy dawniej ich nie było?

 Świat wokół nas ulega dynamicz-
nym zmianom a mechanizmy adapta-
cyjne człowieka nie zawsze za nimi 
nadążają.

Nie trzeba sięgać daleko do wspo-
mnień. Wystarczy porównać, w jaki spo-
sób kilkanaście lat temu korzystaliśmy 
z komputera, skanera, drukarki i kto 
miał w domu dostęp do Internetu. Dziś, 
smartfony, którymi bawią się dzieci, 
mają szybszy procesor, więcej pamięci, 
już nie mówiąc o dostępie do Interne-
tu, który jest niemal powszechny. Ale 
czy wszyscy dojrzale korzystają z tych 
cudów techniki? Tak przyzwyczailiśmy 
się do korzystania z komputera, że nie-
którzy nawet nie wychodzą z domu, aby 
pogadać z przyjaciółmi, bo godzinami 
rozmawiają ze sobą przez komunika-
tor. Inni, grają w piłkę nożną w sieci, 
wpatrując się w okno monitora przez 
wiele godzin. Doczekaliśmy się więc 
sporej grapy młodych ludzi z nadwagą, 
zamkniętych w sobie.

Ile takich wynalazków zmieniło na-
sze życie? Różne mamy doświadczenia 

Szkoła z psychologiem

w tym zakresie. I choć niektórzy zamy-
kają się w czterech ścianach z nosem 
wlepionym w monitor komputera, to 
jednak większość ludzi spotyka się ze 
znajomymi poza siecią, wykorzystując 
wolny czas na podnoszenie kondycji 
fizycznej.

Podobnie, jak przed wiekami, więk-
szość ludzi szybko oswaja się z postę-
pem. Nie trzeba się bać nowoczesnych 
technologii, ale umiejętnie z nich korzy-
stać. Aby tak się stało, tematem rozmów 
psychologa z uczniami, jest blok zajęć 
poświęcony zdrowemu stylowi życia 
i przeciwdziałania zagrożeniom, m.in. 
związanymi z uzależnieniami.

Utrzymanie równowagi na wielu 
płaszczyznach życia jest trudne dla mło-
dego człowieka, ale może on tak ułożyć 
własną hierarchię wartości, aby skupić 
się na rozwoju kreatywności i osiągać 
realne cele przybliżające do marzeń.

Taka postawa w dużym stopniu 
chroni młodego człowieka przed prze-
żywaniem sytuacji stresowych, a je-
żeli pojawią się takowe, łatwiej jest je 
przezwyciężać i obalać mity o tym, że 
problemy psychologiczne są znakiem 
naszych czasów.

Czy młodzież szkolna chętnie 
korzysta z pomocy psychologa 
szkolnego i widzi w nim kogoś, 
komu można zaufać i powierzyć 
swoje problemy?

Obecność psychologa w szkole nie 
ogranicza się do siedzenia w gabinecie 
i czekania na to, aż pojawi się uczeń 
z problemami i poprosi o ich rozwiąza-
nie, tak jak to bywa w gabinecie psycho-
logicznym poza szkołą. Psycholog szkol-
ny, uczestniczy w życiu szkoły, poznaje 
uczniów podczas prowadzonych przez 
siebie zajęć, rozmawia z rodzicami i na-
uczycielami. Powoli uczniowie oswajają 
się z rolą psychologa w szkole i zaczyna-
ją korzystać z jego wsparcia w trudnych 
dla siebie sytuacjach. Osobiście, jestem 
wdzięczna, że młodzież ma do mnie za-
ufanie. Tworzenie tej nici porozumienia 

bardzo ułatwia mi współpracę z nimi 
i umożliwia pomoc. Dobra współpraca 
z uczniami jest również możliwa dzięki 
postawie nauczycieli, którzy szanują 
intymność uczniów. To wielka zaleta 
i tradycja Szkoły Katolickiej, z którą 
współpracuję.

Lista zadań, które realizuję w szkole, 
jest dość pokaźna, ale najważniejszym 
zadaniem psychologa, według mnie, jest 
dostrzeganie w każdym uczniu, jego 
potencjalnych możliwości, a następnie 
inspirowanie go do rozwoju. Znalezienie 
mocnych stron ucznia i rozpoznanie jego 
potrzeb, ułatwia rozwiązywanie wielu 
problemów, z którymi uczeń sobie nie 
radzi. Paradoksalnie, problemy z ucze-
niem się, czy emocjonalne, nie dotyczą 
wyłącznie uczniów z deficytami intelek-
tualnymi, ale także są obecne w życiu 
uczniów bardzo zdolnych. 

Z jakimi problemami wśród mło-
dzieży spotyka się pani najczęściej?

To bardzo trudne pytanie, bo ilu jest 
uczniów korzystających z mojej pomocy, 
tyle jest problemów do rozwiązania. 
Każdy uczeń ma swoje spojrzenie, nawet 
na tę samą sytuację, bo każdy uczeń 
postrzega ją z własnej perspektywy.

Wśród problemów zgłaszanych 
przez uczniów, są te, które dotyczą ich 
oczekiwań wobec szkoły czy kolegów, 
kłopoty z nauką, czy też problemy 
wynikające z życia w rodzinie. Zdarza 
się, że rodzice nie zawsze uświada-
miają sobie, jak ich dzieci źle znoszą 
nieobecność jednego z nich w życiu 
rodziny, bo tata czy mama wybrali 
pracę poza domem. Od kiedy nasze 
granice otworzyły się i możliwa jest 
migracja zarobkowa, mamy do czy-
nienia z problemami, które wcześniej 
występowały marginalnie. Mówimy 
wręcz o tak zwanych, sierotach spo-
łecznych, borykających się z wieloma 
emocjonalnymi problemami. Drogie 
prezenty nigdy nie zastąpią rodzica. 
Warto pomyśleć o tym, zanim opuści-
my rodzinne gniazdo na dłużej. Szkoła 
stwarza klimat do rozmów z rodzicami 
i wielu rodziców korzysta z mojej pomo-

Rozmowa Beaty Kądziołki z Renatą Szydłowską - psychologiem szkolnym 
w Katolickim Gimnazjum i Liceum w Brzesku.

Renata Szydłowska jest psychologiem, konsultantem Niepublicz-
nej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni, wykładowcą, 
mediatorem sądowym, pisarką, autorką wielu artykułów prasowych, 
pełni funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Społeczno 
- Psychologicznej i Wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Promocji 
Zdrowia „MEDICA”. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy 
z pacjentem.
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cy, bo przecież kochają swoje dzieci, a kto 
z nas nie popełnia błędów?

Są też uczniowie, którzy mają pro-
blemy z nauką czy wyborem zawodu. 
Wielu korzysta z pomocy w sytuacji 
rozstania z dziewczyną czy chłopakiem. 
Niektórzy chcą skończyć z paleniem pa-
pierosów. Tak więc, można powiedzieć, 
że przychodzą z wieloma problemami.

Na czym polega specyfika pani 
pracy w Katolickim Gimnazjum 
i Katolickim Liceum Ogólnokształ-
cącym w Brzesku. W jaki sposób sta-
ra się pani pomóc młodym ludziom 
w rozwiązywaniu ich codziennych 
problemów?

Gabinet psychologa w naszej szkole, 
jest miejscem przyjaznym dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Sporo uwagi po-
święcam na podnoszenie jakości życia 
ucznia, poprzez wspieranie jego rozwoju  
inspirowanie działań przyczyniających się 
do osiągania satysfakcji z pobytu w szkole 
a także poza nią. Ogólnie rzecz ujmując, są 
to działania dotyczące diagnostyki psycho-
logicznej, profilaktyki oraz poradnictwa 
i pomocy psychologicznej.

Czy rodzice chętnie podejmują 
współpracę z psychologiem szkol-
nym?

Rozumna zachęta nauczycieli i przy-
jazna atmosfera panująca w Katolic-

kim Gimnazjum i Katolickim Liceum 
Ogólnokształcącym w Brzesku, sprzyja 
budowaniu zaufania do psychologa, 
dlatego rodzice otwierają się na pomoc 
i korzystają z niej, a to bardzo ułatwia 
pracę psychologowi w budowaniu syste-
mów wsparcia.

A nie łatwiej jest młodemu człowie-
kowi zwrócić się o pomoc do rodziców 
niż opowiadać o swoich problemach 
psychologowi, szukając wsparcia i zro-

zumienia?
Korzystanie z pomocy jest umie-

jętnością, która przydatna jest 
w różnych sytuacjach, przez całe 

nasze życie. Im wcześniej nauczymy 
się korzystać z pomocy psychologicz-
nej i budować swój system wsparcia, 
tym lepiej. Rodzice są pierwszym 
i doskonałym „poligonem” doświad-
czalnym dla młodego człowieka, który 
otrzymuje, bądź nie, pierwsze porady, 
czy wsparcie i miłość, w sytuacjach 
dla siebie trudnych, ale też wówczas, 
kiedy jest szczęśliwy i może swoją 
radość dzielić w rodzinie. W miarę 
dojrzewania, zakres zaufania do ludzi 
poszerza się i młody człowiek poszuku-
je wsparcia poza rodziną. To naturalne 
zjawisko i wcale nie świadczy o tym, 
że dzieci nie mają zaufania do swoich 
rodziców, ale dlatego, że w miarę roz-
woju, często potrzebują specjalistycz-
nej porady czy pomocy.

Kluczem do sukcesów w pani 
pracy i rozwiązywania problemów 
szkolnych jest dobra współpraca 
nie tylko z uczniami, ale także 
z nauczycielami i dyrekcją szkoły. 
Jak ocenia pani te współdziałania?

Bez wsparcia szkoły i rodziców, 
moje działania na rzecz uczniów nie 
przyniosłyby oczekiwanych rezultatów. 
Tylko zintegrowane działania mają 
sens i tylko takie przynoszą długo-
trwałe efekty. Współpraca psychologa 
z Katolickim Gimnazjum i Katolickim 
Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku, 
przynosi wspaniałe rezultaty, ponie-
waż nauczyciele naprawdę wspierają 
rodziny w przezwyciężaniu problemów 
wychowawczych, wiedząc o tym, jak 
kapitalne znaczenie w kształtowaniu 
dojrzałej postawy ma właśnie rodzina 
i szkoła.

Mam to szczęście, że poznałam taką 
Szkołę, w której mogę realizować swoje 
zadania zawodowe przy ogromnym 
jej wsparciu. Zasada: „szkoła jest dla 
ucznia” jest w Katolickim Gimnazjum 
i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym 
w Brzesku, w pełni przestrzegana. „Czap-
ki z głów!” i oby takich szkół było więcej.

Dziękuję za rozmowę.

Tekst wywiadu udostępniony przez 
Dyrekcję Szkół. Artykuł był drukowany na 

łamach BIM-u w lutym 2014 r.

Odnowa w Duchu Świętym nie ma 
jednego założyciela, lub grupy założy-
cieli, nie ma też listy członków. Jest 
to zespół osób i grup podejmujących 
różne działania, często od siebie nieza-
leżne. Te osoby i grupy łączy to samo 
doświadczenie i te same cele. Odnowa 
w Duchu Świętym gromadzi wiele ludzi 
świeckich w różnym wieku i z różnych 
środowisk, odnajdujących dzięki niej 
swoje miejsce w Kościele i w świecie.

Osoby te tworzą grupy modlitewne, 
liczące od kilku do kilkuset członków.

Głównym elementem na spotka-
niach jest głośna żywa modlitwa. 
Spotkania mają najczęściej strukturę 
otwartą, lecz pewne elementy powta-
rzają się : zaproszenie Ducha Świętego 
pomocy w prowadzeniu spotkania, 
uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bo-
żego, nauczanie, osobiste świadectwo 
życia niektórych uczestników spotkania.

Grupy modlitewne prowadzone 
są najczęściej wspólnie przez duszpa-
sterza i zespół świeckich animatorów 
z liderem na czele.

Odnowa w Duchu Świętym na Słotwinie
W naszej parafii p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Brzesku Słotwina, 
w pierwszych dniach bieżącego roku 
powstała Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, przybierając nazwę „Tabor”. 
Aktualnie tworzy ją 25 – osobowa 
grupa ludzi, których opiekunem jest 
ks. proboszcz Kazimierz Grych.

 Do założenia Wspólnoty w Duchu 
Świętym pomogło nam uczestnic-
two kilkunastu naszych parafian 
z księdzem Proboszczem w parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku, na Se-
minarium Odnowy w Duchu Świętym 
na przełomie października i listopada 
2013 roku.

Ks. Proboszcz czekał dość długo 
na stosowną chwilę podjęcia decyzji, 
wierząc, że Duch Święty taką chwilę 
mu wskaże. I tak się stało. Pragnę nad-
mienić, że właśnie ksiądz Kazimierz 
Grych w poprzedniej parafii Piwnicz-
na – Kosarzyska, założył i prowadził 
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym 
przez prawie 10 lat.

Ta Wspólnota dalej tam istnieje.

Jesteśmy wspólnotą bardzo mło-
dą. Napełnieni Duchem Świętym 
i żywą wiarą chcemy pomagać innym 
ludziom, odkryć w swoim i ich życiu 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, 
a wątpiącym pomóc odnaleźć drogę 
do Niego. 

Łaska, której doświadczamy 
w przeżywaniu Odnowy w Duchu 
Świętym, to poznanie miłości Boga. 
Prowadzi ona do odkrycia: jestem 
kochany – Bóg mnie kocha, prowadzi 
do uświadomienia bliskości Boga, Jego 
obecności w naszym życiu.

Wszystkich chętnych, którzy chcą 
poznać bliżej Jezusa i odkryć w sobie 
pewne charyzmaty, zapraszamy do 
naszej wspólnoty.

Spotkania w naszej parafii odbywają 
się co drugi poniedziałek, na plebanii 
po Mszy św. o godzinie 18-tej , czyli 
ok. 18.45.

Chwała Panu!

