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Betlejem i Ziemia Święta – dziś

Viktoria, najmłodsza uczestniczka Kongresu
córka Wlasty i Marka Traczyków, ochrzczona w Jordanie

Papież Franciszek przy murze w Betlejem

Prezydent Mahmud Abbas i minister Rula Maayah

Grupa polska w kościele Patriarchatu Łacińskiego

Kazimierz Olchawa w kościele prymatu Piotra
nad brzegiem J. Genezaret – „Piotrze ty jesteś skała”

Prezydium polskiej grupy u bpa Shomali. Drugi od lewej 
ks. Z. Bochenek, M. Traczyk (z mikrofonem), księża Salezjanie

Plac przed Bazyliką Narodzenia Jezusa

Żołnierze palestyńscy przed 
rezydencją prezydenta Mahmuda Abbasa w Ramallah
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Od kilku lat wciąż powracało do mnie pragnienie, aby 
znów pielgrzymować do Ziemi Świętej. Byłem tam tylko 
raz, bardzo dawno, jeszcze przed powstaniem „Solidarno-
ści” w 1979 roku. Była to typowa „księżowska” wyprawa 
organizowana i dobrze prowadzona przez naszego tarnow-
skiego biblistę, ks. prof. Michała Bednarza. Spośród uczest-
ników wspominam dziś mego poprzednika na probostwie 
w Brzesku, ks. prał. Kazimierza Kopacza, kiedy patrzę 
w zakrystii naszego kościoła na krzyż z masy perłowej, 
który on przywiózł z tej pielgrzymki. Wspominam także 
księży: Franciszka Kostrzewę, Józefa Górkę, Stanisława 
Gutowskiego i Mariana Wala, z którymi później zacząłem 
współpracować w brzeskim dekanacie.

Na zaproszenie Autonomii Palestyńskiej
I oto w tym roku, w czasie wakacji nadarzyła się oka-

zja wyjazdu z grupą organizowaną przez Stowarzyszenie 
Polskich Mediów z Warszawy, 
z którym od wielu lat ma kontakt 
Kazimierz Olchawa z Miechowa, 
mój dawny współpracownik z re-
dakcji miesięcznika „Wzrastanie”. 
SPM gromadzi około tysiąca lu-
dzi, którzy działają w mediach 
tradycyjnych i elektronicznych, 
zarówno ogólnokrajowych, jak i re-
gionalnych. Dla swoich członków 
i sympatyków organizuje wyjazdy 
studyjne i turystyczne, umożliwia-
jące poznanie zwłaszcza krajów 
południowej Europy i Bliskiego 
Wschodu. Wyjazdy te mają często 
formę Kongresów. Tegoroczny, już 
X Kongres Polskich Mediów odbył 
się tak samo jak w ubiegłym roku 
w Izraelu w dniach 18-25 sierpnia 
tym razem na zaproszenie władz 
Autonomii Palestyńskiej repre-
zentowanej przez Izbę Gospodar-
czą oraz Ministerstwo Turystyki 
i Starożytności. Gospodarzem po-
przedniego była strona żydowska.

Z zaproszenia Palestyńczyków 
skorzystało około 80 osób. Mie-
liśmy możliwość zapoznania się 
z aktualną sytuacją polityczną 
i ekonomiczną oraz bezpieczeń-
stwem dla uczestników wycieczek 
i pielgrzymek. Istniejąca od 1994 
roku Autonomia Palestyńska posiadająca od 2012 roku 
status obserwatora ONZ, działa w strukturach politycz-
nych Państwa Izrael, które ma obszar zaledwie 22 000 
km2. Jego stolicą jest Jerozolima, będąca kolebką trzech 
religii: żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej. 
78% powierzchni zamieszkują Żydzi, których jest ponad 8 
milionów. Palestyńczyków natomiast jest około 4 miliony 
700 tysięcy. Żyją oni w enklawach o powierzchni około 6 
222 km2, która na skutek brutalnej ekspansji osadników 
żydowskich wciąż się zmniejsza.

Pierwsza enklawa to strefa Gazy – wąski pas lądu 
wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Żyje tu około półtora 
miliona ludzi. Strefa jest od kilku lat całkowicie odcięta 
od Izraela przez wzniesiony mur wyposażony w kamery, 
mikrofony i kuloodporne szyby. Jest to jedno z najgęściej 
zaludnionych miejsc na świecie. Na 1 km2 przypada ponad 
4 000 mieszkańców, kilkunastokrotnie więcej niż w Izraelu, 

a ponad 30 razy więcej niż w Polsce. Ponad 60% ludzi jest 
bez pracy.

Drugim obszarem Autonomii jest Zachodni Brzeg 
Jordanu z biblijnym Hebronem, gdzie są czczone zarówno 
przez żydów, muzułmanów, jak i chrześcijan – groby Abra-
hama, Sary i króla Dawida. W sercu tej arabskiej strefy 
osiedliło się podstępem, po jednym z wciąż wybuchających 
zamachów, około 400 Żydów, których stale strzeże ponad 
1500 żołnierzy izraelskich. Mimo takiego napięcia, miejsca 
te stale odwiedzają pielgrzymki i grupy turystów z całego 
świata. W pobliżu tych świętych miejsc znajduje się stolica 
Autonomii, wciąż rosnące miasto Ramallah. Tu zamieszkał 
jej twórca – Jasyr Arafat, a dziś ma tu swoją rezydencję 
wraz z rządem – obecny prezydent Mahmud Abbas, który 
przyjął naszą grupę, chyba jako pierwszą z Polski.

Wracając do Jerozolimy i Betlejem, mogliśmy zwiedzić 
kilka palestyńskich obiektów gospodarczych, m.in. Browar 

Taybeh Beer Manufacture i duży 
zakład Royal, produkujący wyposa-
żenia domów oraz hutę szkła, przy 
której strzegła naszego bezpieczeń-
stwa palestyńska policja.

W Betlejem za ośmiometro-
wym murem

Do strefy Zachodniego Brzegu 
Jordanu należy także Betlejem. 
Jest pełne życia, jakie toczy się 
przede wszystkim na placach, 
ulicach zastawionych stragana-
mi i sklepach, czy restauracjach 
z gościnnie otwartymi drzwiami. 
Szokuje widok wielu budowli opusz-
czonych, rozsypujących się, zaśmie-
conych. Mieszkańcy tłumaczą się, 
że Żydzi ograniczają im energię 
elektryczną, a nawet wodę, że pod 
różnymi pretekstami, np. przy 
budowie muru zamykającego gra-
nice strefy, zabierają ich własność. 
Mur ten, oddzielający Betlejem od 
Jerozolimy i właściwie całą strefę 
Zachodniego Brzegu Jordanu ma 
mieć ponad 700 km. Dotychczas 
wzniesiono 2/3 zamierzonej długości. 
Ma 8 metrów wysokości. Jest grubą 
zbrojoną ścianą z wieżyczkami dla 

strażników. Od strony żydowskiej 
jest zadbany a nawet udekorowany 

kwiatami. Przypomina ekrany dźwiękochłonne przy auto-
stradach. Natomiast od strony palestyńskiej, od Betlejem, 
jest zimny, szary, odrapany, opleciony kolczastym drutem. 
Palestyńczycy, pokrywają go wciąż nowymi rysunkami i na-
pisami wzywającymi do walki z Izraelem. Tu wyładowują 
swe frustracje, poczucie krzywdy.

Władze izraelskie tłumaczą, że zbudowały ten mur, aby 
chronić swych obywateli przed atakami terrorystycznymi, 
których obecnie jest rzeczywiście znacznie mniej. Nato-
miast dla Palestyńczyków mur jest znakiem i narzędziem 
drakońskiego apartheidu, przy którego wznoszeniu Izrael 
wdziera się wciąż na teren palestyński przekraczając linię 
demarkacyjną ustaloną w 1949 roku i buduje swoje osiedla. 
Mogliśmy ten mur obserwować przejeżdżając kilkakrotnie 
przez główne przejście Check point 300 arabskim autobu-
sem przystrojonym wewnątrz flagami i proporczykami. 

Betlejem położone na wzgórzach, po drugiej stronie 

Strefa Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu 
(wg M. Guzowskiego)
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muru, było naszą bazą przez 8 dni, poza jednym noclegiem 
w Nazarecie w ramach wyjazdu do Galilei. Mieszkaliśmy 
w solidnych palestyńskich hotelach, w dobrych warunkach, 
otoczeni gościnnością gospodarzy, którzy prawdopodobnie 
należeli do topniejącej diaspory chrześcijan. Przed wojną 
była ich ponad 90%. Dziś – około 35%. Z jednej strony dzielą 
los większości muzułmańskiej, do której należą Palestyń-
czycy w dzisiejszym Izraelu, chroniący się w enklawach, do 
których należało Betlejem, w czasie wybuchających wciąż 
konfliktów z Żydami. Wystarczy powiedzieć, że w jednym 
z nich w czasie tzw. wojny siedmiodniowej zginęło około 
tysiąca Żydów a 5 tysięcy Palestyńczyków. Z drugiej strony 
chrześcijanie palestyńscy mieszkający na tych ziemiach od 
wieków, padają ofiarą mahometan, podobnie jak w innych 
krajach Bliskiego Wschodu. Chociaż przekazywana przez 
naszych przewodników, zwłaszcza doskonałego znawcę 
Bliskiego Wschodu Kazimierza Gajowego i pilota grupy 
– prezesa SPM, Marka Traczyka, wiedza o wciąż pogar-
szającej się sytuacji miejscowych chrześcijan docierała do 
nas, czuliśmy się w Betlejem bardzo dobrze..Jest ono głę-
boko wpisane w naszą kulturę obyczaj, realia krajobrazu. 
Te wyboiste, kręte uliczki, skromne domy, małe sklepy, 
zatłoczone, wypełnione straganami i gwarnym tłumem 
placyki – przypominają nasze polskie małe miasteczka 
sprzed ogarniającej nas ery marketów – to wszystko, w czym 
większość nas się urodziła i wychowała. 