 Maria Górka
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Ogłoszenie
31 stycznia br. zebrał się Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz Parafialny w Brzesku pod przewodnictwem księdza proboszcza Józefa Drabika, żeby omówić 
działania, jakie przewiduje się podjąć w tym roku na wspomnianej nekropolii.

Za najpilniejsze uznano dwie sprawy:
1/ doprowadzenie do postawienia repliki krzyża z 1913 roku wraz z tablicą, upamiętniającymi wybuch powstania styczniowego; 
2/ wycenę kosztów naprawy (i ewentualne jej podjęcie) muru cmentarnego od strony ulicy Ogrodowej.

W dalszym ciągu apelujemy o zgłaszanie do Administratora , czyli Brzeskich Zakładów Komunalnych (Zakład Pogrzebowy) miejsc pochówku zmarłych, którzy 
zostali ekshumowani i przeniesieni na inny cmentarz.
Prosimy także o wnoszenie stosownych opłat, które służą utrzymywaniu porządku na tej nekropolii.
Przypominamy również, że cmentarz parafialny w Brzesku jest nadal czynny. We wszystkich sprawach związanych z pochówkiem na nim prosimy kontaktować 
się z Zakładem Pogrzebowym w Brzesku przy ulicy Słowackiego 1.

Za Komitet, Jacek Filip

Parafia Gnojnik 
ma nową stronę 

internetową
Od kilku tygodni uruchomiona została 

nowa strona internetowa parafii św. Mar-
cina w Gnojniku, którą można przeglądać 
pod adresem: www.parafia-gnojnik.pl. 

- Gratuluję nowej strony naszej para-
fii. Bardzo mi się spodobała szczególnie 
jej przejrzystość. Wszystko uporządko-
wane, że aż miło - napisał Tadeusz Ko-
walczyk, nauczyciel i autor monografii 
Gnojnika.

We współczesnym świecie media 
elektroniczne odgrywają bardzo ważną 
funkcję społeczną, wypierając niejed-
nokrotnie prasę drukowaną, dlatego 
warto korzystać z katolickich serwisów 
informacyjnych, takich jak chociażby: 
wiara.pl, katolik.pl i wiele innych … do 
których adresy także można znaleźć na 
stronie. Jest tam wiele ciekawych infor-
macji z życia Kościoła i naszej diecezji. Na 
nowej stronie parafialnej można także 

obejrzeć galerię kilku tysięcy zdjęć, które 
są „żywą kroniką” z życia oraz historii pa-
rafii i mają służyć dla przyszłych pokoleń. 

- Mam nadzieję, że nowa witryna 
ułatwi komunikację społeczną wśród 
Parafian. Uważam, że w sposób właściwy 
spełnia potrzeby i współczesne funkcje 
duszpasterskie - powiedział ks. Marian 
Zapiór, proboszcz parafii.

Opracowaniem witryny od strony me-
rytorycznej zajął się Marek Białka, który 
przygotował teksty oraz jest autorem 
zdjęć, natomiast autorem projektu oraz 
technicznym wykonawcą strony interne-
towej jest Rałał Pajonk. Wszystkie prace 
zostały wykonane bezpłatnie - z potrzeby 
serca dla pożytku wszystkich Parafian. 

(mb)

Z apelem o gesty solidarności i wsparcie 
dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie 
trudnym dla niego czasie zwraca się Prezy-
dium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi 
zachęcają wiernych do modlitwy w intencji 
Ukrainy, zwłaszcza w czasie Mszy św. Proszą 
również o podjęcie postu. Ogólnopolskim 
dniem modlitwy i postu za Ukrainę był 
piątek, 28 lutego br.

Caritas Polska zbiera fundusze na zakup 
lekarstw i żywności dla potrzebujących na 
Ukrainie. Ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Cari-
tas Spes ze Lwowa, podkreśla, że obecnie nie 
ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek 
transportów z pomocą humanitarną. Osoby 
chcące włączyć się w pomoc dla Ukrainy 
mogą to uczynić dokonując wpłaty na konto 
Caritas Polska: PL 77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”.

Zbieramy leki dla Ukrainy
Niech wyrazem naszej solidarności, współczucia i życzliwej pamięci wobec Sióstr i Braci 

mieszkających na Ukrainie, będzie przekazywanie lekarstw – kontynuacja akcji charytatywnej, którą 
z dobrym skutkiem  kontynuujemy od kilku lat.

Chodzi o lekarstwa, z których już nie korzystamy ( także te w otwartych już opakowaniach) ale 
zachowały termin ważności. Odbiera je z Brzeska ks. Zbigniew Pabjan, proboszcz parafii Miżyniec 
w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. Ksiądz współpracuje z Siostrami Służebniczkami Śląskimi, 
które prowadzą punkt medyczny w miejscowości Krysowice. Przychodzą tam chorzy potrzebujący 
pomocy. Są to nie tylko katolicy ale i prawosławni a także osoby niewierzące.

Leki można przynosić  do siedziby Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”, przy ul. Ogrodowej 
(wejście od strony starego szpitala) a także do redakcji „Wzrastania” przy ul. Uczestników Ruchu 
Oporu 1. Dziękujemy za pomoc.
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1 marca 2014 r. już po raz czwarty 
w Jadownikach odbyły się uroczystości 
związane z obchodami Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody 
rozpoczęła Msza Św. w intencji żołnierzy 
antykomunistycznego podziemia, którą 
odprawił ks. Proboszcz Tadeusz Górka, 
a ks. Edward Janikowski słowami 
pełnymi szacunku i uznania odniósł się 
do bohaterów tamtych dni, jak również 
do tych, którzy tę pamięć dzisiaj o Nich 
pielęgnują. Po mszy świętej uczestnicy 
uroczystości przeszli na cmentarz pa-
rafialny gdzie pod pomnikiem pamięci 
poległych za Ojczyznę został odśpiewany 
hymn narodowy, następnie do uczestni-
ków uroczystości zwrócił się sołtys Ja-
rosław Sorys, przypomniał m.in. postać 
ostatniego dowódcy Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość ppłk Łukasza Ciepliń-
skiego oraz podziękował za uczestnictwo 
licznie zgromadzonym mieszkańcom.

Następnie zostały złożone kwiaty 
i zapalone znicze. Uroczystość uświet-
niła grupa harcerzy, zespół - wokal-

15 marca br. w Kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Brzesku-
-Słotwinie odbył się koncert organowy 
w wykonaniu światowej sławy muzy-
ka, Witolda Zalewskiego, pierwszego 
organisty w Królewskiej Katedrze na 
Wawelu. Był to już trzeci jego kon-
cert w naszym kościele. Wszystkie 
dedykował swojemu zmarłemu ojcu, 
śp. Krzysztofowi Zalewskiemu, który 
przez ponad 50 lat był organistą w ko-
ściele w Brzesku-Słotwinie.

W roku 2011 roku Pan Witold 
Zalewski został wyróżniony przez pa-
pieża Benedykta XVI odznaczeniem 

„ Pro Ecclesia et Pon-
tifice” (Dla Kościoła 
i Papieża) Powiedział 
wtedy: „Moja posługa 
w kościele, w porówna-
niu z posługą mojego 
taty to kropla w mo-
rzu. Uhonorowanie 
mnie, to uhonorowa-
nie pracy mojego taty, 
który całe swoje życie 
poświęcił Kościołowi.”

W programie kon-
certu znalazły się 
m.in. utwory Mendels-
sohna, Bacha, Puc-
ciniego, Schuberta, 
Muleta i wielu innych. Niewątpliwie, 
największy podziw i uznanie zyskała 
„Preludium i fuga a-mol BWV 543” 
Jana Sebastiana Bacha. Jest to je-
den z trudniejszych utworów muzyki 
organowej, który dobitnie pokazuje 
wszystkie zdolności artystyczne oraz 
techniczno-manualne wykonawcy.

Tegoroczny koncert swoim solowym 
śpiewem ubogaciła sopranistka Pani 
Ludmiła Staroń, absolwentka Krakow-
skiej Szkoły Muzycznej w Krakowie. 
W swoim dorobku posiada między 
innymi kreacje solowe w utworach 
oratoryjnych ( Bach, Haendel, Haydn, 

Koncert organowy w kościele na Słotwinie

Rossini ). Na koncercie wykonała kilka 
opracowań doskonale znanej pieśni 
pt. AVE MARIA, m.in. wg kompozycji 
Cacciniego, Schuberta oraz Gounoda.

Koncertem tym parafia chciała 
również uczcić Matkę Boską Często-
chowską, która od 150 lat patronuje 
naszej parafii w swoim Cudownym 
Obrazie.

Pomimo zimnej i deszczowej po-
gody, na koncert przyszło stosunkowo 
dużo ludzi. Byli to parafianie ze Słotwi-
ny i ludzie z sąsiednich parafii. 

Maria Górka i Marek Białka

Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

no instrumentalny, który wykonał 
utwór poświęcony „Wyklętym” oraz 
uczeń Szkoły Muzycznej Mateusz, 
który zapewnił oprawę muzyczną 
podczas składania kwiatów. W ob-
chodach uczestniczył ks. Proboszcz 
Tadeusz Górka, ks. Franciszek Hoj-

nowski, ks. Edward Janikowski, 
sołtys Jarosław Sorys z małżonką, 
członkowie Rady Sołeckiej, radny 
Adam Smołucha z małżonką, dyrektor 
gimnazjum Tomasz Wietecha, opiekun 
harcerzy Bartłomiej Turlaj oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy.



15 

Drodzy Rodacy!
Na początku naszego Listu zamieszcza-

my reprodukcję, znanego chyba wielu z Was, 
wizerunku Pana Jezusa Ukrzyżowanego, 
pochodzącego z końca XVII w. z kościoła 
w Gosprzydowej. Krzyż ozdobiony jest uformo-
wanym w kształcie serca wieńcem wici winnej 
z dorodnymi winogronami i listkami. Rzeźba 
ma nam przypomnieć, że naszym powołaniem, 
jako uczniów Chrystusa jest, aby przynosić ob-
fite owoce dobrego życia i troska o to, by trwać 
w łączności z Nim, bo przez chrzest św. zosta-
liśmy wszczepieni w Krzew Winny, którym jest 
On nasz, Zbawiciel i z Niego wyrastamy jako 
gałązki. Mówi o tym poruszające do głębi zdanie 
z modlitwy wielkopostnej: „Krzyż Chrystusa jest 
Drzewem życia”. Żarliwa wiara, rozpalająca 
od wieków serca i umysły polskich katolików 
sprawia, że Krzyż towarzyszy całemu ich życiu. 
Jest obecny nie tylko w świątyniach, ale na ścia-
nach mieszkań, w salach szkolnych, urzędach, 
szpitalach i często na piersiach.

Krzyże i kapliczki przydrożne, tak liczne na 
naszej ziemi, mocno wpisane w nasz krajobraz – 
w Wielkim Tygodniu, kiedy będziemy obchodzić 
pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa – będą znowu, jak co roku, pięknie 
odnowione i udekorowane. Ten znak wdzięcznej 
miłości jest spontaniczną odpowiedzią na zda-
rzające się, niestety, w ostatnich latach próby 
usunięcia go przez uchwalenie ustaw sejmo-
wych, z naszego życia publicznego. Zdarzali się 
także pseudoartyści, muzycy czy plastycy, którzy 
w swoich programach atakowali Krzyż, posu-
wając się nawet do bluźnierstw i znieważania 
uczuć religijnych ludzi wierzących. Te ostatnie 
wydarzenia przypominają liczne próby z lat 
rządów komunistów zmierzające do usunięcia 
krzyży z sal lekcyjnych. Obchodziliśmy w tym 
roku 30 –tą rocznicę głośnego w całym kraju 
strajku szkolnego w Miętnem koło Radomia, 
gdzie młodzież przez wiele tygodni broniła 
Krzyży. Zapraszamy Was, Drodzy ,na Wielki 
Tydzień i Święta do naszej odnowionej i pięknie 
udekorowanej Fary i do wszystkich starych 
i nowych (jak jeszcze budowany w Gnojniku) ko-
ściołów nad Uszwicą. Przyjdźcie na spowiedź 
i najbogatszą w roku kościelnym liturgię tych 
Świętych Dni, w której tak chętnie uczestniczą 
tłumy wiernych. Jednym z jej najważniejszych 
punktów jest Wielki Piątek Męki i Śmierci Pana 
połączony z Adoracją Krzyża i całonocnym 
czuwaniem przy Grobie Pana Jezusa.

Jeżeli nie będziecie mogli przyjechać na 
święta do kraju, zaplanujcie sobie wcześniej 
przeżycie ich w miejscu pobytu. Może trzeba 

Wielkanocny List do Brzeszczan pracujących za granicą 
będzie zgłosić się nareszcie do parafii, do 
której należycie, a dotąd powodu nawału 
obowiązków zawodowych czy po prostu 
z lenistwa tego nie zrobiliście. Może po-
szukać w Internecie czy z kimś porozma-
wiać, aby nawiązać kontakt z najbliższą 
polską parafią. Czas wiosenny sprzyja 
nie tylko wycieczkom ale i pielgrzymkom. 
Dobrze byłoby odnaleźć jakieś mniej znane 
w danym kraju czy landzie sanktuarium 
i odwiedzać je nawet częściej. Odwiedza-
liśmy takie w ubiegłym roku, razem z in-
nymi pielgrzymami z Brzeska, wędrując 
„Szlakiem Karmelitańskim” i spotykając 
pracujących na Zachodzie Polaków.. Było 
to Lisieux we Francji, przy grobie św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, w romańskim 
opactwie Aylesford koło Londynu czy 
w sanktuarium Matki Bożej Ubogich 
w Banneaux w Belgii, gdzie, jak mówili 
jego opiekunowie, przyjeżdża wiele grup polonij-
nych. Także w Belgii, w pobliżu Brukseli, znaj-
duje się niezwykłe sanktuarium Krwi Chrystusa. 
Odwiedzający je przypadkowo Marek z okolic 
Brzeska, ojciec trójki dzieci, stał się gorliwym 
i bardzo skutecznym apostołem Nabożeństwa 
do Najświętszej Krwi Chrystusa w Ziemi Brze-
skiej.W jego ślady idzie Bogdan, trzydziestolatek 
z Mokrzysk, który je rozpowszechnia wśród 
Polaków w Niemczech i zachęca do kontaktów 
z duszpasterstwem polonijnym.