Uroczyste otwarcie Kongresu Polskich Mediów miało 
miejsce w pierwszym dniu w ratuszu Betlejem. Gościła nas 
pani VeraBaboun - burmistrz miasta (katoliczka, jej mąż ma 
polskie korzenie). Była obecna minister Turystyki i Staro-
żytności pani Rula Maayah. Głównym tematem tego pierw-
szego spotkania, przewijającym się w ciągu następnych dni, 
był problem polsko – palestyńskiej współpracy turystycznej, 
zwłaszcza w zakresie korzystania z bazy hotelowej nie tylko 
przez pielgrzymów ale i turystów z Polski. Już to pierwsze 
spotkanie uświadomiło nam rangę, jaką nadano naszemu 
Kongresowi. Przedstawiciele samorządu Betlejem i Arab 
Hotel Association, który współfinansował pobyt naszej 
grupy, towarzyszyli nam podczas wszystkich dni pobytu. 
Trzeba dodać, że druga część tego otwarcia Kongresu miała 
charakter religijny. W uroczystym pochodzie udaliśmy się 
do Bazyliki Narodzenia na wspólne nabożeństwo, pozdra-
wiani radośnie przez mieszkańców Betlejem i pielgrzymów.

Patriarcha także zaprasza Polaków
Uwieńczeniem naszego pobytu w Betlejem była wspól-

na polsko – palestyńska liturgia mszalna w niedzielę, 23 
sierpnia, w kościele św. Katarzyny sąsiadującym z Bazyli-
ką. W czytaniach biblijnych, modlitwach i pieśniach język 
polski przeplatał się z arabskim. Koncelebrowaliśmy Mszę 
św. z miejscowymi franciszkanami, którzy tu od wieków 
mają swój klasztor. Jednym z nich był do niedawna był 
nasz polski zakonnik, O. Jerzy Kraj, pochodzący ze Złotej, 
spod Brzeska. W czasie, gdy tu posługiwał, zaczęto trans-
mitować Pasterkę w języku polskim. Na ścianie kościoła 
umieszczono płaskorzeźbę znanego naszego rzeźbiarza 
Czesława Dźwigaja z Nowego Wiśnicza „Namaszczenie 
Dawida na króla”. (Drugie jego dzieło: kute metalowe drzwi 
założono w odnowionej kaplicy – Grocie Mlecznej - położo-
nej na odwiedzanej przez pielgrzymów tradycyjnej drodze 
ucieczki Świętej Rodziny przed Herodem. Sam kościół został 
oświetlony przez zakład Stanisława Osmendy z Miechowa. 
Patrząc od ołtarza na zmieszanych z naszymi pielgrzymami 
Palestyńczyków, rozpoznawałem tych, których spotkaliśmy 
w ratuszu w czasie wizyty u pani burmistrz, w okolicznych 
sklepach z dewocjonaliami i pamiątkami, w hotelu, czy 

w warsztatach, gdzie posługując się antycznymi narzędzia-
mi obrabiali figurki i inne dewocjonalia z drewna oliwnego.

Teraz połączyła nas wspólna wiara, przynależność do 
narodzonego tutaj Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Myślałem 
wzruszony: prawdopodobnie są wśród nich potomkowie pa-
sterzy, którzy przybiegli do Groty Narodzenia, kiedy stanął 
przed nimi Anioł, są potomkami gospodarzy, u których póź-
niej po opuszczeniu Groty może mieszkała Święta Rodzina.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w programie na-
szego Kongresu były odwiedziny Patriarchatu Łacińskiego 
w Jerozolimie przy Bramie Jaffy, spotkanie z zastępcą 
Patriarchy i Kustosza Ziemi Świętej, biskupem Willia-
mem Shomali, pochodzącym z Jordanii. Po powitaniach, 
wymianie upominków i prezentacji naszej grupy zaczęła 
się długa rozmowa. Bp Shomali odpowiadał cierpliwie na 
nasze pytania dotyczące w pierwszym rzędzie położenia 
chrześcijan palestyńskich i narodu palestyńskiego w Pań-
stwie Izrael: Tylko Pan Wszechmogący - mówił - może 
odwrócić historię... Politycy ponieśli klęskę… Amerykanie 
nie mają takiej władzy, by wpłynąć na strony konfliktu. 
Jak mówi przysłowie arabskie: ’Ziemia jest święta, ale 
lud zamieszkujący tę ziemię nie jest święty’… Wtargnięcie 
Żydów na ziemię Proroków i Jezusa Chrystusa w imię Pań-
stwa Izrael oraz stałe przesuwanie jego granic może tylko 
pogłębiać eksterminację Palestyńczyków pozamykanych 
przez Izraelitów w getta… Na poziomie ulicy rozgrywa się 
codziennie dramat wynikający z nienawiści. Politycy mają 
w tej chwili chyba tylko to na głowie, by nie dopuścić do 
jeszcze większej infitady … Pocieszające jest to, że zarówno 
strona izraelska, jak i palestyńska z szacunkiem odnoszą 
się do odwiedzających tę ziemię. Nic złego nigdy nikomu 
z pielgrzymów się tu nie przydarzyło… Apeluję do was, 
abyście przez media zapraszali Polaków do odwiedzania 
Ziemi Świętej.

– Tak mówił biskup, który jest nuncjuszem, czyli przed-
stawicielem Papieża Franciszka. Palestyńczycy wciąż pamię-
tają, że Franciszek w czasie niedawnej pielgrzymki do Ziemi 
Świętej po przekroczeniu bramy Checkpointu, oddzielającej 
Jerozolimę od Betlejem ku zaskoczeniu świty kazał zatrzy-
mać samochód i podszedł pod mur. Dotknął go i przez dłuższą 
chwilę modlił się w skupieniu (patrz zdjęcie na str.2).

Nasz gospodarz powiedział nam, że około 300 młodych 
Palestyńczyków wybiera się do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży. Z pewnością chętnie przyjęliby zaproszenie do 
odwiedzin niektórych parafii w pobliżu Krakowa.

Kończąc tę relację zachęcam P.T. Czytelników, aby teraz 
szczególnie w Adwencie i w okresie Bożego Narodzenia 
otworzyli stronę internetową p.t. „Chrześcijanie w Ziemi 
Świętej”. Znajdą tam bardzo wiele informacji i bogaty zbiór 
fotografii pokazujących nie tylko pamiątki i drogie nasze-
mu sercu zabytki w Betlejem, ale nie mniej ważne zdjęcia 
z życia naszych braci w Chrystusie w niezwykle trudnych 
warunkach, którzy czekają na naszą pomoc.

***
Na zakończenie dołączam epizod z ostatnich godzin pobytu 

w Izraelu przed odlotem do Polski. Otóż późnym wieczorem, 
25 sierpnia, znaleźliśmy się w ogromnej poczekalni lotniska 
w Tel Awiw. Siedziałem w towarzystwie Jacka Stroki (dy-
rektor wydawnictwa KWADRAT z Krakowa, redaktor i autor 
m.in. wielu albumów papieskich), z którym mieszkałem 
w hotelu. Opowiadałem mu przygodę, jaka mnie spotkała na 
tym poprzednim dworcu lotniczym tu w Tel Awiw w czasie 
mojej pierwszej pielgrzymki do Ziemi Świętej w 1979 r. Po 
wyjściu z samolotu czekaliśmy dość długo w niewielkiej hali 
dla pasażerów. Była pusta, nawet bez krzeseł, z pokaźnym 
słupem podtrzymującym sufit. Ponieważ oczekiwanie się 
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przedłużało, prawie wszyscy moi koledzy przeszli do sąsied-
nich pomieszczeń. Zostałem sam z kilkoma osobami. Miałem 
ze sobą tylko podręczną reklamówkę, którą w pewnej chwili 
ustawiłem pod słupem. Nagle rozległy się przeraźliwe dźwięki 
syren alarmowych i po kilku sekundach do poczekalni wpa-
dli uzbrojeni żołnierze, trzymający w rękach jakieś tyczki 
i otoczyli słup, przy którym stała moja reklamówka. Po jej 
„rozbrojeniu” dowódca brygady po angielsku zaczął pytać, do 
kogo należy i co zawiera.Oczywiście, przyznałem, że to moja 
własność i po kilku minutach mi ją oddali. Obecni przy tym 
zajściu moi koledzy, kiedy wsiedliśmy do autobusu wiozącego 
nas do Jerozolimy, opowiedzieli o tym wydarzeniu wszyst-
kim i tak zostałem uznany za terrorystę, wroga usiłującego 
wysadzić lotnisko. 

Gdy tak gawędziliśmy, podszedł do nas starszy, szczupły 
mężczyzna. Okazało się, że był to dobry znajomy Jacka, 
Żyd mieszkający z rodziną w Izraelu, Szymon Bader, któ-
ry w ciągu kilku poprzednich dni bezskutecznie chciał się 
z nim skontaktować. Postanowił dotrzeć na lotnisko, aby 

doręczyć memu towarzyszowi kilkumetrowy rulon z plaka-
tem, pozostałość z targów książki sprzed kilkunastu laty, 
kiedy ostatnio się spotkali. Byłem świadkiem i słuchaczem 
ich długiej, serdecznej rozmowy. Dowiedziałem się, że obie 
rodziny przed wojną i w czasie wojny mieszkały we Lwowie. 
Matka Jacka, Jadwiga Ziembicka, wówczas niezamężna 
osiemnastolatka, razem z prz yjaciółmi, ukryła i przecho-
wywała dwuletniego Szymona z jego matką, a pod koniec 
wojny, kiedy obie rodziny uciekły ze Lwowa do Krakowa, 
pomogła im znaleźć dobrą kryjówkę w Makowie Podha-
lańskim. Szymon ukończył w Polsce szkołę średnią i choć 
wyjechał do Izraela i tu żyje razem ze swą rodziną, co kilka 
lat przyjeżdża do Polski. W czasie dość długiego oczekiwania 
na start samolotu, był „duszą” naszej trójki. Promieniowała 
z niego radość i serdeczność. Pytał o aktualne nasze sprawy, 
nucił polskie, także religijne pieśni, recytował modlitwy, 
których nauczył się na lekcjach religii. Jakby to kolejne 
spotkanie z bliskim człowiekiem motywowało go, aby cieszyć 
się każdą chwilą życia. Myślę, że dla nas, wracających do 
Polski po tylu trudnych rozmowach, po bliższym zapoznaniu 
się z jakże ciężkim losem mieszkańców Ziemi Świętej, żyją-
cych w nieustannym zagrożeniu, pobyt tu był potrzebnym 
zastrzykiem optymizmu i wiary w dobroć i bezinteresowność 
ludzką, która nie zaginęła.

Ks. Zygmunt Bochenek

W porcie lotniczym Tel-Awiw przed odlotem do Polski
Od lewej – Jacek Stroka, ks. Zygmunt Bochenek, Szymon Bader

P.S.
Po napisaniu i przeczytaniu powyższej relacji doszedłem 

do wniosku, że zbyt jednostronnie przedstawiłem trwający 
od kilkudziesięciu lat konflikt izraelsko – palestyński, przy-
znając chyba w 90% rację Palestyńczykom. Chcąc złagodzić 
taki odbiór mojego tekstu, dołączyłem do niego opis epizodu 
z dworca lotniczego w Tel Awiw uznając go nie tylko za trafną 
pointę ale za jakieś wewnętrzne natchnienie, duchowe światło 
przypominające, że wszędzie, w każdych, nawet najbardziej 
zbrodniczych warunkach trzeba być przyzwoitym, trzeba 
pamiętać o godności ludzkiej i narażać własne życie i inne 
dobra, a to będzie procentować – już tu, na ziemi takim skar-
bem, jakim jest trwająca już siedemdziesiąt lat więź, pamięć 
i przyjaźń między Jackiem a Szymonem i ich rodzinami. 

Ale nie koniec na tym. Otrzymałem drugi znak, może 
to natchnienie Ducha Świętego... Oto wracając z lotniska 
w Katowicach, zatrzymałem się w Krakowie i kupiłem 
książkę Marcina Gutowskiego „Ziemia Święta. Opowieści 
z Izraela i Palestyny”, którą już zauważyłem przed odlotem 
do Izraela. Kupiłem ją i pełen jeszcze wrażeń z zakończonej 
wyprawy, czytałem z zainteresowaniem. Stwierdziłem, że 
przez ten doskonały zbiór reportaży przewija się ten sam, 
co w moim tekście leit motiw – myśl przewodnia: poczucie 
ludzkiej bezradności wobec niewiarygodnego spiętrzenia 
się konfliktów, sprzecznych interesów, zderzenia się grup 
ludzkich, plemion, narodów na Bliskim Wschodzie, ze szcze-
gólnym natężeniem właśnie w Jerozolimie – jakby na ironię 
nazwanym Miastem Pokoju.
Gutowski niespodziewanie kończy swą reportażową książkę, 
którą można zaliczyć do literatury faktu napisanym może 
z przymrużeniem oka – mini esejem filozoficzno – teologicz-
nym, pozwalającym popatrzeć na opisywaną Ziemię Świętą 
z perspektywy, pochodzącej już z innego świata.
I dlatego ośmieliłem się ten jego tekst tu zamieścić. Także 
w nadziei, że wielu czytelników „Kościoła nad Uszwicą” 
sięgnie po tę interesującą książkę.

Z.B
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Refleksja Marcina Gutowskiego
Już starożytni wierzyli, że wzgórze nad Doliną Jo-
zafata, naprzeciw Góry Oliwnej, Bóg wybrał sobie 
na mieszkanie. Żydzi i poganie, z Rzymianami na 
czele, chrześcijanie i muzułmanie wierzyli, że przez 
to miejsce przechodzi 
axis mundi - oś świa-
ta. To tutaj praojciec 
Abraham miał zbudo-
wać ołtarz i zamierzał 
złożyć Bogu ofiarę ze 
swego syna Izaaka, tu 
król Salomon zbudo-
wał świątynię, jedy-
ne miejsce, w którym 
Żydzi mogą sprawo-
wać prawowierny kult. 
W niej nauczał Chry-
stus, z niej wypędzał 
przekupniów i zapo-
wiadał jej zburzenie, 
a nowotestamentowi 
autorzy zapowiadali 
nastanie Nowej Jerozolimy. Stąd - jak podaje Ko-
ran - prorok Mahomet miał odbyć miradż - podróż 
do siedmiu niebios. To jedno miejsce na ziemi ty-
siące ludzkich pokoleń od niepamiętnych czasów 
nazywają Syjonem.
Zarówno żydzi, chrześcijanie, jak i muzułmanie, 

podzielają tradycyjny pogląd, że to tutaj nastąpi 
koniec świata - Sąd Ostateczny. Wyznawcy islamu 
wierzą, że na arkadach wokół Kopuły na Skale za-
wisną szale wag, na których ważone będą ludzkie 

dusze. Żydzi z kolei 
żywią przekonanie, 
że to tu królować bę-
dzie oczekiwany Me-
sjasz, który nadejdzie 
od wschodu - z Góry 
Oliwnej. Dlatego to 
właśnie na zboczach 
tego wzniesienia znaj-
duje się gigantyczny 
cmentarz, na którym 
pragnie spocząć każ-
dy pobożny wyznawca 
judaizmu. Tradycja 
głosi, że pogrzebani 
tam umarli po po-
wstaniu z martwych 
pierwsi wejdą z Me-

sjaszem do miasta. Chrześcijanie podzielają 
judaistyczny punkt widzenia dotyczący przyjścia 
Zbawiciela, tyle że są przekonani, że znają jego 
imię, a owo przyjście nazywają powtórnym.
Przynajmniej w tej ostatecznej, eschatologicznej 
sprawie istnieje pewna zgodność i piękne, jak się 

Hans Memling - Sąd Ostateczny, kościół Mariacki w Gdańsku.

Cmentarz żydowski pod Górą Oliwną
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Już po raz kolejny karczma regionalna w Regietowie 
zorganizowała wieczór andrzejkowy dla melomanów mu-
zyki poważnej. Nie-
powtarzalną atmos-
ferę dobrego stylu i 
wspaniałej zabawy 
stworzyła kompozy-
cja występów opero-
wych i operetkowych 
w wykonaniu arty-
stów z Opery Śląskiej 
w Bytomiu.

-Cieszę się, że 
również tym razem 
do oddalonej o po-
nad 100 km stadni-
ny koni huculskich, 
która swoim niepo-
wtarzalnym klima-
tem potrafi przycią-
gać, przyjechało tak 
wielu mieszkańców 
Brzeska. Dla mnie 
osobiście bardzo miło 
jest spędzać andrzejkowy wieczór w towarzystwie swoich 
rodaków – mówi z uśmiechem Stanisław Ciuba, dyrektor 
stadniny, mieszkaniec Brzeska. Andrzejkowe wieczory ar-
tystyczne są naszym stałym punktem kalendarza imprez. 
Staramy się, aby co roku repertuar artystyczny był nieco 

Andrzejkowy koncert operowy
inny i urozmaicony. Niewątpliwie bez pomocy sponsorów 
oraz wsparcia Marszałka Województwa Małopolskiego, zor-

ganizowanie  takiego 
eventu byłoby nie-
możliwe - podkreśla. 
Pragnę tutaj podzię-
kować redakcji Ko-
ścioła nad Uszwicą, 
który wielokrotnie 
wspierał medialnie 
nasze inicjatywy kul-
turalne . 

W tym roku, nie-
wątpliwie gwiazdą 
sobotniego wieczoru, 
była Joanna Kściu-
szyk-Jędrusik, uta-
lentowana solistka 
śląskiej sceny opero-
wej, która w sposób 
ekspresyjny nie tylko 
śpiewała, ale także 
śmieszyła i bawiła 
rozentuzjazmowaną 

publiczność. Diwa operowa zachwyciła publiczność nie tylko 
swoim wdziękiem i osobistym urokiem, ale przede wszyst-
kim wspaniałym głosem sopranowym, co za co otrzymała 
gromkie brawa połączone z owacją na stojąco.

Marek Białka

Drodzy Czytelnicy naszego
Dekanalnego Czasopisma!

Życzymy Wam pogodnych, zdrowych, pełnych 
pokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia,

Niech ta nadzieja Nowonarodzonego
ożywia i oświetla tegoroczne Święta,

jak i każdy dzień nadchodzącego
Nowego Roku 2016.