Wielki Piątek przeżyjcie w głębszym 
skupieniu. Nie włączajcie telewizji, nie czy-
tajcie gazet. Pamiętajcie o zachowanie postu 
i wstrzemięźliwości od mięsa. Na honorowym 
miejscu postawcie krzyżyk. O godz. 15:00, na 
pamiątkę śmierci Jezusa odmówcie Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego i zaśpiewajcie pieśń „Wisi 

na krzyżu”. W Wielką Sobotę przygotujcie stolik 
wielkanocny ze świecą, barankiem i jajkiem 
wielkanocnym.

Przypominamy o stronach internetowych 
naszej Parafii :www.jakub.bwi.pl i Brzeskiej 
Rodziny Kolpinga : www.kolping.brzesko.pl

Życzymy Wam, abyście z Ofiary Chrystusa 
i Jego Krzyża czerpali odwagę do mężnego 
wyznawania wiary i dzielenia się jej bogactwem 
z ludźmi, pośród których żyjecie. Życzymy także, 
aby zbliżająca się Wielkanoc, niezależnie gdzie 
będziecie ją przeżywać ,była dla Was Jaśnieją-
cym Dniem Światłości, która promieniuje z Gro-
bu Zmartwychwstałego Chrystusa, napełniając 
Wasze serca Pokojem i Radością.

W imieniu Rodziny Kolpinga
Prezes: ks. Zygmunt Bochenek 
Przewodniczący: Józef Pabian 

Członkowie Zarządu: 
Krystyna Plichta i Emilia Zydroń 

Chrystus… nie ma już rąk
ma tylko nasze ręce
by czynić Swoje dzieła
Chrystus… nie ma już nóg 
ma tylko nasze nogi 
aby iść dzisiaj do ludzi. 
Chrystus… nie ma już głosu
ma tylko nasz głos aby mówić dzisiaj o Sobie 
Chrystus… nie ma już sił
ma tylko nasze siły
 by prowadzić ludzi do Siebie. 
Chrystus… nie ma już Ewangelii 
którą oni by jeszcze czytali 
Lecz to co mówimy i czynimy
jest Ewangelią którą właśnie się pisze. 

Modlitwa anonimowego Flamandczyka z XV

 

W kościele św. Marcina w Warszawie wisi 
zniszczona w czasie Powstania figura 
Chrystusa, bez ramion, rąk i głowy.
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Objawienie Miłosierdzia Bożego św. 
Siostrze Faustynie zostało skierowane 
do całego świata. Jesteśmy świadkami, 
że kopia obrazu „Jezu ufam Tobie” jest 
obecna w najdalszych zakątkach naszej 
ziemi. Powstają coraz to nowe centra 
kultu Jezusa Miłosiernego. Ostatnio 
miałem szczęście uczestniczyć w piel-
grzymce delegacji naszej diecezji pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Andrze-
ja Jeża do Republiki Konga (Kongo 
Brazzaville). Po przeszło 40 - letnim 
okresie pracy tarnowskich misjonarzy 
„Fidei donum” w tym kraju obecnie 
pracuje tam jeszcze dwóch naszych 
kapłanów: Ks. Bogdan Piotrowski 
- proboszcz w parafii Jezusa Zmar-
twychwstałego i Miłosierdzia Bożego 
w Brazzaville oraz Ks. Marian Pazdan 
- proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Louvakou. Obydwie parafie 
rozwijają kult Miłosierdzia Bożego. 
Również w kościołach, gdzie dawniej 
pracowali nasi księża, są czczone ob-
razy „ Jezu ufam Tobie”. Zostały także 
rozpowszechnione obrazki Jezusa Mi-
łosiernego z koronką do Miłosierdzia 
Bożego w języku francuskim jak rów-
nież w miejscowych językach. Jezus 
Miłosierny wszedł na dobre w dusz-
pasterstwo i pobożność Kongijczyków. 
Idea Miłosierdzia Bożego bardzo dobrze 
wpisuje się w potrzeby duchowe tam-
tejszego lokalnego Kościoła.

Na specjalną uwagę zasługuje 
powstałe w krótkim czasie (pięciu lat) 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Louvakou. Louvakou to mała miej-
scowość na drodze z Dolisie na Gabon. 
Kongijski, już nieżyjący kapłan -Denis 
Moussavou próbował wybudować 
w tym miejscu kaplicę dla tamtejszych 

Jesu, mu ke kiminu na nge !
Jezu, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

wiernych ze swojego plemienia. Nie-
stety z różnych powodów nie dokoń-
czył dzieła. Przejeżdżając tamtędy do 
parafii w Divenie, Nyanga, Kibangou, 
ks. Marian Pazdan patrzył z żalem na 
niedokończoną budowę domu Bożego. 
Wreszcie poprosił miejscowego bisku-
pa Daniela Missongo o pozwolenie, 
aby tam otworzyć parafię i rozpocząć 
duszpasterstwo. I tak w 2007 roku 
zaczęła się historia nowego sanktu-
arium. Najpierw dokończenie kaplicy, 
zamieszkanie kapłana na miejscu, 
a potem jak grzyby po deszczu po-
wstawały kolejne budynki zaplecza 
parafialnego. Bóg dał w pobliżu źródło 
wody nazwane obecnie źródłem św. 
Faustyny. Nie wysycha ono mimo 6 
miesięcy suszy i zaopatruje w wodę 
pielgrzymów. Nad miejscem wznosi 
się góra z krzyżem, na której została 
wytyczona droga krzyżowa. Wreszcie 
w ciągu 5 lat ks. Marian, apostołując 
na urlopach w diecezji i poza nią, zebrał 

fundusze i dołożywszy ogrom własnej 
pracy jako majstra, inżyniera nadzoru 
i zwykłego robotnika, wzniósł godny 
podziwu trzynawowy kościół ( 40 x17m) 
dedykowany Miłosierdziu Bożemu. 
Widać w tym błogosławieństwo Boże, 
bo tak jakby z niczego wyrosło piękne 
dzieło. Przy Sanktuarium istnieją już 
pewne struktury pielgrzymkowe, ale 
potrzebne są oczywiście jeszcze dodat-
kowe budynki służące pielgrzymom. Od 
kilku lat przybywają tam grupy mo-
dlitewne na dni skupienia, rekolekcje. 
Odbywają się także ogólnonarodowe 
spotkania różnych ruchów religijnych, 
grup modlitewnych. Przygotowujący 
się do kapłaństwa diakoni mają tam 
rekolekcje. Obecnie kapłani z diecezji 
Dolisie będą uczestniczyć w dziesięcio-
dniowych rekolekcjach formacyjnych. 
Powstało również Bractwo Miłosierdzia 
Bożego związane z Sanktuarium. Moż-
na powiedzieć, że Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Louvakou tętni życiem 
duchowym. 

W niedzielę 23 lutego 2014 roku od-
była się wielka uroczystość konsekracji 
kościoła sanktuaryjnego w Louvakou. 
Na tę okoliczność przybył ks. Biskup 
tarnowski, Andrzej Jeż z towarzyszący-
mi mu: ks. Krzysztofem Czermakiem, 
ks. Ryszardem Sorotą i mną niegod-
nym, dawniejszym współpracownikiem 
ks. Mariana. W uroczystości wziął 
udział Nuncjusz papieski na Kongo 
i Gabon Ksiądz Arcybiskup Jan Paw-
łowski i 6 miejscowych kongijskich 
biskupów, wielu kapłanów i blisko 2 
tys. wiernych z całej diecezji.

ks. Jan Kudłacz



17 

Jesteśmy małżeństwem z dużym 
stażem. Dwaj nasi synowie są już żona-
ci, najmłodszy studiuje. Jak to pewnie 
bywa w wielu małżeństwach, nasze 
dni i lata upływały w wielu porywach 
miłości, radości z rodzących się szczę-
śliwie dzieci, z bycia „na swoim”, bu-
dowaniu domu, korzystaniu również z 
przyjemności, które proponował świat. 
Po okresach szczęśliwych, radosnych 
a nawet zachwytu sobą i otaczającym 
nas światem przyszły i na nasz związek 
dni pochmurne. Czasem lekka różnica 
zdań, inne oczekiwania wobec siebie, 
brak czasu dla rodziny przez męża i ojca 
dzieci, przez niewinne utarczki słowne, 
do spięć pełnych pretensji, ostrych kłót-
ni a po nich coraz to częściej następują-
cych tzw. „cichych dni”. Kryzys wisiał 
nad naszym małżeństwem! Później 
ocenimy go, że gdy był w szczytowej fa-
zie, byliśmy może o krok od poważnych 
kłopotów małżeńskich.

Bóg jednak ma dla każdego z nas 
swój wspaniały plan. W drodze na 
niedzielne Eucharystie, wtedy jeszcze 

Kręgi Domowego Kościoła 
szansą dla Rodzin

do kościółka pod wezwaniem Ducha 
Św., spotykaliśmy pewne małżeństwo, 
które zaproponowało nam spotkanie i 
uczestnictwo w Kręgach Rodzin Do-
mowego Kościoła, które formowały się 
przy rodzącej się parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku. Nie od razu, bez 

aplauzu, ale daliśmy się namówić na 
pierwsze spotkania Kręgu Rodzin. 
Obecność kapłana, ks. Józefa, utwier-
dzała nas w tym, że jest to sprawa 
Boża, bo nie mieliśmy pojęcia wtedy, 
na czym ma polegać nasze uczestnic-
two w tej formacji. 

Ciąg dalszy na str 21

Na zdjęciu od lewej: Nina i Marek Górscy, Barbara i Janusz Wodka,
Barbara i Henryk Zorek.
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,,Był piękny sierpniowy dzień  końca wakacji 2013 roku. 
Moja siostra Magda – energiczna i przedsiębiorcza młoda 
kobieta, prowadząca wówczas Klub Malucha ,,Puchatek”, 
a zarazem mama czwórki dzieci, myślała już  o początku roku 
szkolnego. Najstarsza córka Iga miała rozpocząć edukację 
zarówno w Szkole Podstawowej nr 3  jak i w szkole muzycznej. 

Diagnoza postawiona w tym dniu była ciosem dla całej 
rodziny. Rodzice Igusi mieli jeszcze nadzieję, że to jakaś 
pomyłka. Niestety coraz dokładniejsze badania potwierdziły 
,,najgorsze”- wysoce złośliwy nowotwór kości z przerzutami. 
Ta choroba zmienia życie dziecka, jak również całej bliższej 
i dalszej rodziny. Leczenie mięsaka Ewinga – bo tak brzmiała 

Wycinek z historii brzeskiego miłosierdzia

…Zagrali i zaśpiewali dla Igusi
diagnoza  trwa od kilku 
miesięcy do kilku lat. 
Drży się przy każdym 
kryzysie, gorszym wy-
niku.

Nie było czasu na łzy. 
Zaczęło się szukanie po-
mocy. Dzięki wsparciu i 
pomocy rodziny, przyjaciół 
oraz ludzi, w zasadzie 
obcych, którzy okazali 
się serdeczni i zainte-
resowani sprawą, szyb-
ko trafiła pod opiekę 
świetnych fachowców 
a także prawdziwych ludzi z sercem i cudownym po-
dejściem do pacjenta. 

Kolejnym krokiem leczenia jest przyjęcie chemiote-
rapii przedoperacyjnej. Po 6 cyklach konieczne będzie 
leczenie operacyjne, a następnie cykl chemioterapii 
pooperacyjnej, w ostateczności radioterapia. Ostatnim 
etapem leczenia jest wielomiesięczna rehabilitacja. 

W chwili obecnej Igunia jest przed 5 cyklem chemii 
przedoperacyjnej. Jest słaba i przerażona, a rodzice nie 
odstępują jej na krok.

Iga jest podopieczną Fundacji Spełnionych Marzeń 
i jak sama mówi – największym marzeniem jest bycie 
znowu zdrową.’’

 Ciocia Igi Hudyki
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 Pierwszy koncert odbył się 17 stycznia 
w  Brzeskim Centrum Bibliotecznym. Pomy-
słodawcą zorganizowania pomocy dla Igi był 
Marek Białka, dobrze znany czytelnikom naszego 
czasopisma jako nasz bardzo zaangażowany 
współredaktor naszego pisma oto jego relacja:

W tym dniu w wypełnionej po brzegi 
sali widowiskowej Regionalnego Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznego w Brze-
sku odbył się I. koncert charytatywny de-
dykowany dla Igusi Hudyka, w którym 
wystąpił, m.in. szkolny chór dziecięcy 
i młodzieżowy, orkiestra smyczkowa, 
solowi wokaliści oraz zespół taneczny. 
Część artystyczną przygotowała Moni-
ka Kucińska, nauczyciel chóru i śpiewu 
solowego w miejscowej szkole muzycznej 
oraz Agata Podłęcka, nauczyciel języka 
polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brzesku.. 

- Wspaniała inicjatywa, wspaniały 
koncert, szlachetny cel. Brawa dla inicja-
tora i pomysłodawcy tak wspanialej im-
prezy - mówiła po wyjściu Alina Brożek, 
która nie kryła przy tym wzruszenia. 

- Jesteśmy wspaniałą, kochającą się 
rodziną. Mamy czwórkę dzieci. Spokój 
i harmonie naszego życia zburzyła dia-
gnoza, która została postawiona przez 
lekarzy w sierpniu ub. roku - mówi ze 
wzruszeniem Magdalena Hudyka, 
mama Igi. W pierwszej chwili to był po 
prostu szok i niedowierzanie - kończy 
i powstrzymuje łzy.

Od września ub. roku dziewczynka 
miała rozpocząć naukę, zarówno w szko-
le podstawowej, jak również w Szkole 
Muzycznej I-go stopnia w Brzesku. 
Wcześniej pobierała prywatne lekcje 
tańca baletowego.

- W tym roku przyjęliśmy do szkoły 
61 dzieci. Wśród nich była również zdol-
na, uśmiechnięta dziewczynka o pięknym 
spojrzeniu. Na wstępnych przesłucha-
niach, była bardzo odważna i pewna 
siebie. Pamiętam doskonale do dziś. Zo-
stała przyjęta w klasie trąbki - przyznaje 
Ilona Latocha-Dylewska, dyrektor 
Szkoły Muzycznej. Mam nadzieję, że Igu-
sia wróci jeszcze do zdrowia, weźmie do 
ręki swój wymarzony instrument i zagra 
razem z nami – dodaje z uśmiechem. 

Marek Białka

Drugi koncert powstał dzięki staraniom pani 
Edyty Korus, która wsparta przez brzeskie parafie 
i Miejski Ośrodek Kultury zapewniła przybyłym 1,5 
godziny dobrej zabawy. Pani Edyta jako choreograf 
i instruktor tańca na co dzień opiekuje się młodzie-
żą z Brzeska, Bochni i Tarnowa.

Na deskach sceny brzeskiego Cen-
trum – jako pierwsze zaprezentowały 
się pełne wigoru Ziarenka Nadziei. W 
rytm kolęd i pastorałek śpiewanych 
przez dziecięcą scholę, nie można było 
spokojnie wysiedzieć. Rytmiczne takty 
zachęcały do wtórowania a naturalnie 
wydobywający się głos jednego z pa-
stuszków, wywołał uśmiech na twarzach 
widzów. Zespół w przepięknych strojach 
poprowadził opiekun grupy – Andrzej 
Gicala. W drugiej odsłonie koncertu 

wystąpiła grupa baletowa Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Brzesku i Ognisko 
Baletowe z Tarnowa. Dziewczyny z wy-
ćwiczoną lekkością fruwały po scenie 
w przepięknych strojach, których mógł 
pozazdrościć nie jeden teatr. Solowe wa-
riacje klasyczne bezbłędnie wytańczyły: 
tancerka z Bochni i kolejna z Tarnowa.

Największą atrakcją dla najmłod-
szych okazały się smerfy i mikołaje, które 
obrzuciły widownię cukierkami. Finałowa 
piosenka „Podziel się, podziel się” zakoń-
czyła się zbieraniem datków, do którego 
gorąco zachęcał proboszcz Parafii NMP 
MK i św. Jakuba Ap. – ks. Józef Drabik. 
Zbiórka pieniędzy została przeprowadzo-
na przez brzeską CARITAS.

Dziadek Igi, znany w Brzesku 
działacz społeczny, pierwszy prezes Akcji 
Katolickiej i przewodniczący Fundacji 
Wspierania Rodzin i Innych Środowisk 
Wychowawczych – Jan Kusiak wyraził 
na zakończenie koncertu podziękowania 
dla organizatorów i artystów.

( Ze stron internetowych zebrała MD)

Dziękując Wszystkim, którzy oka-
zali Serce ośmielamy się prosić o dalsze 
wsparcie modlitewne oraz finansowe. 
Jakakolwiek pomoc będzie przyjęta 
z ogromną wdzięcznością.

Rodzina Igi Hudyki

 Fundacja Spełnionych Marzeń,
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa

KRS 0000128832; 
Numer konta: 29 1050 1025 1000 0022 7611 6304

 koniecznie z dopiskiem ,,dla Igi Hudyki’’

Kolping wspiera Polonię i Migrantów

∙ Działający przy rodzinie Koplinga w Brzesku Zespół Wsparcia dla Duszpasterstwa Migracji Zarobkowej prowa-
dził 24 marca w kościele parafialnym podobnie jak w ub. roku Godzinę Modlitewnej Łączności z Polonią. Mszę 
św. poprzedził Różaniec za Ojczyznę, w który zostały wplecione niektóre wezwania Litanii Narodu Polskiego. Tą 
wspólną modlitwą odpowiedzieliśmy na wezwanie zamieszczone w wydawanym w Częstochowie, u stóp Jasnej 
Góry tygodniku „Niedziela”: 
Apelujemy, by cała Polska zaczęła odmawiać różaniec za Ojczyznę! Jest to szansa na ocalenie konkretnego czło-
wieka z kraju .Nie ocali nas ONZ ani Unia Europejska, ani Wielkie Niemcy czy Rosja. Ocalić nas może tylko sam 
Bóg, wielka Jego moc i Święta Opatrzność (nr 5 str. 21.
Homilia mszalna nawiązywała do przygotowanego specjalnie „Wielkanocnego Listu do Brzeszczan pracujących za 
granicą”, którego tekst był rozdawany uczestnikom z prośbą, aby wysłać go krewnym i przyjaciołom.

∙ Zespół Wsparcia przygotował w lutym nagranie multimedialne pt. ,,Pamiętajmy o tych, którzy wyjechali z kraju”. 
Zawiera ono podane w przystępnej, urozmaiconej formie podstawowe wiadomości uwrażliwiające na bolesny problem 
migracji zarobkowej i o możliwościach pomocy dla migrantów i ich rodzin w kraju. Nagranie zostało przekazane 
wszystkim parafiom dekanatu i Rodzinom Kolpinga Polski Południowej w czasie II Pielgrzymki,  która odbyła 
się w Krakowie 29 marca br.
Polecamy ją w pierwszy rzędzie katechetom na spotkania kandydatów do bierzmowania i odpowiedzialnym za 
prowadzenie Akcji Katolickiej, Szkolnych Kół „Caritas” i innych grup apostolskich w parafiach. Nagranie można 
otrzymać biurze Kolpinga w Brzesku, ul. Kościuszki 33.
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Ciąg dalszy ze str 18
Zauważyliśmy, że w naszym mał-

żeństwie jakby nie dzieje się lepiej, ale 
też nie narasta kryzys. Pojawiły się też 
różne przeciwności, przeszkody, które 
podpowiadały, że nie damy rady, nie 
nadajemy się do tego, jesteśmy nie-
godni do uczestniczenia w spotkaniach 
w imię Boga. Po okresie około roku, 
nosiliśmy się z zamiarem rezygnacji 
z nich. Postawa małżeńskiej pary 
animatorskiej; że gdzie rodzi się do-
bro, tam szatan ma dużo roboty i chce 
przeszkadzać w tym, uświadomiła 
nam, że faktycznie już od dłuższego 
czasu my się mniej kłócimy, no i co 
najważniejsze, nie dochodzi do cichych 
dni, dlaczego więc rezygnować, skoro 
widzimy na horyzoncie dobro? Usły-
szeliśmy i poważnie potraktowaliśmy 
słowa św. Pawła „Gniewajcie się, a nie 
grzeszcie; niech nad waszym gniewem 
nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie 
miejsca diabłu!” (Ef 4,26-27) Postano-
wiliśmy ostatecznie pozostać i konty-
nuować rozpoczętą formację. Z biegiem 
czasu odczuliśmy, że zaczyna dziać się 
coraz to lepiej w naszym małżeństwie, 
rodzinie, że zbliżamy się ponownie 
powoli do Boga i do siebie.

Jako mąż i ojciec zauważyłem 
i rozpoznałem wiele swoich błędów 
oraz negatywnych cech charakteru. 
Postanowiłem z nimi walczyć i usuwać 
je ze swojego życia. Nie jest to łatwe 
i z wieloma przywarami zmagam się 
do dzisiaj. Stwierdzam jednak jedno-
znacznie, że podstawowym narzędziem 
do walki z moimi słabościami było 
i jest Słowo Boże. Czytam, rozważam, 
medytuję nad nim codziennie i wpro-
wadzam go w życie już kilkanaście 
lat. Owocem tego jest też nasze co-
dzienne uczestnictwo w Eucharystii. 
Od tych kilkunastu lat, nie było i nie 
ma cichych dni. Nie oznacza to, że nie 
mamy problemów, że się nie spieramy, 
lecz sposób rozwiązywania problemów 
i sporów jest inny, jest Boży. Chcę 

w szczególności podziękować Bogu 
za otwarcie mi oczu i uszu, za moje 
uzdrowienie, za powtórne narodzenie 
się do życia w chrześcijaństwie, chcę to 
podkreślić - do radosnego życia!!

Dając świadectwo chcemy reali-
zować nim głos Boga, który jest w 
nas, a który mówi; „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; proście 
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robot-
ników na swoje żniwo. Idźcie, oto was 
posyłam jak owce między wilki.” (Łk 
10,2-3) Jest to więc zobowiązanie, ale i 
dar wdzięczności wobec naszego Pana. 
Dał nam szansę, że w Kręgach Rodzin 
Domowego Kościoła odnaleźliśmy Go, 
a On uczynił nas na nowo szczęśliwymi 
kochającymi się małżonkami. 

Jesteśmy świadomi, że do Boga 
prowadzi wiele dróg. Ważne jest, aby-
śmy wybrali choć jedną z nich. Dla 
nas istotnym jest fakt, że w Domowym 
Kościele nie kroczymy indywidual-
nie tymi drogami, idziemy razem ze 
współmałżonkiem, z naszymi dziećmi 
w domu, ze wspólnotą.  Kręgi Rodzin 
Domowego Kościoła dają szansę zbli-

żenia się do Boga, zachęcamy zatem 
wszystkich, którym leży na sercu 
utrzymanie poprawnych relacji pomię-
dzy małżeństwem, rodziną a Bogiem. 
Jeżeli są one dobre, pielęgnujmy je, 
jeżeli widzimy zagrożenia, dziś może 
nawet małe, niewinne, dajmy pomóc 
sobie poprzez uczestnictwo w tej for-
macji. Nic nie tracimy, niewiele zaan-
gażujemy naszego wysiłku, a możemy 
bardzo wiele zyskać. My jesteśmy tego 
przykładem, że zyskaliśmy ponad na-
sze wyobrażenia. 

Jeżeli ktokolwiek chciałby z nami po-
rozmawiać jesteśmy do dyspozycji i chęt-
ni na spotkanie, możemy też kontaktować 
się przy pomocy poczty elektronicznej 
na adres; januszwodka@gmail.com lub; 
barbarawodka@gmail.com

Będzie też okazja, by uczestniczyć 
w rekolekcjach dla małżeństw, które 
odbędą się na początku października 
tego roku, w parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku, na które już dziś zaprasza-
my. Naprawdę warto.

Barbara i Janusz Wodka
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Dzień pogodny, słońce świeci, spacer w parku, liście lecą 
a tu wszyscy jak przystało siedzą w kręgu, lecz to mało;
siedzą niczym przedszkolaki bo krzesełka, ławki takie, 
kurczysz nogi, trudne zgięcie, śpiewać każą więc z przejęciem 
 
wyśpiewujesz za Andrzejem i co chwila coś się dzieje;
zapominasz o pogodzie, bo z sumieniem chcesz być w zgodzie, 
i chcesz słuchać Mikołaja, Basia ciepło już zagaja 

wszyscy siedzą na ławeczkach; jak wspomniałam ciasnych z deczka; 
ale ważna atmosfera a nie to, gdzie cię uwiera,
choć starszyznę tusza dusi, każdy tu wysiedzieć musi; 
bo go cieszy Dzień Wspólnoty, tu posłucha o tym, o tym; 

tu usłyszy miłe słowo, popracuje trochę głową,
uśmiech daje, uśmiech wraca; cieszy również w grupie praca;
każdy przecież jest wśród swoich, więc zapytać się nie boi,
że niejasne, nie rozumie, niech podpowie ten, co umie 
 
ten, co przeżył niech się dzieli, byśmy także to wiedzieli;
bo w mnogości głów jest wiedza, ktoś jest w przodzie, ktoś wyprzedza;
doświadczenie da tym w spadku, co w kolejce na ostatku,
co to u nich małe dzieci; niech rozjaśni, niech oświeci,
 
doda optymizmu, wiary; nie bój się, w porządku stary; 
każdy w życiu ma problemy; nie bądź tylko głuchy, niemy;
pytaj, słuchaj, życiem dziel, bo nie tylko czerń i biel 
codzienności kolorami; wszystkich barw jej więcej mamy;
 z niech wypływa życia piękno a od dobrych słów wszak miękną

serca twarde niczym głaz i to ty klucz do nich masz!
Pomyśl ile spotkań? Słów ?I przychodzisz ciągle, znów
by zobaczyć się, pogadać, po Mszy świętej razem siadasz 
a na stole ciast bez liku; z jabłkiem, makiem i pierników, 

i drożdżówka, andruciki i paluszki i chipsiki,
kawka z mlekiem, czarna z fusem; pijesz chętnie nie z przymusem 
I zakąszasz, łowisz okiem, jesteś pod tych ciast urokiem!
Sięgasz ręką na wyścigi, ktoś ci daje znać na migi,

że to dobre tamto też, bierzesz znowu, znowu jesz,
oczkiem zerkasz na sąsiada, patrzysz, które on zajada 
czy wystarczy jeszcze dla cię, szukasz już na stołu blacie;
gdzie jest sernik? Gdzie wafelki? Był tu przecież talerz wielki 

ale widać, że smakuje, aż ci serce się raduje 
jak znikają ciasta z tacek, tu już nie ma; tu się patrzę 
czy wystarczy dla Krzysztofa jak zabraknie to ci faux pas! 
Talerz biorę więc brutalnie niechże choć okruchy zgarnie 

ksiądz Mikołaj i ksiądz Krzyś, którzy przyszli do nas dziś!
Moderator do potęgi; dobrze, bo co nieco zjedli, 
posiedzieli chwilę z Ruchem, trudno przecież z pustym brzuchem;
Krzysztof zjadł placka kawałek toć chłopisko pod powałę! 

A że humor mieli przedni, to stąd, że serowca zjedli!
I tak wspólnie czas radosny; płynie poprzez lata, wiosny, 
przez jesienie no i zimy, pewno znowu zobaczymy
się tu wszyscy w takim gronie, gdy przyjdziemy ogrzać dłonie, 

i przyjdziemy ogrzać serca; kiedy grupa będzie większa, 
kiedy przyjdą wszystkie kręgi; Proboszcz chwali a nie cięgi,
spuszczał będzie nam na karki - gdy wsiądziemy z nim do barki !