Ks. Dziekan Józef Drabik,
Duszpasterze Fary Brzeskiej 

i Redakcja „Kościoła nad Uszwicą” 

wydaje, wspólne oczekiwanie wypełnienia pradaw-
nych obietnic.
Kłopot w tym, że przebiegli muzułmanie postano-
wili udaremnić żydowski Sąd i przyjście Mesjasza. 
Tuż przed bramą prowadzącą na plac Świątynny 
usytuowali swoją nekropolię.
- Jak Mesjasz przejdzie przez cmentarz, skoro to 
dla Żydów miejsce nieczyste - żartują z wyższością, 
poczuciem zwycięstwa i pewną dozą pogardy po-

tomkowie twórców cmentarza.
Sama Sza;ar ha-Rachamim, jak zwą ją Żydzi, czy 
Bab ar - Rahma, jak określają ją muzułmanie, 
Brama Złota, od kilkuset lat jest zamurowana. I - 
tu też istnieje zgoda - ma zostać otwarta dopiero 
w dniu Sądu. Czeka więc, podobnie jak ludzie, 
na przybycie Kogoś, kto zaprowadzi tu wieczny 
porządek i przyniesie upragniony pokój.
str. 435-436
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Drodzy Rodacy!
Było to przy końcu października. W ciągu dnia przecho-

dziłem obok naszego kościoła św. Jakuba w Brzesku. Przed 
drzwiami stało kilka osób: wysoki mężczyzna, kobieta, jak 
się okazało – jego żona - i dwóch chłopców w wieku mniej 
więcej siedmiu i trzech lat

- Proszę Księdza - zwrócił się do mnie mężczyzna – przy-
jechaliśmy z Francji, mieszkamy pod Paryżem. Jedziemy 
do Mokrzysk na pogrzeb mojego ojca. Należymy do polskiej 
parafii, ale nie zdążyliśmy się wyspowiadać Prosimy o spo-
wiedź. - Dobrze, wejdźmy do kościoła – odpowiedziałem. 

Usiadłem w konfesjonale i obserwowałem całą czwórkę, 
która przez kilka minut modliła się w skupieniu klęcząc 
w ławce. Kiedy rodzice podeszli do kratek konfesjonału, 
chłopcy widać zmęczeni wielogodzinną podróżą położyli się 
na siedzeniach i zasnęli. Po spowiedzi rodzice wrócili do 
ławek i po chwili skupienia zbudzili swych synków, którzy 
wychodząc z kościoła uśmiechnęli się do mnie i pomachali 
na pożegnanie. 

Drodzy Rodacy! Kiedy w ten straszny piątkowy wieczór 
13 listopada przez kilka godzin oglądałem i słuchałem 
przerażających relacji ze Stade de France, z ogromnej sali 
koncertowej Bataclan, gdzie zebrało się na koncercie ponad 
1500 osób i z wielu innych miejsc w Paryżu, na których 
islamscy zamachowcy dokonywali masakry -myślałem 
o czwórce polskich Paryżan, którzy tak niedawno modlili 
się w naszym kościele, o mieszkającej 
od ki lku 
l a t 

w stolicy nad Sekwaną matce naszego lektora Marcina, 
o młodej siostrze zakonnej Ewie Mazur, która tam także 
pracuje i o wielu innych przyjaciołach i znajomych, którzy 
dalej tam przebywają, chodzą tymi ulicami, które spłynęły 
krwią, gdzie, jak powiedział papież Franciszek toczy się 
w kawałkach trzecia wojna światowa. 

Drodzy! Dziękujmy Bogu za to, że nasz kraj ominęły 
te zagrożenia, które są owocem prawdziwych wędrówek 
ludów, ekspansją islamu, a które są udziałem nie tylko 
Francji, ale całej Zachodniej Europy. Na naszych oczach 
przecież dokonuje się to, co kilkadziesiąt lat temu prze-
widywała ceniona włoska pisarka Oriana Fallaci: Europa 
nie jest już Europą, ale Eurabią, która z powodu uległości 
wobec wroga, islamskiego nazizmu ,kopie swój własny 
grób. Ufamy, że te przemiany polityczne, gospodarcze czy 
w zakresie wychowania i kształcenia młodego pokolenia, 
jakie pod przewodnictwem nowego prezydenta parlamentu 
i rządu się dokonują w Polsce, a które powoli przejmują 
także inne kraje europejskie, są jutrzenką dla uratowania 
Europy i umocnienia zagrożonego pokoju na świecie. 

Oby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, pamiątka 
przyjścia na świat jego Zbawiciela, Księcia Pokoju, na-
pełniły nas na nowo ufnością i odwagą. Obyśmy wszyscy, 
którzy mieszkamy w Brzesku i w całym kraju i Wy, Rodacy, 
żyjący w zbroczonej krwią Francji i rozproszeni w dziesiąt-
kach krajów świata, byli wiernymi świadkami Chrystusa 
i budowniczymi Jego Królestwa w sercach ludzi. Zacznijcie 
przygotowania do Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia jak 
najrychlej – od pierwszych dni Adwentu. 

W imieniu 
Brzeskiej Rodziny Kolpinga:

  prezes ks. Zygmunt Bochenek, 
przewodniczący Józef Pabian, 

członkowie Zarządu: 
Krystyna Plichta, Emilia Zydroń                                                                                                                                    

Brzesko, 1 grudnia 2015

List do Brzeszczan przebywających za granicą

Orędzie z Groty Betlejemskiej 

Narodziłem się nagi - mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się siebie samego.
Narodziłem się ubogi, abyś mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.

Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się mnie nie lękał.

Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, że mogę rozjaśniać każdą rzeczywistość spowitą ciemnością,

Narodziłem się w ludzkiej postaci, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się „synem Bożym”.

Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. 
Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany,

Narodziłem się w twoim ludzkim życiu – mówi Bóg,aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert Noben
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Wbrew wcześniejszym obawom, Synod nie przyniósł 
rewolucji w podejściu do małżeństwa oraz do duszpaster-
stwa par niesakramentalnych i homoseksualistów. Przy-
pomniana została w sposób bardziej pogłębiony teologia 
małżeństwa wypracowana na Soborze Watykańskim II, 
a później rozwinięta przez św. Jana Pawła II w „Familiaris 
Consortio”. Podczas obrad Synodu często odwoływano się do 
pozytywnych doświadczeń pracy ruchów na rzecz rodziny, 
zresztą sami widzimy, że te działania wydają dobre owoce. 
To winno nas zachęcać do dalszego wysiłku w niesieniu po-
mocy rodzinom i ich wspieraniu. Ten synod jest ogromnym 
krokiem naprzód w dyskusji o tym, na ile Kościół odczytując 
znaki czasów, może dokonywać także pewnych zmian.

Ojcowie synodalni podkreślili piękno rodziny jako Kościo-
ła domowego, opartego na małżeństwie mężczyzny i kobiety, 
rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa, do 
którego wzrostu się przyczynia w wielkim stopniu i będącej 
bezpieczną przystanią najgłębszych uczuć, jedynym punk-
tem wiążącym w czasach podziałów. Stanowi ona integralną 
część ekologii ludzkiej, która winna być chroniona, popierana 
i zachęcana do rozwoju, także ze strony władz.

Wiele uwagi dokument poświęcił kobietom, dzieciom 
i młodzieży oraz osobom starszym. Wszystkich ich należy 
otaczać opieką i doceniać rolę, jaką mają do odegrania 
w rodzinie i społeczeństwie. Szczególnie dużo miejsca oj-
cowie synodalni przeznaczyli na opisanie sytuacji kobiet, 
podkreślając zwłaszcza ich rolę w wychowywaniu dzieci 
i młodego pokolenia, wyrażając przy tym życzenie, aby rola 
ta była jeszcze bardziej doceniana. 

Nie zapomniano też o osobach, które straciły mężów lub 
żony, o niepełnosprawnych, starcach, babciach i dziadkach, 
którzy pozwalają przekazywać wiarę w rodzinie, a niejed-
nokrotnie padają ofiarami „kultury odrzucenia”.

Do kwestii budzących najwięcej dyskusji podczas 
obecnego Synodu należał problem duszpasterstwa osób 
rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach cywilnych. 
Traktują te sprawy paragrafy od 84-86 Relacji Końcowej. 
Zyskały one najmniejsze uznanie Ojców Synodalnych, choć 
opowiedziało się za ich przyjęciem ponad 2/3 z nich. Przy-
taczamy je w całości:

Osoby ochrzczone, które się rozwiodły i ponowie za-

warły związek cywilny 
powinny być bardziej 
włączane we wspólnoty 
chrześcijańskie na różne 
możliwe sposoby, unika-
jąc wszelkich okazji do 
zgorszenia. Kluczem duszpasterskiego towarzyszenia im 
jest logika integracji, aby nie tylko wiedzieli, że należą do 
Ciała Chrystusa, którym jest Kościół, ale mogli mieć tego 
radosne i owocne doświadczenie. Są ochrzczeni, są braćmi 
i siostrami, Duch Święty rozlewa w nich dary i charyzma-
ty, dla dobra wszystkich. Ich udział może być wyrażony 
w różnych posługach kościelnych: trzeba zatem rozpoznać, 
które z różnych form wykluczenia obecnie praktykowanych 
w obrębie liturgii, duszpasterstwa, edukacji oraz w dzie-
dzinie instytucjonalnej można przezwyciężyć. Nie powinni 
oni nie tylko czuć się ekskomunikowanymi, ale mogą żyć 
i rozwijać się jako żywe członki Kościoła, odczuwając, że jest 
on matką, która ich zawsze przyjmuje, troszczy się o nich 
z miłością i wspiera ich w pielgrzymce życia i Ewangelii. Ta 
integracja jest też potrzebna ze względu na troskę i chrześci-
jańskie wychowanie ich dzieci, które muszą być uznane za 
najważniejsze. Dla wspólnoty chrześcijańskiej, troska o te 
osoby nie jest osłabieniem swej wiary i świadectwa o nie-
rozerwalności małżeństwa: przeciwnie w tej trosce Kościół 
wyraża właśnie swoją miłość.