Anna Gaudnik 
 październik 2008

Parafia pełna życia
Czas tak szybko płynie, zmieniają 

się okresy liturgiczne i choć nadszedł 
Wielki Post – my, społeczność parafii 
św. Prokopa Opata w Jadownikach 
chcemy jeszcze powrócić do rado-
snych wydarzeń minionego Bożego 
Narodzenia w atmosferze wspólnego 
kolędowania. Dlatego dzielimy się z 
Wami naszymi przeżyciami nie mając 
wpływu na to, że czasopismo stało się 
kwartalnikiem!

Już o godz. 23.20 kościół wypełnił 
się wiernymi, bo Grupa Liturgiczna 
Dorosłych przedstawiła program 

słowo-muzyczny wprowadzający w 
atmosferę tej szczególnej Nocy, który 
składał się z kolęd oraz z fragmentów 
Ewangelii i poezji. Do wspólnego śpie-
wu zaproszeni zostali wszyscy zebrani.

Kolejnym, ważnym dla para-
fialnej wspólnoty spotkaniem ,był 
sylwester na Bocheńcu. Już po raz 
dziesiąty z parafialnej świątyni o 
godz. 21.45 wyruszyła pielgrzymka 
do kościółka Św. Anny, aby pożegnać 
Stary i powitać Nowy Rok. W dro-
dze, podczas modlitwy różańcowej 
za wstawiennictwem Matki Bożej 

,zanosiliśmy Bogu nasze intencje. 
Wędrówce towarzyszył również śpiew 
kolęd.

O godz. 23.00 była celebrowana 
dziękczynna Eucharystia, której 
przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz 
Górka. Mszę Świętą sprawowali nasi 
wikariusze ks. Mariusz Florek i ks. 
Edward Janikowski oraz goście: ks. 
Marian Zapiór ,proboszcz parafii 
Gnojnik , i kapłani, którzy niegdyś 
pracowali w naszej parafii: ks. Ro-
man Majoch, ks. Jerzy Ciećko, ks. 
Tomasz Starzec.

Dzień wspólnoty
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Okolicznościową homilię wygłosił 
ks. Tomasz. W swoim kazaniu zwrócił 
uwagę, że mijający rok skłania do doko-
nania bilansu w wymiarze duchowym 
w kontekście słów Zbawiciela: „Czuwajcie 
i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. 

Ks. Tomasz Starzec podkreślił, jak 
pięknym zwyczajem są coroczne sylwe-
strowe spotkania u stóp Św. Anny, gdzie 
wspólnie dziękujemy, przepraszamy 
i prosimy. Tu właśnie, kiedy Nowy Rok 
staje przed nami jako wielka niewiado-
ma, wznosimy do Pana Boga modlitwę:

Boże, racz obdarzyć sługi Twoje 
takim pokojem, jakiego świat dać nie 
może.

Na zakończenie Mszy św. ks. Pro-
boszcz, witając licznie zgromadzonych 
gości i parafian, podziękował za obec-
ność i wspólną modlitwę, życzył też 
wszystkim błogosławionego roku, by 
słabość Dziecięcia Bożego dodawała 
mocy, by jednoczyła wspólnoty parafial-
ne, abyśmy byli zgodni, dobrzy, radośni 
i pełni zdrowia. Wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni do trwania w radosnej 
wspólnocie , kolędowania przy ognisku 
i częstowania się gorącymi posiłkami, 
które zostały przygotowane przez spon-
sorów. O północy w radosnym i życz-
liwym nastroju , podziwiając pokaz 
sztucznych ogni, witaliśmy Nowy 2014 
Rok. A potem długo z bochenieckiego 
wzgórza niósł się gromki śpiew kolęd.

Okres Bożego Narodzenia obfitował 
w spotkania opłatkowe. Są to chwile 
,kiedy można zwolnić tempo życia 
i skupić się na tym, co nas łączy i cieszy.

Niedzielny wieczór 12 stycznia 
2014 r był okazją do spotkania przy 
wspólnym stole i zacieśnienia wza-
jemnych więzi między wspólnotami 
działającymi przy naszej parafii ,czyli

Akcji Katolickiej, Apostolstwa Mo-
dlitwy, Caritas Parafialnej, Grupy Li-
turgicznej Dorosłych, Rady Parafialnej, 
Rodziny Kolpinga.

To uroczyste wspólnotowe spotkanie 
opłatkowe z udziałem naszego Księdza 
Proboszcza to czas wspólnej modlitwy, 
radości, łamanie się opłatkiem , czas 
składania sobie życzeń, otwierania no-
wych perspektyw, to czas dzielenia się 
sobą, czas kolędowania. W ten wieczór 
przepełniało nas pragnienie, aby rok 
2014 był dla wszystkich istniejących 
wspólnot czasem wzrostu w wierze 
i wzajemnego ubogacania się.

Zaś 19 stycznia 2014 r. tradycyjnie, 
bo już po raz szesnasty, Caritas Para-
fialna spotkała się z seniorami naszej 
parafii, by na nowo przeżyć miste-
rium bożonarodzeniowe. W tajemnicę 
wcielenia i przyjścia na świat Jezusa 
Chrystusa wprowadziły zebranych 
jasełka o jedności, przedstawione przez 
dziewczynki z Dziewczęcej Służby Ma-
ryjnej ,w reżyserii pani Lucyny Wiechy 
i muzycznym opracowaniu Mateusza 
Węgrzyna.

Gośćmi spotkania byli: burmistrz 
Grzegorz Wawryka, sołtys Jarosław 
Sorys oraz ks.rezydent Franciszek 
Hojnowski. Goście ,wyrażając radość ze 
wspólnego spotkania, złożyli zebranym 
życzenia noworoczne. Po wspólnej mo-
dlitwie i poświęceniu opłatków był czas 
na życzenia, rozmowy , wspólny posiłek 
i radosne kolędowanie.

Na zakończenie spotkania wręczono 
uczestnikom symboliczne upominki. 
Tak więc okres Bożego Narodzenia 
w naszej parafii jest czasem wspólnego 
świętowania, co umacnia poczucie więzi 
i braterskiej bliskości.

 Maria Świerczek 
Anna Czernecka

Od Redakcji:
Gratulujemy Czcigodnym Księżom 

i Parafianom z Jadownik tak boga-
tego i radosnego przeżywania okresu 
Bożego Narodzenia. Zamieszczamy tę 
relację mimo znacznego upływu czasu. 
Niech Wasze zaangażowanie będzie dla 
innych parafii zachętą do podobnego 
działania apostolskiego.
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Rodzina zakonna Sióstr 
Służebniczek Starowiejskich 
prawie od stu lat uczestniczy 
w życiu Brzeska. Zaczęło się od 
pracy opiekuńczej i wychowaw-
czej w powstałej prawie 100 
lat temu (1919 r.) Ochronce 
na Brzezowcu. Potem doszła 
praca pielęgniarek w szpitalu 
brzeskim oraz przy kościele 
parafialnym św. Jakuba w 
charakterze organistki i zakry-
stianki. Ostatnio Siostry pra-
cują również jako katechetki w 
przedszkolach.

Obecnie Siostry Służeb-
niczki prowadzą w Brzesku 
3 placówki: przy Parafii św. 
Jakuba, w Domu Pomocy Spo-
łecznej i przy Parafii Miłosier-
dzia Bożego.

Opiekują się chorymi, ubo-
gimi, uczą i wychowują, dbają o 
wystrój kościołów. Pełnią wiele 
ról: są pielęgniarkami, orga-
nistkami, katechetkami. Są 
wszędzie tam, gdzie potrzebna 
jest służba Bogu i bliźnim. 
Słowem, wypełniają zadania 
i cele jakie postawił przed 
Zgromadzeniem Sióstr Słu-
żebniczek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanie Poczętej 
jego założyciel – błogosławiony 
Edmund Bojanowski, który 
urodził się 200 lat temu, 27 lutego 
1814 roku.

 Bieżący rok jest obchodzony jako 
Rok Edmunda Bojanowskiego. Z 
tej okazji w niedzielę 23 lutego Siostry 

Rok błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Służebniczki pracujące w Brzesku 
przedstawiły nam w kościele Mi-
łosierdzia Bożego sylwetkę i dzieło 
Błogosławionego.  Szczególny cha-
rakter miała Msza św. o 11.30, na 

której gromadzi się najwięcej 
dzieci, gdyż w jej oprawę litur-
giczną włączyły się nie tylko 
Siostry, ale też mali wychowan-
kowie przedszkola parafialnego 
prowadzonego przez Zgromadze-
nie. Pod koniec Mszy św. Siostra 
w sposób ciekawy i przystępny 
dla dzieci opowiedziała o życiu 
Edmunda Bojanowskiego, który 
pod czułą opieką rodziców uczył 
się kochać Boga i Ojczyznę. Był 
dzieckiem chorowitym, pobierał 
nauki w domu, zamierzał zostać 
literatem ale, jak podkreśliła Sio-
stra, plany Boże wobec niego były 
inne. Z powodu złego stanu zdro-
wia przerwał studia w Berlinie, 
powrócił w rodzinne strony i tu 
wkrótce założył sierociniec, na-
stępnie ochronkę. W tej działal-
ności wykorzystywał swój talent 
literacki, pisząc m.in. wiersze, 
piosenki dla dzieci, układając 
dla nich zabawy. Pracy z dziećmi 
przybywało, powstawało więcej 
ośrodków, w których opiekun-
kami, wychowawczyniami i na-
uczycielkami były podopieczne 
Edmunda. Z czasem stały się one 
zaczątkiem Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek.

Na zakończenie spotkania 
Siostry wręczyły każdemu dziec-
ku osobiście upieczone piernicz-

ki. Można też było otrzymać obrazek 
Edmunda Bojanowskiego ze specjal-
ną modlitwą, ucałować jego relikwie 
a także wysłuchać piosenek na jego 
temat w wykonaniu Sióstr.

TURYSTYCZNE NOWINKI
Gosprzydowski kościół parafialny, będący cennym obiektem na Szlaku Architektury Drewnianej, wzbogacił 

się ostatnio w system automatycznego oprowadzania. Zarówno indywidualni turyści, jak i grupy zorganizowane 
mogą zwiedzać XVII- wieczny obiekt i wysłuchać informacji historycznych o kościele i znajdujących się w nim 
zabytkach. Przewodnik został przygotowany w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i niemieckiej. 
Zwiedzający mogą wybrać oprócz wersji językowej także czas oprowadzania. Dłuższa wersja trwa ok. 40 min., 
natomiast krótsza ok. 20 min.

Projekt został zrealizowany z inicjatywy parafii i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej. Wniosek 
o dofinansowanie inicjatywy złożony do Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” otrzymał wsparcie 
z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. W ramach projektu, oprócz systemu automa-
tycznego oprowadzania, został wydany „Mały Przewodnik po kościele parafialnym św. Urszuli z Towarzyszkami 
w Gosprzydowej” w formie bezpłatnej broszury, którą można zabrać przy okazji zwiedzania kościoła.

Zapraszamy do odwiedzenia Gosprzydowej, nie tylko w celach turystycznych, ale również aby pokłonić się Chry-
stusowi i Najświętszej Panience, obecnej od ponad 300 lat w łaskami słynącym obrazie w gosprzydowskim kościele.

Ewa Prus
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Warto przeczytać

„Niemal przez czterdzieści lat, 
codziennie, widziałem z bliska 
świętość, o której zawsze myślałem, 
że taka powinna być. Dostrzegłem 
ją w tym człowieku, w Karolu Woj-
tyle, w jego tak bardzo głębokim, 
tak pełnym tajemnicy kontakcie, 
jaki miał z Bogiem. W jego głębo-
kiej, a zarazem przejrzystej wierze. 
W jego odwadze, z jaką świadczył 
o prawdzie Chrystusa i wartości ży-
cia. I w jego miłości, z jaką zbliżał 
się do każdego człowieka, szanując 
jego godność, niezależnie od koloru 
skóry, razy, czy przynależności wy-
znaniowej” – czytamy w przedmo-
wie do książki, która – jak podkre-
ślał na prezentacji ks. Bogusław 
Steczek SJ, który przez kilka mie-
sięcy pracował nad najnowszą pu-
blikacją – może być ogromną pomo-
cą w przygotowaniu się każdego 
z nas do kanonizacji Jana Pawła II. 
Z tego powodu ma zostać przetłu-
maczona na kilka języków.

Powracać do jego 
nauczania

W czasie prezentacji książki 
„U boku Świętego”, która miała 
miejsce 11 grudnia 2013 roku w Pa-
łacu Arcybiskupów Krakowskich, 
ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metro-
polita Krakowski, podkreślał: – Mu-
simy wciąż powracać do Jana Pawła 
II, do Jego nauczania. Musimy czer-
pać z tej „niewyczerpanej studni”. 

On pokazał drogę dla narodów, dla 
Polski, dla człowieka. Wskazał na 
najważniejszy cel – na Boga.

 Mówiąc o zbliżającej się ka-
nonizacji Jana Pawła II ks. kard. 
Stanisław Dziwisz przekonywał, 
że trzeba dziś powrócić do przemó-
wień papieskich wygłoszonych na 
polskiej ziemi. – One są wciąż ak-
tualne i wskazują drogę, jak wyjść 
z różnych naszych ojczyźnianych 
problemów. Jego kanonizacja po-
kazuje nam, że droga, którą szedł 
jest słuszna, więc powinniśmy za 
nim podążać. 

Na podstawie jego nauczania 
musimy stworzyć program dla 
diecezji i parafii i nim żyć na 
co dzień – podkreślił były 
sekretarz bł. Ojca Świętego 
Jana Pawła II.

Pomóc nam w tym może wła-
śnie książka – rozmowa ks. kard. 
Dziwisza, sekretarza Jana Pawła II 
z Gianem Franco Svidercoschim. – 
W tym przygotowaniu może nam 
towarzyszyć człowiek najbliższy Ja-
nowi Pawłowi II, który „stanął 
u boku Świętego”, który widział na 
co dzień jego świętość. Warto więc 
razem z nim stanąć „u boku Święte-
go” – przekonywał ks. Bogusław Ste-
czek SJ, tłumacz książki. Jak mówił 
kapłan, ta szczególna rozmowa jed-

nym może odświeży pamięć o czło-
wieku, który wprowadził Kościół 
w trzecie tysiąclecie, innym przybliży 
jego postać, jego nauczanie. 

Publikacja

„Stanąć u boku Świętego” to 
licząca ponad 170 stron książka. Zo-
stała ona podzielona na 10 rozdzia-
łów. Mówi o świętości Jana Pawła 
II, przypomina jego pracę w cięż-
kich czasach komunistycznych, 
przypomina czas jego wyboru na 
Stolicę Piotrową oraz dziedzictwo, 
które nam pozostawił. Do książki 
został dodany niezwykle wzruszają-
cy dodatek „Papież opowiedziany 
przez dzieci”. 

Wydawcy książki zapraszają, by 
wraz przewodnikiem –ks. kard. 
Dziwiszem wpatrywać się w świę-
tość, którą on oglądał codziennie. 
„Widziałem świętość z bliska. Wi-
działem świętość zwyczajną, wpisa-
ną w codzienność, w obowiązki 
i trudy każdego dnia, w spotkania 
z ludźmi z całego świata, w wielkie 
publiczne ceremonie, a także 
w strzeżone zazdrośnie chwile oso-
bistego życia duchowego. Później, 
po latach, widziałem świętość zna-
czoną nieustannie krzyżem, jakim 
zresztą było całe życie Karola Wojty-
ły. Widziałem świętość graniczącą 
z heroizmem” – wyznał ks. kard. 
Stanisław Dziwisz. 

Mieczysław Pabis
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„U boku Świętego”
„Żyłem u boku Świętego” – tak roz-
poczyna się najnowsza książka – 
rozmowa ks. kard. Stanisława 
Dziwisza, sekretarza Jana Pawła II 
z Gianem Franco Svidercoschim –
wydana przez krakowskie wydaw-
nictwo św. Stanisława BM.

WIEŚ HELOTA
Ziemię – podstawę utrzymania – uprawia się tu 
wciąż motyką. Domy kryte są słomą. Podwórka 
wyłożone są gliną zmieszaną z nawozem zwie-
rzęcym. Szkoła podstawowa jest teoretycznie 
obowiązkowa, ale w praktyce obowiązek ten nie 
jest egzekwowany. 

Czternastoletnie dzieci często mieszkają już poza 
rodzinną wioską i muszą radzić sobie same. Od 
niewiele starszych oczekuje się, że dołożą się do 
utrzymania domu, więc na wakacje wyjeżdża-
ją do ościennych krajów – do pracy. Nierzadko 
zamiast pieniędzy przywożą AIDS. Poważnym 
problemem są przedwczesne ciąże dziewcząt 
– konsekwencja przygodnych relacji. W takiej 
sytuacji młoda matka, która nie ma żadnych per-
spektyw na przyszłość, często decyduje się na 
małżeństwo z dużo starszym mężczyzną, który 
ma już kilka żon. 

JEST WYJŚCIE
Od 24 lat w Helocie na południu Togo pracują sio-
stry służebniczki. Wśród nich są również Polki. Sio-
stry prowadzą szpital, przedszkole i prowizoryczny 
zakład krawiecki. Dziewczęta uczą się tam nie tylko 
krawiectwa, lecz także liczyć i czytać po francusku, 
który jest oficjalnym językiem Togo. Już prawie set-
ka dziewcząt zdała tu egzamin zawodowy i otrzy-
mała dyplom. I co bardzo ważne, na zakończenie 
edukacji każda z nich dostała od sióstr własną ma-
szynę do szycia, co daje im szansę na samodzielne 
utrzymanie i normalne życie. Te z dziewcząt, które 
zadeklarowały, że są chrześcijankami, zostały tak-
że przygotowywane do przyjęcia sakramentów. 
Siostry ucząc wykonują wielką pracę. Niestety 
obecny budynek jest za mały i w bardzo złym 
stanie  – WYMAGA PILNIE ROZBUDOWY. 

W przedszkolu dzieci uczą się czytać i li-
czyć. Dla większości z nich GŁÓWNĄ MOTY-
WACJĘ DO UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA 
STANOWI CODZIENNY POSIŁEK OTRZYMY-
WANY OD SIÓSTR. Bieda sprawia, że wśród 
dzieci powszechne są niedożywienie i ane-
mia. Dzieci z przedszkola są zdrowsze 
i w lepszej kondycji w porównaniu z innymi 
dziećmi z wioski!

TWOJA ROLA
Daj przyszłość dzieciom z Heloty. Przedszkole, 
a potem szkoła i zdobycie zawodu zwiększą ich 
szanse na lepsze życie. Aby tak się stało, potrze-
bują dzisiaj naszej pomocy. KUP IM POSIŁEK I PO-
MÓŻ ZBUDOWAĆ SZKOŁĘ!

POLSKA FUNDACJA DLA AFRYKI, ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków, 
Ra chu nek ban kowy: Bank Pe kao SA 52 1240 4533 1111 0010 4502 9775 wpisz w tytule przelewu: 
DAROWIZNA DLA DZIECI W HELOCIE lub wejdź na naszą stronę, dowiedz się więcej i wpłać przez internet.

WIOSKA W AFRYKAŃSKIM TOGO. 
450 MIESZKAŃCÓW. 37 KM DO NAJBLIŻSZEJ 
DROGI  ASFALTOWEJ. BEZ PRĄDU. ROCZ-
NA OPŁATA ZA NAUKĘ JEDNEGO DZIECKA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ – 3,20 ZŁ. ALE 
I TAK NIE WSZYSTKICH NA TO STAĆ.

RZADKO MAMY SZANSE BYĆ BOHATERAMI.  ZA TO OKAZJĘ,  BY UCZYNIĆ COŚ WIELKIEGO,  MASZ WŁAŚNIE TERAZ

Jeżeli chcesz podarować dzieciom ciepły posiłek i pomóc w budowie szkoły krawieckiej, wpłać dar 
serca jeszcze dziś.

POTRZEBNE SĄ ŚRODKI NA:

 dożywianie dzieci w przed-
szkolu. 40 dzieciaków potrze-
buje jednego posiłku za 64 
grosze dziennie. W ciągu roku 
siostrom brakuje na ten cel 
4000 złotych.

 wybudowanie warsztatu kra-
wieckiego z prawdziwego zda-
rzenia. Projekt przewiduje takie 
luksusy jak blacha nierdzewna 
na dachu i szyby w oknach. Bra-
kująca kwota to 66 000 złotych.

skończyła już naukę zawodu, dobrze zda-
ła egzamin i wróciła do rodziców. Pracuje 
i  utrzymuje siebie i rodzinę. Szyje w domu. 
Jest zdolną krawcową – potrafi szyć ubra-
nia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet oraz 
dzieci. Delphine chce założyć rodzinę, mieć 
męża i dzieci. Uważa, że nauka jest bardzo 
potrzebna i ona jako matka będzie dbała 
o edukację dzieci. Takich dziewczyn w Togo 
są tysiące. Czekają na Twoją pomoc.

Delphine Adjo Kossi (18 lat)

Pomagamy misjom
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Niektórzy niejednokrotnie zasta-
nawiali się czy posty piątkowe jeszcze 
obowiązują, przecież w katolickich 
krajach Europy Zachodniej nikt nie 
pości, nie licząc Wielkiego Piątku czy 
środy popielcowej. Wielki Post w cza-
sach obecnych to dla części młodzieży 
okres różniący się od innych miesięcy 
w roku tym, że nie są wtedy organizo-
wane dyskoteki (nie licząc oczywiście 
dużych miast). Inni twierdzą mówią, 
że muszą jeść mięso i jego przetwory 
w piątki, ponieważ pracują fizycznie.

Sto lat temu nikomu do głowy nie 
przychodziło negować piątkowych 
postów, a Wielki Post był okresem 
pokutnym i przeznaczonym na po-
jednanie się z Bogiem oraz bliźnimi. 
Oczywiście tak, jaki i teraz udzielane 
były różne dyspensy. Ks. bp Leon Wa-
łęga, zarządzający diecezją tarnowską 
w latach 1901-1933, co roku na Wielki 
Post udzielał dyspens. W jednym z ta-
kich dokumentów (została zachowana 
oryginalna pisownia) ordynariusz 
tarnowski napisał.:

„(…) Na mocy upoważnienia od 
Stolicy św. udzielamy Wiernym Diece-
zji Naszej następującą dyspensę: 

Pozwalamy używać nabiału i jaj we 
wszystkie dni Wielkiego Postu z wyjąt-

Kiedyś to ludzie pościli!

mięsnych potraw rozumieć należy 
tylko raz na dzień i tylko na obiad. 
Przy tym samym obiedzie równocze-
śnie z mięsem nie można używać ryb. 
Wolno jednak jeść na wieczerzę ryby, 
mimo, że na obiad pożywało się mięso. 
W niedziele Wielkiego Postu można 
mięso pożywać kilka razy na dzień.

Zezwalamy na powszechny już 
u nas zwyczaj używania na śniadania 
w dni ścisłego postu: kawy, herbaty, 
mleka lub innej polewki: pozwalamy 
też na śniadanie z kawą, herbatą, mle-
kiem lub jaką inna polewką spożywać 
kawałek chleba lub bułki(…).

Pozwalamy także używać do oma-
sty tłuszczu zwierzęcego jak słoniny, 
sadła, smalcu w Poniedziałki, Wtorki 
i Czwartki Wielkiego Postu i to trzy 
razy na dzień tj. śniadanie, obiad 
i wieczerzę i to tak dla miast, jak 
i wsi. (…) Ci którzy z dyspens tych 
korzystać będą zmówią za każdym 
razem korzystania z dyspensy albo 
Psalm: „Zmiłuj się nade mną Boże”, 
albo Litanie do N. Panny Maryi Loret. 
Nieumiejący czytać zmówią 5 Ojcze 
nasz i tyleż Zdrowaś Maria i trzy razy 
„Któryś cierpiał za nas rany”. Kapłani 
do Psalmu dodadzą modlitwę: Deus, 
qui culpa offenderis… i trzy razy Qui 
passus es (…). 

 Wobec tego nie tłumaczmy 
sobie i nie usprawiedliwiajmy się, że 
w piątki nie pościmy, tylko posty naka-
zane zachowujmy, bo są zdecydowanie 
łagodniejsze niż dawniej.

Piotr Paweł Duda 
Boży Grób z kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku (rok 2013). Przed 
Figurą Chrystusa wyłożono klepsydry zmarłych w poprzednim roku parafian.

kiem Wielkiego Piątku. (…). Kapłani 
w Wielki Piątek i Środę Popielcową nie 
mogą używać nabiału ani jaj.

Pozwalamy używać mięsnych 
potraw we wszystkie Poniedziałki, 
Wtorki i Czwartki Wielkiego Postu 
z wyjątkiem Wielkiego Czwartku. 
Zastrzegamy atoli, że to używanie 
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Latem 2013 roku odbyły się Świa-
towe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. 
Papież Franciszek apelował wtedy do 
młodych z całego świata, by „robili 
raban” w kwestii żywej wiary w Boga. 
Ich zadaniem było i nadal jest, by po-
kazywać, że nasz Stwórca istnieje i że 
kocha każdego z nas. 

W odpowiedzi na ten apel w pa-
rafiach Diecezji Tarnowskiej organi-
zowane są spotkania, mające na celu 
przybliżenie tamtych dni, jak również 
przygotowanie do Światowych Dni Mło-
dzieży, które odbędą się w 2016 roku 
w Krakowie. Nasza Parafia p.w. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
i Świętego Jakuba Apostoła, podjęła 
organizację takiego spotkania. Odbyło 
się 22 marca. Motywem przewodnim 
był Krzyż zgodnie z duchem Wielkiego 
Postu.

Promocją zajął się Patryk Makuch 
– członek naszego Duszpasterstwa. 
Opracował plakat, który miał być za-
chętą do udziału w „RIO BRZESKO”. 
Zaangażowana w przygotowanie była 
cała nasza grupa. Uczestników było 
dużo. Prawie 700. Wymienię kilka 
z nich: Krynica, Ujanowice, Pleśna, 
brzeskie i okoliczne parafie.

Schola Diecezjalna uczestniczyła 
przez cały dzień w warsztatach mu-
zycznych prowadzonych przez Mag-
dalenę Drozd. Główna część spotkania 
rozpoczynała się dopiero wieczorem. 
Stres był duży, bo nasze poczynania 
przyjechał zobaczyć bp Wiesław Le-
chowicz. Zawiązał wspólnotę wiernych 
i mówił, że każdy z nas, znajdujących 
się w tym kościele, ma specjalne za-

danie – „ (…) przyprowadzić kogoś do 
Chrystusa”. Udzielił pasterskiego bło-
gosławieństwa i uważnie obserwował, 
co się będzie działo. Rozpoczęliśmy od 
pantomimy, która przedstawiała dwie 
sytuacje: Pierwszą było nasze życie, 
w którym jesteśmy ułomni, ale Pan 
Jezus bierze na siebie te wszystkie 
ciężary ( niewidzenie, niesłyszenie, 
cierpienie) i sam staje się taki, jak 
każdy z nas. A my, już jako wolni lu-
dzie, nie doceniamy, co dla Nas zrobił 
i odpłacamy Mu się przybiciem do 
krzyża. Druga sytuacja dotyczyła życia 
nastolatki, która na pierwszym miejscu 
stawia wszystko inne, ale nie Boga. 
Przez to narażona jest na wiele pokus, 
a na końcu nawet na śmierć. Jednak 
Pan Jezus czuwa nad nią i w ostatnim 
momencie ratuje ją od zagłady.