Sytuacja osób rozwiedzionych żyjących w nowych związ-
kach byłaby zatem sytuacją, w której pozbawieni są oni łaski 
sakramentalnej związanej z sakramentem małżeństwa, 
sakramentem pokuty i Komunią świętą, ale nie muszą być 
pozbawieni w ogóle łaski Bożej, w tym łaski uświęcającej, 
której – jak powiedzieliśmy – Bóg może udzielać pozasa-
kramentalnie. Dlatego Jan Paweł II mógł w „Familiaris 
Consortio” napisać: „Niech będą zachęcani (rozwiedzeni, 
żyjący w ponownych związkach) do słuchania Słowa Bożego, 
do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, 
do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na 
rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze 
chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokut-
nych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie 
u Boga łaskę” (nr 84). 

Co dał Kościołowi Synod Biskupów?
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Osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach mogą 
więc w sposób im właściwy wypraszać sobie u Boga łaskę, 
która nie jest i bez spełnienia określonych warunków 
nie może być łaską sakramentalną, ale jest autentyczną 
łaską Boga, która przywraca zbawczą relację z Bogiem. 
Z tego jednak nie wynika, że osoby rozwiedzione żyjące 
w nowych związkach mogłyby przystępować do Komunii 
sakramentalnej. Wręcz przeciwnie, w ten sposób nie tylko 
sprzeniewierzyłyby się wewnętrznej logice łaski sakra-
mentalnej, ale także mogłyby zniweczyć łaskę otrzymaną 
pozasakramentalnie. (KAI)

Na temat homoseksualistów dokument zwraca uwagę, 
że nie wolno ich dyskryminować, dodając jednak zarazem 
stanowcze „nie” dla uznania ich związków za małżeństwa. 
Wypowiada się również stanowczo przeciw jakimkolwiek 
naciskom z zewnątrz na rzecz zmiany takiego stanowiska.

 Oddzielne punkty mówią o konieczności przyjęcia 
i opieki nad uchodźcami, migrantami, prześladowanymi, 
tymi, którzy w wyniku migracji mają podzielone rodziny 
i mogą paść ofiarami handlu ludźmi czy wyzysku. Kościół 
upomina się też o prawa dla tych grup ludzi, przypominając 
zarazem o konieczności przestrzegania przez nich praw 
obowiązujących w krajach, które ich przyjęły.

W zakończeniu dokumentów synodalnych przedstawi-
ciele polskiego duchowieństwa obecni na Synodzie napisali:

Wyrażamy  na s zą 
wdzięczność całej Konfe-
rencji Episkopatu Polski, 
która nas upoważniła 
do reprezentowania Jej 
stanowiska. Dziękuje-
my wszystkim Polakom 
w Ojczyźnie i poza jej 
granicami za modlitwę 
i okazywane nam wyrazy 
wsparcia.

Umocnieniem podczas 
synodalnej dyskusji była 
dla nas świadomość, że 
w Polsce jest wiele ro-
dzin, które z Bożą pomocą, 

w dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się o wierność 
swojemu powołaniu. Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, 
w jaki sposób przesłanie tego synodu wprowadzić w życie.

Przed nami ważny czas, który Bóg składa w nasze ręce. 
Zróbmy wszystko, co możliwe, by nie ograniczyć się tylko do 
zrealizowania zaplanowanych akcji duszpasterskich, lecz 
by wejść głęboko w istotę tego, co dane nam będzie święto-
wać. Pan Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy. Bądźmy 
gotowi je przyjąć i nimi żyć. „Rok Święty Nadzwyczajny jest 
zatem po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od 
zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy 
się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi 
swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić 
z nami swoje życie” (Misericordiae vultus).

Trud realizacji Programu duszpasterskiego zawierzam 
wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościo-
ła i Królowej Polski. Niech Ta, którą czcimy jako Matkę 
Miłosierdzia, wyprasza nam taką moc Ducha Bożego, 
abyśmy odkrywając łaskę chrztu świętego, sami wzrastali 
w głębokiej przyjaźni z Chrystusem, a wychodząc na pery-
ferie, przyprowadzali do źródeł Miłosierdzia tych, którzy 
Go najbardziej potrzebują.

Rzym, dnia 25 października 2015 r.

Opracowane na podst. dokumentów Serwisu 
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, nr.67

 Maria Dziwiszewska   

Abp Stanisław Gądecki – biskup poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
Abp Henryk Hoser – biskup warszawsko-praski i Bp Jan Wątroba – biskup rzeszowski
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W sierpniowe, sobotnie upalne popołudnie w Budynku 
Domu Ludowego odbył się uroczysty Jubileusz 25-lecia 
działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej. 
Wcześniej jednak odbyła się Msza Święta pod przewodnic-
twem ks. Edwarda Janikowskiego – homilię wygłosił były 
wikariusz ks. Tomasz Starzec. Po zakończonej Mszy św. 
zostały złożone wiązanki oraz zapalone znicze na grobach 
byłych członków TMZJ oraz na w miejscach pochówku 
księży z naszej parafii, którzy swoją działalnością za życia 
zostawili widoczny ślad po sobie.

Główne uroczystości w Domu Ludowym 
poprzedziła również możliwość zwiedzania Izby 
Regionalnej w budynku starej poczty. Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Jadownickiej otrzymało 
dodatkowe pomieszczenie po bibliotece, dzięki 
czemu bogata ekspozycja zyskała nowe światło. 
Warto również podkreślić, że Izba Regionalna 
wciąż się rozwija i wciąż przybywa nowych 
przedmiotów (głównie artykułów gospodarstwa 
domowego), którymi w dawnych czasach posłu-
giwali się mieszkańcy naszej miejscowości.

Kulminacyjne uroczystości przypadły na 
godzinę 16.00 W Budynku Domu Ludowego 
zebrali się obecni członkowie Towarzystwa, 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Całość 
była utrzymana w konwencji biesiady i wspól-
nego świętowania. Bogato zastawione stoły 
były zapewne dzięki dużej pracy Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Tradycja”. Całą uro-
czystość prowadził Pan Zbigniew Mastalerz. 
Bogatą i długą historię przedstawił obecny 
Prezes Stowarzyszenia Pan Jerzy Świerczek. 
Następnie głos zabrali goście, którzy w swoich 
przemówieniach nie szczędzili słów podziwu 
oraz determinacji dla byłych jak i obecnych 
członków w dążeniu do celu i kultywowania 
lokalnej spuścizny. Gratulacje złożyli: Zdzisław 
Grodny, w imieniu Rady Sołeckiej Sołtys wsi 
Jarosław Sorys, wicestarosta brzeski Ryszard 
Ożóg, Tadusz Tyka. W trakcie całego jubileuszu 
była również możliwość obejrzenia wystawy 
zbiorów Pana Stanisława Świerczka oraz prac 
naszego rzeźbiarza Pana Józefa Węgrzyna.

Na zakończenie Zespół Pieśni i Tańca Ja-
downiczanie pod kierownictwem Pani Elżbiety 

Loranty zaprezentował krótką formę Wesela Jadownic-
kiego. Ich występ poprzedziły piękne wiersze autorstwa 
Pani Bogumiły Piekarz w wykonaniu dzieci. Tradycyjnym, 
ludowym śpiewem całość ubogacił chór, któremu przygry-
wał od lat związany z Jadownikami Zbigniew Gdowski. 
W obchodach jubileuszowych udział wzięli również: Rad-
ni Gminni, Jerzy Gawiak oraz Adam Smołucha, Radny 
powiatowy oraz członek Rady Sołeckiej w Jadownikach 
Maciej Podobiński.

25 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej

Ze sztandarem Towarzystwa

Stanisław Świerczek przy swoich zbiorachNiektóre publikacje o Ziemi Jadownickiej
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Szpital, hospicjum… - miejsce którego zawsze się bałem, 
bo kojarzy się z chorobą i cierpieniem. Jednak od kiedy je-
stem kapelanem szpitala, na co 
dzień przekonuję się, że to tak-
że wyjątkowa przestrzeń, gdzie 
dokonuje się dobro: w trosce 
o ludzkie życie, w niesieniu ulgi 
w cierpieniu, w pomocy okazy-
wanej drugiemu człowiekowi.

C i e r p i e n i e ,  c h o r o b a , 
śmierć… są czymś złym. To 
następstwo grzechu. Jednak 
przeżywanie tych trudnych 
wydarzeń z Bogiem staje się 
wielkim dobrem. Podobnie 
jak krzyż – szubienica, przez 
Chrystusowe ofiarowanie za 
nas: męki, osamotnienia i upo-
korzenia Bogu Ojcu, stał się 
narzędziem zbawienia. 

Często - nie tylko w szpitalu 
– słyszę powiedzenie: zdrowie 
jest najważniejsze.

Zdrowie - jest wielkim da-
rem Boga dla człowieka. Ale 
czy rzeczywiście od wszyst-
kiego w moim życiu, jest ono 
„naj - ważniejsze”? Bywają 
ludzie, którzy cieszą się dobrym 
zdrowiem, ale jednocześnie 
krzywdzą bliźnich, oszukują, 
umierają nagle niepojednani 
z Bogiem i ludźmi…. Zdrowie 
mieli bez zarzutu, ale co z tego?

Jestem świadomy wartości 
dobrej kondycji i dlatego tak 
bardzo każdemu, kogo spoty-
kam, a dziś Tobie - gdy czytasz 
te słowa - chcę powiedzieć: najważniejsze jest zdrowie 
Twojej duszy! Najważniejsza jest Twoja wierność Bogu. 
Zdrowie ciała albo jest, albo go brakuje, to stan zmienny 
ludzkiego życia, ale osoby które szukają dobra, także czas 

cierpienia przeżywają z pożytkiem, zarówno doczesnym 
(często pojednanie rodziny, zerwanie z nałogiem), jak 

i wiecznym (zwrócenie się do 
Boga, ofiarowanie się za zba-
wienie innych…).