 Kolejnym punktem czuwania była 
Droga Krzyżowa, której pierwowzo-

rem była ta z plaży Cocabana podczas 
Światowych Dni Młodzieży w Rio de 
Janeiro. Krzyż został uroczyście wnie-
siony pod sam ołtarz. Narrator czytał 
poszczególne stacje, a my – grzesznicy, 
ubrani na czarno, podchodziliśmy do 
Krzyża i zostawialiśmy przy nim cięż-
ki kamień, który symbolizował nasze 
grzechy. Efektem tej przemiany było 
nałożenie białej szaty i otrzymanie 
Światła Chrystusa. Następnie wkro-
czyli Strzelcy, pełniący pod Krzyżem 
wartę honorową, a uczestnicy wsłu-
chiwali się w wypowiedzi Ojca Świę-
tego na temat Krzyża. Rozważania 
przeplatane były pieśniami, które 
na przestrzeni lat stały się hymnami 
Światowych Dni Młodzieży.

Ten etap zakończył się losowa-
niem fragmentu z Pisma Świętego. 
Odebraliśmy wylosowany przez 
siebie fragment jako wskazówkę, 
drogowskaz, na nasze dalsze doro-
słe życie. Będzie nam towarzyszył 
jako znak obecności Boga w każdym 
napotkanym człowieku. 

 Zwieńczeniem czuwania była 
Eucharystia, którą koncelebrowało 
25 kapłanów. Słowo Boże do zebranej 
młodzieży wygłosił Ksiądz Proboszcz 
– Józef Drabik. Mówił o wiośnie 
kalendarzowej i uczynił porównanie 
że to my – młodzi ludzie jesteśmy 
Wiosną Kościoła, bo żywo uczestni-
czymy w ewangelizowaniu swoich 
rówieśników. Przedstawił postać 
błogosławionego Piotra Frassatiego, 
z którym powinniśmy się utożsamiać. 
I tym optymistycznym akcentem 
zostało zakończone Diecezjalne Spo-
tkanie Młodzieży RIO – BRZESKO 
– KRAKÓW.

Małgorzata Czernecka

Papież Franciszek wzywa: ,,Róbcie raban!”
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W pierwszy dzień Świętego Triduum Pas-
chalnego,  Wielki  Czwartek,  celebrowana  jest 
w  naszych  świątyniach  Msza  św.  Wieczerzy 
Pańskiej, w czasie której wspominamy ustano-
wienie Sakramentu Kapłaństwa i dziękujemy za 
ten dar Panu Jezusowi. Wzruszającym dodat-
kiem do pełnej głębi liturgii jest moment, kiedy 
do  koncelebrujących  kapłanów  podchodzą 
lektorzy, członkowie Akcji Katolickiej lub inni 
przedstawiciele parafii  i   w serdecznych sło-
wach dziękują za całoroczną posługę kapłańską 
wręczając każdemu z księży białą różę.

Zachęcamy  Was,   Drodzy   Czy te ln icy, 
abyście  włączyli  się  w  to  dziękczynienie, 
ofiarowując  za  wybranego  Księdza  przyjętą 
w któryś z tych dni świętych Komunię świętą. 
Dobrze byłoby także przeczytać załączone po-
niżej krótkie teksty o posłudze  i misji kapłana 
i  zastanowić  się  nad  ich  treścią. Wybrał je 
ks. kan. Józef Górka, pełniący posłu-
gę Ojca Duchownego księży naszego 
dekanatu.

Doroczny  Dzień  Kapłański  niech  będzie 
okazją do refleksji. Warto na przykład zadać so-
bie pytanie: Czy czuję się odpowiedzialny(-a) 
za formację i pracę kapłanów?  Czy pamiętam, 
że jak mówi Pismo Święte  „Kapłan jest z ludu 
wzięty”…  A  więc  jego  poziom  intelektualny, 
moralny, jego wiara, zależą także ode mnie, od 
tego, co ja reprezentuję, jaki system wartości 
wyznaję?

Ks. Zygmunt Bochenek

Kapłaństwo jako dar
„Każdy bowiem arcykapłan z ludzi 

brany, dla ludzi bywa ustanawiany 
w sprawach odnoszących się do Boga, 
aby składał dary i ofiary za grzechy. 
Może on współczuć z tymi, którzy nie 
wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega 
słabości. I ze względu na nią powinien 
jak za lud, tak i za samego siebie składać 
ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie 
bierze tej godności, lecz tylko ten, kto 
jest powołany przez Boga jak Aaron. 
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył 
sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, 

Na paschalny Dzień Kapłański
ale [uczynił to] Ten, który powiedział do 
Niego: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię 
dziś zrodził, jak i w innym [miejscu]: 
Tyś jest kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka” (Hbr 5,1-6).

 „Prezbiterzy są w Kościele i dla Ko-
ścioła sakramentalnym uobecnieniem 
Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza, 
głoszą autorytatywnie Jego słowo, 

powtarzają Jego znaki przebaczenia 
i daru zbawienia, zwłaszcza w sakra-
mencie chrztu, pokuty oraz Eucharystii, 
dzielą Jego pełną miłości troskę aż do 
całkowitego złożenia daru z siebie za 
owczarnię, którą gromadzą w jedno I 
prowadzą do Ojca przez Chrystusa w 
Duchu Świętym.

 „Kapłan powinien być świadomy, 
że jego życie jest tajemnicą całkowi-

cie włączoną w tajemnicę Chrystusa 
i Kościoła w nowy sposób oraz że to 
włączenie angażuje go całkowicie 
w posługę duszpasterską i nadaje 
sens jego życiu. Ta świadomość jego 
tożsamości ma szczególne znacze-
nie w obecnym zsekularyzowanym 
kontekście kulturowym, w którym 
„kapłan w odczuciu ogółu postrze-
gany jest jako „obcy”, właśnie ze 
względu na najbardziej fundamen-
talne aspekty swojej posługi, takie 
jak fakt, że jest człowiekiem sacrum, 
wziętym ze świata, aby wstawiać się 
za światem, ustanowionym dla tej 
misji przez Boga, a nie przez ludzi 
(por. Hbr 5,1)”

 „Taka świadomość - oparta na 
więzi z Chrystusem - chroni przed 
koncepcjami „funkcyjnymi”, które 
chciały widzieć kapłana tylko jako 
pracownika społecznego lub admini-
stratora obrzędów sakralnych, ,,co 
groziłoby zdradą samego kapłaństwa 
Chrystusowego”, i które redukują ży-
cie kapłana do czystego wypełniania 
obowiązków. Wszyscy ludzie posia-
dają naturalne pragnienie religijne, 
które różni ich od każdej innej istoty 
żywej i czyni ich poszukiwaczami 
Boga. Dlatego szukają w kapłanie 
człowieka Bożego, Jego miłosierdzie 
i Chleb z nieba, który daje „życie 
światu” (J 6, 33). „Bóg jest jedynym 
bogactwem, jakie ludzie ostatecznie 
pragną znaleźć w kapłanie”. 

„Kapłan będąc świadomy swej 
tożsamości, dostrzeże okazje do 
pełnienia swojej specyficznej posłu-
gi do głoszenia światu Ewangelii. 
Prezbiter, „spomiędzy ludzi brany, 
dla ludzi jest ustanawiany w spra-
wach odnoszących się do Boga” (Hbr 
5, 1). Głosi on duszom tajemnicę 
Chrystusa; jedynie w jej świetle 
można w pełni zrozumieć tajemnicę 
człowieka”.

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie” serdecznie dziękuje tegorocznym Dar-
czyńcom na rzecz Szkół Katolickich w Brzesku. Wdzięcznością ogarniamy wszystkich. Pozwólcie, że wymienię 
właścicieli firm: Leś, Chemiplast, Jawor, Milewski, Grzelak, Granit, Grosik, Restauracja August, Witkowscy, 
Rybiccy, Bosman, U Basiek, MPEC, Bank Spółdzielczy, MWM w Brzesku, Cech Rzemiosł Różnych, Rada Powiatu 
oraz prywatne osoby: Poseł Edward Czesak i Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy  Wam, Kochani  zdrowia, pogody ducha  oraz wielu Łask 
Bożych na każdy dzień.  Niech Wasze poczucie czynienia Miłosierdzia promieniuje na innych.  Dobro przynosi  
wspaniałe owoce, wzmacnia wiarę, zaufanie i pokazuje sens życia dla drugiego człowieka, Miasta i Ojczyzny. Bóg 
zapłać za Waszą  Wielkoduszność!

W imieniu Zarządu
Maria  Babicz
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Słodka sól i słony cukier

Pisząc ten artykuł, zajadam 
rurki z kremem. Są słodkie, ale 
gdybym je posoliła, smakowałyby 
ohydnie. Na kolację jadłam jajecz-
nicę. Nie dałoby się jej zjeść (zjeść 
ze smakiem), gdybym zdecydowała 
się ją posłodzić.

Czy sól jest gorsza od cukru? Czy 
powinniśmy koniecznie wykłócać się, 
żeby na każdą łyżkę cukru, jaką do-
dajemy do ciasta, przypadało dokład-
nie tyle samo soli? Czy powinniśmy 
ubolewać, że w cukierniach zużywa 
się ileś razy mniej soli niż cukru?

Sól i cukier nie mają tego samego 
zastosowania. I jedno, i drugie jest 
równie potrzebne w codziennym ży-
ciu. Gdybyśmy je ze sobą zmieszali, 
głosząc, że właśnie w ten sposób 
stworzyliśmy idealną przyprawę, 
wszystkie potrawy straciłyby smak. 
Tego nie dałoby się normalnie strawić.

Kobieta i mężczyzna różnią się 
od siebie, mają odgrywać inne role 
w życiu. Oboje są tak samo ważni 
i gdy w rodzinie zabraknie pier-
wiastka kobiecego bądź męskiego, 
wszyscy na tym cierpią.

Tymczasem rozmaici ideolodzy 
próbują nam od pewnego czasu 
wmówić, że remedium na wszystkie 
bolączki świata będzie stworzenie 
męskich kobiet i kobiecych męż-
czyzn. To tak, jakby stworzyć słodką 
sól i słony cukier. Dwa dobre smaki 
zmieszane ze sobą tworzą mieszankę 
nie do przełknięcia.

Wynaturzona forma feminizmu
Docieramy w tym miejscu do jak-

że modnego, omawianego ostatnio 
ze wszystkich stron zagadnienia 
ideologii gender. Wedle definicji 
gender jest to tzw. płeć społeczno - 
kulturowa. Z badania tego zjawiska 
uczyniono właśnie ideologię oraz 
podstawę wielu działań politycz-
nych. Ideologia gender zakłada, że 
nie ma wrodzonych różnic pomiędzy 
kobietą a mężczyzną, że te różnice 
kształtuje dopiero społeczeństwo, 
najczęściej pod presją obyczajową 

i edukacyjną (np. rodziców), można 
powiedzieć - na siłę. Innymi słowy, 
gdy się człowiek rodzi, to o jego płci 
wyrokować jeszcze nie można, a we-
dług coraz bardziej agresywnych wersji 
gender - nie wolno i to pod rygorem 
surowego prawa. Mężczyzna i kobieta 
powinni zachowywać się w ten sam 
sposób. W krajach, w których gender 
jest oficjalnie promowane, zachęca 
się, a w państwowych przedszkolach 
i szkołach wręcz zmusza, dziewczynki 
do wchodzenia w role męskie, a chłop-
ców do zabaw typowo kobiecych. Ma to 
wg teorii gender zapobiegać dyskrymi-
nacji ze względu na płeć i wyrównywać 
szanse kobiet i mężczyzn.

Jednym słowem - słodzi się sól i soli 
się cukier. Dla człowieka wierzącego 
(w Boga lub przynajmniej w logikę 
i zdrowy rozsądek) oczywiste jest, że 
nic dobrego z takiego pomieszania 
nie wynika. Nic dobrego dla rodzin i 

szeroko pojętego społeczeństwa, bo dla 
wąskiej grupy ideologów niestety już 
sporo „dobrego” wynikło. Choćby taki 
niedawno powstały kierunek studiów, na-
zywający się enigmatycznie gender stu-
dies. Przecież wykładowcy z pewnością 
nie prowadzą ich za darmo, na dodatek 
sypią się na nich garściami państwowe 
dotacje. A jakież przedmioty wykładane 
są podczas tych „studiów”? Na przykład 
„teologia feministyczna” (?), „ekofemi-
nizm” (?), „Gender i holokaust: strategie 
przetrwania i formy reprezentacji” (???).

Ideolodzy gender tworzą teorię 
wojny płci. Zakładają, że kobieta do-
wartościuje się dopiero, gdy upodobni 
się do mężczyzny. Tak, do tego „grubo-
skórnego, chamskiego samca” („samiec 
twój wróg” - pamiętacie, skąd pochodzi 
to hasło?), jak są łaskawi nazywać 
połowę ludzkości. Feministki kopiują 
zachowania mężczyzn. Żeby to cho-
ciaż kopiowały te pozytywne, ale nie. 
Szczytem wyzwolenia są dla nich takie 
manifestacje, jak choćby ta zorgani-
zowana niedawno w argentyńskim 
San Juan. Środowiska aktywistów 
feministycznych i homoseksualnych 
spaliły wtedy kukłę papieża Francisz-
ka i próbowały wedrzeć się do katedry. 
Na szczęście nie udało im się to, gdyż 
grupa około 1500 młodych katolików 
otoczyła katedrę kordonem, modląc się 
i nie dając się sprowokować. Pomimo 
takiej postawy część wyznawców Chry-
stusa poważnie ucierpiała; została po 
prostu pobita przez wyznawców rów-
ności i równouprawnienia.

Na cudzych błędach
We Francji odchodzi się już powoli 

od słów „ojciec” i „matka”, zastępuje 
się je wyrażeniami „rodzic A” i „rodzic 
B”. Wenecja uchwaliła prawo, w myśl 
którego w niektórych sytuacjach, np. 
przy zapisywaniu dziecka do przed-
szkola, określenia „matka” i „ojciec” 
też będą zakazane. Radna miejska 
Camilla Seibezzi wprowadzane roz-
wiązanie demagogicznie motywowała 
koniecznością uzmysłowienia, że tęczo-
we rodziny są rzeczywistością naszego 
codziennego życia.