Od kilku lat pełnię posługę 
kapelana w szpitalu i hospi-
cjum. Uczę się wiele dobrego 
od osób tu przebywających. 
Pewien chory mężczyzna po-
wiedział kiedyś: Z wysokości 
łóżka, - niech ksiądz dobrze 
zrozumie to „z wysokości łóżka” 
– świat widzę o wiele mądrzej. 

Innym razem, po spowiedzi 
świętej, ciężko chory człowiek 
powiedział: Dziękuję Bogu, 
za mojego raka – gdyby nie 
choroba, umarłbym bez Sa-
kramentów.

Nie czuję się ekspertem 
i nie potrafię redagować porad-
nika. Chcę jedynie podzielić się 
kilkoma refleksjami dotyczący-
mi relacji do Boga i świętych 
sakramentów w perspektywie 
pobytu w szpitalu. Opisu tego 
dokonuję według stanu, jaki 
jest w Brzeskim Szpitalu Po-
wiatowym, Hospicjum i Zakła-
dzie Opiekuńczo – Leczniczym, 
ale zapewne w większości szpi-
tali w Polsce można spotkać się 
z podobnym duszpasterstwem. 

KAPŁAN W SZPITALU
Każdego dnia kapelan od-

wiedza wszystkich chorych. Codziennie w kaplicy szpitalnej 
jest sprawowana Msza Święta. Także na poszczególnych 
oddziałach pacjenci mają możliwość przyjęcia Komunii 
Świętej, przystąpienia do Spowiedzi Świętej, Sakramentu 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SZPITALU?
Dla wierzących i dla tych, którzy pragną uszanować wiarę innych

Warto podkreślić, że Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Jadownickiej zajmuje w naszej miejscowości 
ważną rolę. Od lat kultywuje dorobek i osiągnięcia 
Ziemi Jadownickiej. Pielęgnuje oraz otacza opieką 
zabytki, pamiątki i pomniki przyrody. Wspiera 
inicjatywy społeczno - kulturalno - oświatowe 
i sportowe. Aktywizuje naszą społeczność. Zajmuje 
się organizacją konkursów m.in. „Historia naszej 
wsi”, odczytów i prelekcji. Towarzystwo prowadzi 
również działalność wydawniczą, dzięki czemu 
na przestrzeni 25 lat pojawiło się wiele publikacji 
związanych z naszą miejscowością. Należy życzyć 
całemu zarządowi oraz wszystkim członkom wielu 
sił, wytrwania oraz kolejnych pięknych jubileuszy.

Michał Krzywda
Rzeźby Józefa Węgrzyna
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Namaszczenia Chorych, czy po prostu rozmowy. W szczegól-
nych przypadkach, są udzielane i inne Sakramenty: Chrztu 
Świętego, Bierzmowania lub Małżeństwa. Gdy zachodzi 
potrzeba, kapłan może przyjść do chorego o każdej porze 
dnia i nocy.

SPOWIEDŹ W SZPITALU
Zawsze, ale szczególnie w sytuacjach zagrożenia 

fizycznego lub duchowego, chrześcijanin powinien 
żyć w stanie łaski uświęcającej. Każdy pacjent, a także 
pracownik szpitala, codziennie może skorzystać z posługi 
kapłana w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Sakrament 
ten to spotkanie człowieka z Miłosiernym Bogiem. 

Czy mogę wyspowiadać się w łóżku?
Zwyczajnym miejscem do spowiedzi jest kaplica i zakry-

stia. Dla osób które nie mogą tam się udać, spowiedź odbywa 
się w osobnej sali, czasem jest to np. dyżurka pielęgniarska, 
a osoby obłożnie chore spowiadają się pozostając na łóżku. 
Inne osoby, na ile to dla nich możliwe, opuszają wtedy salę. 
Kapłan zatroszczy się o to, aby w miarę możności zapewnić 
dyskretne warunki do tej rozmowy. 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT W SZPITALU
Pod postaciami 

eucharystycznymi, 
w okruszynie chleba 
– opłatka jest obecny 
cały Bóg. W kaplicy 
szpitalnej w taberna-
kulum zawsze znajdu-
je się Pan Jezus. 

Gdy idzie ksiądz 
z Najświętszym Sa-
kramentem: jak się 
zachować?

W windzie, na kory-
tarzu, czy też w sali szpi-
talnej, możemy spotkać 
kapłana, który niesie 
Najświętszy Sakrament 
do chorych. Nie pozdra-
wiamy wtedy księdza, ale Pana Jezusa obecnego w Eucha-
rystii, mówiąc np. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Gdy wierzymy i kochamy Boga, powinno się wtedy przerwać 
rozmowę, w miarę możności przyklęknąć, lub złożyć ręce, 
wyłączyć radio, telewizor, odłożyć gazetę, uświadomić sobie 
obecność Pana Jezusa. Po prostu przyjąć postawę jaką win-
no mieć stworzenie wobec swojego Boga. Nie tylko przepis, 
ale nasza miłość do Pana Jezusa obecnego w Eucharystii 
wskazuje nam sposób zachowania się.

 Kiedy i jak przyjmować Komunię Świętą? 
Komunia Święta to spotkanie Boga z człowiekiem. 

Pamiętajmy, aby przyjmować Pana Jezusa wtedy, gdy 
jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. 

Prawo kościelne zwalnia osoby chore z obowiązku za-
chowania postu eucharystycznego. Jeśli ktoś czuje się na 
siłach, może oczywiście go zachować. Chorzy mogą otrzymać 
Komunię Świętą w pozycji leżącej. W razie potrzeby, zaraz 
po spożyciu Komunii Świętej można napić się czystej wody, 
jednak nie powinny to być inne napoje. Gdy istnieje trud-
ność w przełykaniu, trzeba poprosić kapłana o udzielenie 
mniejszej cząstki Ciała Pańskiego. Nie należy przyjmować 
Komunii Świętej gdy organizm nie jest zdolny do Jej przy-
jęcia (np. mdłości). Wtedy przyjmujemy Komunię Świętą 

pragnienia - duchowo.
Bardzo ważne jest, abyśmy przygotowali się przez mo-

dlitwę i uświadomili sobie prawdziwą obecność Chrystusa. 
Po Komunii Świętej trwamy w skupieniu na modlitwie 
dziękczynnej. Unikamy zbędnych rozmów. Osoby odwie-
dzające powinny modlić się razem z chorym, albo zostawić 
go samego na chwilę modlitwy.

Co zrobić, gdy Hostia wypadnie choremu z ust? 
Hostię która wypadła z ust, może sam chory lub ktoś 

z personelu szpitalnego czy rodziny, ponownie podać z sza-
cunkiem do ust. Jeżeli Hostia została zbyt ubrudzona, albo 
zmieszała się z wydzieliną, należy zaraz powiedzieć o tym 
kapłanowi, albo samemu zanieść do kaplicy i złożyć Ją w Va-
sculum – naczyńku z wodą, które jest obok tabernakulum.

OSTATNIE NAMASZCZENIE CZY SAKRAMENT 
NAMASZCZENIA CHORYCH?

Zdarzają się osoby, które zwlekają z przyjęciem Sa-
kramentu Namaszczenia Chorych, gdyż uważają, że po 
„ostatnim namaszczeniu” trzeba umierać. Takie zachowanie 
świadczy o braku wiary w Bożą miłość i o wypaczonym - 
magicznym postrzeganiu sakramentów. Tymczasem w Li-

ście św. Jakuba czyta-
my: Choruje ktoś wśród 
was? Niech sprowadzi 
kapłanów Kościoła, by 
modlili się nad nim 
i namaścili go olejem 
w imię Pana. Modli-
twa pełna wiary będzie 
dla chorego ratunkiem 
i Pan go podźwignie, 
a jeśli popełnił grzechy, 
będą mu odpuszczone. /
Jk 5,14-15/

Sakrament Namasz-
czenia Chorych przy-
gotowuje i uzdalnia do 
chrześcijańskiego prze-
żywania choroby, gdyż 
cierpienie jest wielką 

życiową próbą wiary, nadziei i miłości chrześcijanina. 

Po co mi Sakrament Namaszczenia Chorych?
Sakrament ten to zwyczajnie otwarcie naszego serca na 

działanie Ducha Świętego, który sprawia, że dostrzegamy 
głębszy od fizycznego wymiar cierpienia. Daje nam pokój 
serca, a przyjęte cierpienie staje się dla chorego człowie-
ka drogą do zbawienia poprzez udział w Krzyżu Jezusa 
Chrystusa. Wszystko to może być ofiarowane Bogu jako 
modlitwa i zadośćuczynienie - wynagrodzenie za grzechy 
swoje i całego świata. 

W normalnych warunkach, tzn. kiedy chory jest przy-
tomny, przed przyjęciem Sakramentu Nama szczenia, gdy 
czuje taką potrzebę, powinien się wyspowiadać. Ale gdy 
osoba nie jest w stanie przystąpić do Spowiedzi, a jest obcią-
żona przewinieniami, przez ten sakrament Bóg odpuszcza 
jej grzechy. Jednak po powrocie do zdrowia osoba ta winna 
przystąpić do spowiedzi. 

Sakrament namaszczenia jest znakiem zapowiadają-
cym pełne uwolnienie od choroby i cierpienia w Królestwie 
Niebieskim. Nie powinien być postrzegany jako „ostatnie 
namaszczenie”. „Sakramentem umierających” jest Wiatyk 
- Komunia Święta udzielana „na drogę” do wieczności.
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Kiedy prosić o Sakrament Namaszczenia Cho-
rych?

Sakrament ten może być udzie lany wszystkim, którzy 
doświadczają trudności związanych ze zdrowiem:
•	 przed ważną operacją lub rozpoczynającym się długim 

leczeniem;
•	 osobom w podeszłym wieku, niekoniecznie chorym;
•	 dzieciom, które mogą być już świadome miłości Pana Boga.