W Kalifornii zdecydowano, że 
uczniowie sami wybiorą sobie płeć i od 
tego będzie zależało, z jakich pryszni-
ców i toalet - męskich czy damskich 
- będą korzystać. Zarządzenie to ma 
obowiązywać we wszystkich grupach 
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Prawda o ideologii Gender

Mówi Bp Wiesław Mering z Wło-
cławka, Przewodniczący Rady d.s. 
Ochrony Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Polski:

„Do tej pory najstarszą formą anty-
chrześcijaństwa był ateizm, twierdzący, 
że nie ma Boga. Gender natomiast nie 
tylko przyjmuje ateizm, lecz również 
kwestionuje samą koncepcję człowieka, 
który staje się czymś trudno uchwytnym, 
„niedokończonym”, jakimś rodzajem 
meduzy, przybierającej naturę i właści-
wości odmienne w różnych sytuacjach 
kulturowych. Człowiek staje się wytwo-
rem swoich zmysłowych namiętności; 
nie jest już „mężczyzną i kobietą”, lecz 
sprawia wrażenie czegoś niedokończone-
go, niezrealizowanego, a o swojej naturze 
decyduje sam. Gender zatem unicestwia 
Boga, człowieka, jego naturę, rodzinę, 
małżeństwo! Zresztą uderzenie w Boga 
– zawsze jest również ciosem w człowieka!

Nic dziwnego, że takie poglądy muszą 
budzić najgłębszy niepokój chrześcijan, 
znajdujących w Biblii, tradycji i nauce 
społecznej Kościoła wskazówki, pozwalające 
uchwycić istotę człowieka, jego powołanie. 
Boży plan względem ludzi – rodzinę dla 
Syna Bożego wybrał sam Bóg! – czy wreszcie 
przypomnienie, iż człowiek nie ma hołdować 
instynktom, lecz kierować nimi, panować 
nad nimi w oparciu o pomoc Bożą”.

 „Nowe oblicze walki z Bogiem” Roz-
mowa z PCH 24 z dnia 17 lipca 2013 r.

Ks. Prał. Ryszard Stasik, z Gry-
bowa – długoletni współpracownik 
„Wzrastania”, ceniony duszpasterz 
młodzieży. 

 „Ostatnio - szczególnie po liście 
Episkopatu Polski - zrobiło się gło-
śno o ideologii gender. Po różnych 
sposobach walki z Bogiem i religią, 
ta ideologia jest najnowszą forma 
ateizmu i kulturowego odrzucenia 
religii. Dobrze więc będzie chociaż 
trochę przyglądnąć się temu co ude-
rza w naszą wiarę i we fundamenty 
porządku moralnego. Jest to ważne 
tym bardziej, że głównym polem 
działania zwolenników tej ideologii 
są dzieci i młodzież.

1.Pojęcie i definicja ideolo-
gii gender. Najkrócej gender to 
pogląd, że płeć ma charakter kul-
turowy, a nie somatyczny. Dlatego 
każdy może sobie wybrać sposób 
zachowania seksualnego w za-
leżności od własnych upodobań 
i nikt nie ma prawa tego wyboru 
podważać. Hasło, którego uży-
wają ideolodzy gender brzmi: 
„Wykorzystać płeć, by ją prze-
zwyciężyć”. Według ideologów 
gender człowiek sam siebie 
stwarza i jest takim jakim w tej 
chwili chce być: mężczyzną, ko-
bieta, trzecią płcią, czy jeszcze 
kim innym. Siłą rzeczy takie 

spojrzenie na człowieka jest wyraźnym 
odrzuceniem Boga - Stwórcy, który 
„stworzył człowieka jako mężczyznę 
i kobietę” i jako takim pobłogosławił 
ich związek i wyznaczył zadanie: 
„rośnijcie, mnóżcie się”. Ponieważ 
ideologia genderowska uderza w isto-
tę natury ludzkiej jako dzieła Boga, 
dlatego właśnie jest zdecydowanie 
antyreligijna i ateistyczna.

2.Główne założenia ruchu 
gender.

*Zniesienie tożsamości płciowej 
obu płci i pełne równouprawnienie, 
a raczej równość substancjalna ko-
biety i mężczyzny 

wiekowych. Stwierdzono, że anatomia 
nie może ograniczać ucznia i jego moż-
liwości dowolnego wyboru płci.

Jeszcze większe absurdy mają 
miejsce w słynącej z „otwartości 
i tolerancji” Szwecji. Otóż posłowie 
lewicy z regionu Sondermanland zło-
żyli projekt zakazujący mężczyznom... 
sikania na stojąco! Poseł Viggo Hansen 
twierdzi, że męskie praktyki oddawa-
nia moczu dyskryminują kobiety, gdyż 
nie mają one takiej możliwości. Strach 

pomyśleć, w jaki sposób miałby być 
egzekwowany takowy zakaz.

Nie tak samo stworzeni
Opisane przeze mnie przykłady są 

drastyczne i pewnie spora część Czytel-
ników myśli, że również jednostkowe 
i przesadzone. Mam szczerą (oby nie 
naiwną) nadzieję, że tak jest, choć 
tego typu przykładów są już tysiące... 
Nie możemy zaprzeczyć faktom, które 
dzieją się na naszych oczach. Jasne, 

że równouprawnienie, rozumiane 
jako równe płace, równy szacunek dla 
obu płci, to coś bardzo ważnego, coś, 
czego nie wolno nam zaprzepaścić. 
Jednakże równości nie możemy mylić 
z zacieraniem pięknej i potrzebnej 
różnorodności.

Ewa Rejman

Przedruk z Miesięcznika
 Kulturalnego WPIS nr 1 (2014)

Od Redakcji
Likwidacja nierówności, piętnowanie dyskryminacji i walka z przemocą wobec kobiet 

– to przyjazne, kuszące opakowanie, w którym promotorzy gender ukryli bombę mającą 
wysadzić tradycyjną rodzinę. I tylko takim „opakowaniem”, nie wnętrzem prezentu, zachwy-
ciła się autorka artykułu „Mamusiu, kto to jest ten Gender?” zamieszczonego w marcowym 
wydaniu brzeskiego BIM-u – Katarzyna Pacewicz Pyrek. Pisze m.in. tak: To pojęcie w mojej 
ocenie zupełnie niepotrzebnie wzbudza kontrowersje. Mam też nieodparte wrażenie, że 
znaczna część społeczeństwa nie wie dokładnie, o czym mówi.

Nie będziemy polemizować z poglądami autorki tekstu. Chcemy tylko ukazać, przyta-
czając wypowiedzi ludzi naprawdę zatroskanych przyszłością świata, specjalistów w roz-
poznawaniu znaków czasu, rozróżnianiem dobra i zła, ostrzegających przed katastrofą 
moralną - że nie wolno zlekceważyć tego zagrożenia !
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- płeć ma charakter tylko kulturowy, 
stąd zauważanie biologicznych różnic 
i przyjmowanie wynikających z bio-
logii uwarunkowań płci jest dyskry-
minacją - zwalczanie poglądu, że 
jedyną normalną formą seksualnego 
zachowania jest związek mężczyzny 
i kobiety /heteroseksualny/; nato-
miast promowanie tzw.

równości płci, a nawet uprzywile-
jowanie wszystkich nieheteroseksu-
alnych form zachowania. 

* Tradycyjna rodzina jest już 
przeżytkiem; natomiast należy przy-
jąć pięć równorzędnych modeli życia: 
homoseksualiści, lesbijki, biseksuali-
ści, transseksualiści, heteroseksu-
aliści. * Należy dążyć do całkowitej, 
niczym nieograniczonej wolności 
w wyborze partnerów seksualnych 
niezależnie od ich płci. Każdemu też 
przysługują pełne prawa seksualne 
i reprodukcyjne; pod pojęciem praw 
reprodukcyjnych rozumie się pełny 
dostęp do każdej formy antykoncepcji 
i przerywania ciąży. - macierzyństwo 
jest największą forma zniewolenia 
kobiety - wychowanie seksualne dzie-
ci i młodzieży to uczenie radosnego 
bawienia się swoją płciowością i to 
już od najmłodszych lat w przed-
szkolu.

  GENDER – nowe ob-
licze ateizmu”. Nasza Bazylika 2/2014

Ks. prof. dr hab. Dariusz 
Oko  teolog, filozof, wykładow-
ca Uniwersytetu Papieskiego 
w Krakowie i publicysta

4 lutego 2014 r. Parlament Euro-
pejski przyjął rezolucję „w sprawie 
unijnego planu przeciwdziałania 
homofobii i dyskryminacji ze względu 

na orientację seksualną i tożsamość 
płciową”. Kraje UE będą zobowią-
zane uchwalać ustawodawstwo 
w zgodzie z ideologią środowisk 
LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów 
i transseksualistów), a osoby wyzna-
jące opinie uznane za homofoniczne 
mają zostać karane. WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) ma wykreślić 
zaburzenia tożsamości płciowej z ka-
talogu zaburzeń psychicznych.   
 

Z obrony skrajnej mniejszości zro-
dził się atak na olbrzymią większość. 
Z tolerancji dla odmienności- gloryfi-
kacja dewiacji i wszelkich zaburzeń. 
Z badań nad wpływem kultury na 
zachowania człowieka – koncepcja 
inżynierii genetycznej. Z nowoczesnego 
wychowania – seksualizacja dzieci i to 
już od przedszkola. Ze swobody świa-
topoglądowej – obowiązkowa ateizacja. 
Kompletna swawola jest jak prawdzi-
wa wolność. Tak oto na naszych oczach 
rodzi się dyktatura ideologii gender.

Nowi ideolodzy pragną zawład-
nąć już nie tylko umysłami, ale i cia-
łami młodych. Nie uznają żadnych 
hamulców moralnych, bo sami ich 

nie mają. Panoszą się w mediach 
i w parlamencie.. Najgorsze jest to, że 
przeróżni politycy znaleźli w gender 
usprawiedliwienie dla własnego nie-
moralnego życia i dlatego tak chętnie 
forsują tę ideologię. Wykorzystują do 
tego daną im władzę, przez co zasady 
genderyzmu znajdują krok po kroku 
umocowania w prawie europejskim 
i krajowym. Przeciętny człowiek nie 
wie, o co w gender naprawdę chodzi 
i lekceważy zjawisko.” 

Miesięcznik Kulturalny
„WPIS” nr 2/2014

Jak dać odpór ideologii 
gender?

Trzeba zacząć od dokładnej 
informacji tym bardziej, że ide-
olodzy gender działają zazwyczaj 
pod przykrywką pięknych ideałów. 
Będzie to np.: przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie, prawa dziecka, wal-
ka z dyskryminacja kobiet, ochrona 
praw reprodukcyjnych rodziny, rów-
ne prawa dla wszystkich itd. Trzeba 
przyznać, że ideolodzy gender bardzo 
nerwowo reagują na ujawnianie ich 
właściwych celów. Objawia się to 

Najnowsza książka demaskująca ideologię gender
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nieraz bardzo gwałtownymi atakami 
i próbami ośmieszania i wyszydzania 
przeciwników.

 Konsekwentnie trzeba umac-
niać rodzinę i podkreślać jej nie-
zastąpioną wartość. W tym duchu 

trzeba też prowadzić w szkołach przy-
gotowanie do życia w rodzinie typu A, 
które zakłada promowanie czystości 
przedślubnej i odpowiedzialności za swoje 
zachowania oraz uczy o ważności rodziny 
w życiu społecznym.

 Trzeba też akcentować katolicką 
naukę o człowieku, który wyszedł z ręki 
Stwórcy jako mężczyzna i kobieta. To Bóg 
stworzył człowieka, a nie człowiek stwarza 
sam siebie. Trzeba tę prawdę mocniej 
wyakcentować tak w katechezie, jak 
i kaznodziejstwie, a szczególnie w nauce.

 Wielkie zadanie stoi przed szkołą 
i przed nauczycielami i wychowawcami. 
Oni powinni czuwać, aby ideolodzy gene-
der nie psuli dzieci i młodzieży. Nigdy nie 
można zezwolić, aby ktokolwiek prowa-
dził zajęcia z dziećmi czy młodzieżą bez 
obecności nauczyciela. Niech dyrektorzy 
szkół zwracają baczną uwagę na to, jaka 
organizacja chce prowadzić przygotowanie 
do życia w rodzinie, czy też wychowanie 
seksualne. Trzeba też pamiętać, że pierw-
szymi wychowawcami dzieci są rodzice 
i żaden program edukacyjny nie może 
być wdrażany bez ich zgody i akceptacji.

 Niech też rodzice nie zapomną, 
aby sprawdzać programy wychowawcze 
szkół do których uczęszczają ich dzieci. 
I nie tylko szkół, lecz również przedszkoli, 
bo już obecnie w Polsce około 80 przed-
szkoli jest prowadzonych według tzw. 
równościowego programu.

 Ks. R. Stasik: GENDER – nowe obli-
cze ateizmu”. Nasza Bazylika 2/2014

Zdjęcia pochodzą z dwumiesięcznika 
,,Polonia Christiana” nr 31, 2013 

oraz z książki ,,Dyktatura gender”

 

 

Lewica wykorzystuje dzieci do propagandy na rzecz antykocepcji 
i seksualnej oświaty. Pikieta Federacji Młodych Unii Pracy

Ideologowie gender pragną zabić
dziecięcą niewinność
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W programie:
1000 - Biskup W�adys�aw Bobowski b�dzie przewodniczy� Mszy �wi�tej w Brzeskiej Farze.
1100 - w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym im. Jana Paw�a II rozpocznie si� druga cz���

radosnego spotkania starszych, m�odszych i najm�odszych Czytelników naszego pisma, Redaktorów, 
Pisz�cych i licznego grona Przyjació�.

29 pa�dziernika 2011 r. b�dziemy obchodzi� Jubileusz wydawanego w Brzesku 
ogólnopolskiego miesi�cznika dla m�odzie�y „Wzrastanie”.
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