Można go przyjmować wiele razy w życiu, a nawet kil-
kakrotnie w czasie trwania jednej choroby.

CHRZEST ŚWIĘTY W SZPITALU
W szpitalu chrzest zazwyczaj jest udzielany zaraz po 

urodzeniu niemowlętom, których życie jest zagrożone. 
Jednak może być też nieochrzczony 
pacjent dorosły, który w zagroże-
niu życia pragnie przystąpić do 
Chrztu Świętego.

Kto może udzielić Chrztu?
W naglącym przypadku – gdy 

zachodzi niebezpieczeństwo śmier-
ci, chrztu z wody może udzielić każ-
da osoba, jeżeli ma taką intencję 
i uczyni to, co wskazuje Kościół.

Jak udzielić Chrztu w na-
głej sytuacji, gdy nie ma w po-
bliżu kapłana?

W szpitalu wiele razy czynią to 
pielęgniarki i położne. 

Należy polać głowę czystą wodą 
i wypowiedzieć słowa: 

(Podać imię: np. Mario, Jó-
zefie…) JA CIEBIE CHRZCZĘ, 
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA 
ŚWIĘTEGO. AMEN.

Chrzest ten winien być dopeł-
niony przez kapelana szpitala, lub 
kapłana we własnej parafii.

Jak dokonuje się Sakramen-
talny Chrzest Święty chorego dziecka w szpitalu? 

Udziela się Go w sali szpitalnej lub w kaplicy.
Do udzielenia pełnego Chrztu dziecka wystarczy zgoda 

jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku 
osoby dorosłej – wyrażenie jej własnej woli.

Jeżeli jest możliwe, powinni być obecni rodzice chrzestni 
(osoby wierzące i praktykujące). W razie gdy nie mogą szyb-
ko przybyć, ktoś z obecnych może wystąpić w zastępstwie 
wybranych rodziców chrzestnych.

Gdy rodzina nie dysponuje świecą i szatką chrzcielną, 
otrzymują je od kapelana.

Wpisu o Sakramencie Chrztu dokonuje się w księdze me-
trykalnej tej parafii, na której terenie położony jest szpital.

Udzielonego ważnie Sakramentu Chrztu Świętego 
nie powtarza się!

TAJEMNICA UMIERANIA
Paradoksalnie śmierć będzie jednym z najważ-

niejszych momentów w naszym życiu. W „Kolędzie 
dla nieobecnych” słyszymy o zmarłych: odeszli po 
to by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Jesteśmy 
świadomi, że śmierć jest przejściem do życia wiecz-
nego. Dlatego ze spokojem powinniśmy podejmować 
refleksję także o umieraniu.

Matka poroniła dziecko. Co z dzieckiem? Jak się 
zachować?

Niezależnie od tego w którym tygodniu czasu prena-
talnego zmarło dziecko rozwijające się pod sercem matki, 
jest ono człowiekiem i powinno być traktowane jak każda 
osoba. Dzieci te nie popełniły żadnego grzechu i, chociaż 
nie przyjęły Chrztu Świętego, idą do Nieba. Jesteśmy tego 
pewni, na podstawie ufności w Boże Miłosierdzie.

Na wniosek rodziców nawet malutkie ciałko dziecka jest 
wydawane z prosektorium rodzicom, aby mogli mu urządzić 
pogrzeb. W parafii należy prosić swoich duszpasterzy, by 
przy pogrzebie dziecka sprawowali Mszę Świętą. Jest ona 
ofiarowana za rodziców i bliskich dziecka przeżywających 
w związku z jego śmiercią trudne chwile.

Ponadto, niezależnie od tego ile 
tygodni miało dziecko, w aspekcie 
prawnym i socjalnym rodzicom 
należą się wszystkie świadczenia, 
podobnie jak w przypadku zwy-
czajnego urodzenia, czy też śmierci 
narodzonego dziecka.

Jak zachować się, gdy obok 
znajduje się człowiek kona-
jący? 

Jako chrześcijanie troszczymy 
się o zbawienie wszystkich ludzi. 
Mimo pomocy lekarza czy pielę-
gniarki, my także nie powinniśmy 
być obojętni na ostatnie chwile 
życia człowieka.

Jeżeli wiemy, że osoba ta nie 
przystąpiła do Sakramentów Świę-
tych, należy powiedzieć o tym 
personelowi szpitala, a oni wezwą 
kapłana.

Pielęgniarki posiadają gromni-
cę, można ją zapalić – jako wyraz 
wiary i zawierzenia konającego 
Bogu przez Matkę Najświętszą.

Dobrze wtedy osobę umierającą 
otoczyć szczególną modlitwą odma-

wiając różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanię do 
Wszystkich Świętych czy inne modlitwy. Najlepiej unikać 
w tych chwilach zbędnych słów i komentarzy.

***
Tylko pobieżnie dotknąłem wielu ważnych spraw i wy-

miarów ludzkiego życia w odniesieniu do Świętych Sakra-
mentów. Nie zapraszam nikogo do szpitala, jednak jestem 
świadom, że w nasze życie, bądź życie bliskich nam osób, 
wpisuje się i ten rozdział: doświadczenie choroby połączone 
zazwyczaj z pobytem w szpitalu. Abyśmy potrafili to widzieć 
i przeżywać w zawierzeniu Chrystusowi, nie bądźmy głusi 
na głos Kościoła:

 Wy wszyscy, którzy odczuwacie poważniej ciężar 
krzyża, którzy płaczecie, nieznani, cierpiący na-
bierzcie odwagi: jesteście umiłowanymi Królestwa 
Bożego, Królestwa nadziei, szczęścia i życia; jesteście 
braćmi cierpiącego Chrystusa; i wraz z nim, jeśli tego 
chcecie, zbawiacie świat! /Orędzie do ubogich, chorych 
i cierpiących, SV II/.

Ks. Józef Waśko,
 Kapelan Szpitala Powiatowego w Brzesku i Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego z Hospicjum w Brzesku.
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Ileż utrudzenia - bieganiny, sprzątania, zakupów - ileż 
najróżnorodniejszych przygotowań, a wszystko po to, aby 
zdążyć na czas. Bo czas to niezwykły wielki, podniosły - 
jedyny w ciągu roku i na przestrzeni dziejów. Od niego 
wszystko się liczy, jako „stare i nowe”, co było „przed i po”. 
Niezwykłość tego czasu polega na tym, że nadaje kształt 
i sens całemu światu, wszystkiemu stworzeniu, każdemu 
istnieniu, a więc także i mnie.

Wigilijny wieczór. Cicha noc. Święta noc. W tę cichą 
i świętą noc Bożego Narodzenia dokonuje się najtajniejsze 
i najświętsze Misterium, które sprawia, że gasną pożogi, 
otwierają się oczy, topnieją lody, płyną łzy. Przebaczenie 
i radość, życzliwość i dobroć, 
uspokojenie, wyciszenie, 
ukojenie, mieszają się z od-
głosem kolęd, zapachem 
żywicy i całą niezwykłością 
tego wieczoru.

Cóż to za radość dla tych, 
którzy w tym czasie prze-
bywają w gronie rodziny, 
przyjaciół, czy też znajomych 
- i ileż goryczy i smutku 
w sercach samotnych, cho-
rych i opuszczonych.

Ale nie ma samotności 
i opuszczenia - nie ma za-
pomnienia, bo nawet w naj-
większym osamotnieniu 
i opuszczeniu Bóg może za-
wsze zapytać, a Betlejem...?

Dziś jeszcze każdy może 
zdążyć do Betlejem. Dziś 
jeszcze wszyscy mogą przyjść 
i zobaczyć, jak dobry jest 
Pan, jak kochany jest każdy 
człowiek. Tak bowiem Bóg 
ukochał świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie 
wieczne.

Czas i nam wstać i pójść 
tam, dokąd od wieków nie 
zarastają ścieżki, dokąd 
odbywa się ta nieustanna 
wędrówka; dokąd zamierza 
to pełne nadziei, ludzkie 
pielgrzymowanie.

A jeżeli już nie może-
my iść, jeżeli już nie mamy 
z czym iść? Spójrzmy w głę-
bię swej duszy, a na pewno 
dostrzeżemy w niej choć-
by najmniejszą szopę, albo 
i najlichszą stajnię. A może 
dostrzeżemy w niej jeszcze 
coś więcej...?

Cicha noc. Święta noc. 
Najjaśniejsza. Najświętsza. 
Tajemnica noc...

Kiedyś, jak opowiadają ludzie, w taką śnieżną i mroźną 
noc Wigilijną, w alpejskiej miejscowości przybył do księ-
dza pewien góral, prosząc o bardzo ważną i pilną pomoc. 
W odległej wiosce - mówił przemarznięty do szpiku kości 
— jego żona będzie rodzić, ale jej stan zdrowia pogarsza się 
z minuty na minutę. Kiedy wychodził z domu - ciągnął dalej 
urywającym się głosem - była już na pół żywa. Do lekarza 
nie poszedł, bo droga bardzo daleka. Nie zdążyłby dojść 
i wrócić. Przyszedł więc tu, aby ksiądz wziął Najświętszy 
Sakrament i oleje święte i poszedł z nim, ale jak najszybciej, 
bo kto wie, czy zastaną ją jeszcze przy życiu.. Ksiądz zerwał 
się natychmiast, pobiegł do kościoła po Hostię i oleje i czym 

prędzej ruszyli… Głębokie 
zaspy, tęgi mróz i zawieja 
śnieżna utrudniały im każdy 
krok, ale oni nie zważając 
na nic, parli wciąż naprzód.

Wreszcie ostatnie zbocza 
gór i pierwsze światła znajo-
mych chat. Jeszcze kawałek 
drogi i skostniałe dłonie 
otwierają drzwi do sieni, 
do izby, i... jakież ogromne 
zdumienie! - cicho tu, ciepło, 
jasno. W rogu izby młoda 
kobieta uśmiecha się przez 
łzy, a obok kwilące dziecko.

Przystanęli u progu, 
a nogi młodego górala ugię-
ły się same. Padł na kolana, 
a po jego zmarzniętej twarzy 
popłynęły łzy.

Słysząc, że syn już wró-
cił, z sąsiedniej izby wyszli 
rodzice z resztą swych dzie-
ci, poklękali koło kapłana 
i Sakramentu i pokłonili się 
wszyscy wokoło. I chociaż 
za oknami szalały wichry 
i zamieć, tu, w tej małej izbie 
zrobiła się taka wielka cisza, 
święta cisza. I w duszy tej 
szczęśliwej matki i w duszy 
utrudzonego męża, i w du-
szach tych prostych ludzi. 
A ksiądz patrzył i patrzył, 
jakby chciał na zawsze za-
pamiętać ten obraz. Bo prze-
cież tak musiało tam wtedy 
być, tam... w Betlejem… 
Później, kiedy już wrócił do 
domu, usiadł przy lampie 
i zapisał:

...Cicha noc, święta noc, 
pokój ludziom niesie wszem. 
A u żłóbka Matka Święta, 
czuwa sama uśmiechnięta 
nad Dzieciątka snem.

Tadeusz Puzia

Święta Noc

Kaplica CICHEJ NOCY w Oberndorf koło Salzburga
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Św. Hubert urodził się na prze-
łomie VII i VIII w. w Brabancji 
(obecnie środkowa Belgia). Służył 
na dworze króla Franków. Żył 
wśród dworskiego bogactwa i splen-
doru. Jego ulubionym zajęciem 
były polowania. Kiedy pewnego 
razu, około 695 roku, wjechał do 
puszczy ardeńskiej w Wielki Piątek, 
spotkało go coś niespodziewanego. 
Biały jeleń dziesiątak, nad którego 
porożem jaśniał krzyż, zatrzymał 
Huberta i przemówił do niego 
ludzkim głosem. Hubert ukorzył 
się przed objawieniem, zaniechał 
polowań i wyzbył się ludzkiej pychy. 
Porzucił dwór królewski, aby oddać 
się Bogu - rozpoczął działalność 
misyjną w Liege.

Kult Świętego rozpoczął się 
około IX w. Myśliwi modlą się do 
niego o pomyślne i bezpieczne łowy. 
Święto patrona - „Hubertus” obcho-
dzone jest 3 XI. To oficjalny począ-
tek sezonu jesienno - zimowych po-
lowań. W Polsce ten zwyczaj został 
spopularyzowany dopiero w XVIII 
w. przez dynastię Sasów i jest kultywowany do dzisiaj.

65 lat temu, nasi ojcowie i dziadkowie tworząc Koło 
Łowieckie w Brzesku, wybrali za Patrona św. Huberta 
i przekazali tę tradycję następcom. Nasze pokolenie posta-
nowiło uczcić ten dzień w szczególny sposób. Zdecydowano, 

by ufundować św. Hubertowi ka-
pliczkę ku jego czci... 

Projekt zrealizowano. Kaplicz-
ka znajduje się na granicy trzech 
miejscowości: Poręby Spytkow-
skiej, Jasienia i Łazów - w  ma-
lowniczej scenerii na skraju lasu 
Baltazińskiego. Została wzniesiona 
w podzięce za dary pól i lasów, za 
radość obcowania wśród przyrody.

 W środku umieszczona jest 
rzeźba św. Huberta ( naturalnej 
wielkości) oraz rzeźba jelenia 
z krzyżem pośrodku wieńca. Wy-
konawcą obydwu jest artysta rzeź-
biarz - Jan Deker z rożnowskich 
Znamirowic. Pomysłodawcami 
projektu, inicjatorami i fundato-
rami budowy byli członkowie Koła 
wraz z grupą sponsorów, przyjaciół 
i sympatyków łowiectwa.

W niedzielę 8 listopada 2015 r., 
w dzień pierwszego polowania roz-
poczynającego się sezonu, po uro-
czystej Mszy św., dokonano poświę-
cenia kapliczki. Przewodniczył ks. 
dr Bogusław Seremet – proboszcz 

parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Jasieniu. Na uroczystość 
przybyli myśliwi wraz z rodzinami i okoliczni mieszkańcy.

A potem myśliwi zaprosili wszystkich na wspólne ogni-
sko i tradycyjny bigos. 

Emilia Zydroń

Kapliczka dla świętego Huberta
Patrona Myśliwych

Święty Hubert – płaskorzeźba Stanisława 
Borowca w Auli Chrystusa Króla
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Warto się czasem zasłuchać
W wiatrów granie, szum gałęzi,
 Listopadów przemijanie.

W wigilię Narodowego Święta Niepodległości w brzeskiej 
farze odbyła się wieczornica - uroczystość religijno – patrio-
tyczna, która realizo-
wała jeden z punktów 
programu obchodów 11 
Listopada w naszym 
mieście. Przygotowa-
li ją po raz jedenasty 
uczniowie i nauczyciele 
z Publicznego Gimna-
zjum nr 1 im. Królowej 
Jadwigi w Brzesku.

Przygotowania tego 
projektu trwały już od 
września. W tym roku 
wzięła w nim udział 
duża grupa młodzieży, 
która podjęła się róż-
nych działań: śpiewu 
chóralnego i solowego, 
recytacji, roli konfe-
ransjerów oraz pracy 
nad rekwizytami, stro-
jami i charakteryzacją. 
Dla wielu uczniów był 
to debiut artystyczny 
przed tak licznie zgro-
madzoną publicznością. 
Występująca młodzież 
okazała się zdyscypli-
nowana i z determi-
nacją, pracowała nad 
doskonaleniem swoich 
umiejętności, a także 
wizerunku. Kreatywnie 
podeszła do wyznaczo-
nych i przyjętych na 
siebie ról.

T y t u ł  p r o j e k t u 
brzmiał: Ojczyzna jest 
moim domem. Pierwsza 
część miała charakter 
historyczny i przypo-
mniała najważniejsze 
i najbardziej bolesne 
wydarzenia w dziejach 
naszego narodu: kolejne 
zabory, akt abdykacji 
króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, tworzenie Legionów Polskich we Wło-
szech i powstanie naszego hymnu narodowego oraz powsta-
nia zakończone klęskami. Druga część pokazała, jak waż-
nym i stale funkcjonującym w naszej polskiej literaturze jest 
motyw domu – Ojczyzny, począwszy od mickiewiczowskiej 
apostrofy: Litwo! Ojczyzno moja!...” i fragmentów „Pana 
Tadeusza” poprzez piękną i refleksyjną „Pieśń o domu” 
Marii Konopnickiej, po liryczne wyznanie młodego Karola 

Wojtyły: O ziemio, moja ziemio! (…) a ty, o ziemio – matko, 
posłuchania udziel (…). To poetycko – muzyczne przed-
stawienie zamknięto w ramy klamry. Na początku uper-
sonifikowana Polska spotyka zagubionego człowieka XXI 
wieku, który czyni jej wyznanie i pyta: Dokąd iść? – nie 
wiem – zagubiłem drogę! Dziewczyna – Ojczyzna zapra-

sza go do wysłuchania 
i przypomnienia sobie 
przez niego jego miejsca 
na ziemi. Na zakoń-
czenie bohaterowie ci 
znów się spotykają, ale 
człowiek XXI wieku już 
wie, dokąd ma podążyć 
w przyszłości i odpowia-
da tak: Ojczyzna jest 
moim domem, mnie 
w udziale dom polski 
przypadł, cytując za 
Julianem Tuwimem 
fragment „Kwiatów pol-
skich”.

Publiczność zgroma-
dzona w kościele grom-
kimi brawami i owacją 
na stojąco nagrodziła 
występującą młodzież. 
Na bis jeszcze raz za-
śpiewano piękną, prze-
pełnioną zadumą i re-
fleksją piosenkę „Pol-
skie kwiaty”. Ksiądz 
proboszcz Józef Drabik 
podziękował tym, któ-
rzy przybyli, wystąpili 
i przygotowali tę uro-
czystość.

Wszystkim zgroma-
dzonym na tej wieczor-
nicy występująca mło-
dzież dostarczyła wielu 
wzruszeń, estetycz-
nych, emocjonalnych 
i przede wszystkim pa-
triotycznych przeżyć. 
Rodzice, których dzieci 
zaprezentowały swo-
je umiejętności, mają 
prawo być dumni. Po-
święciły one sporo czasu 
zarówno w szkole, jak 
i w domu na naukę, 
śpiew i współpracę z ko-

legami i nauczycielami, by móc godnie zaprezentować 
swoich Rodziców, domy, w jakich się wychowują i szkołę, 
w której się uczą.

Dyrekcja i nauczyciele składają serdeczne podzię-
kowania Wszystkim, zwłaszcza Rodzicom, którzy przy-
czynili się do uświetnienia występu młodzieży naszego 
gimnazjum.

 Urszula Biernat i  Beata Franczak – Wołek

Ojczyzna jest moim domem
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„Przed sklepem jubilera” w Brzesku i… we Wrocławiu

Kościół parafialny we Wrocławiu-Pawłowicach
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Grupa 25+ z udziałem chóru „Gaudium” działająca 
przy Parafii Bożego Miłosierdzia w Brzesku wystawiła we 
własnej sali teatralnej w niedzielę 12 i 19 kwietnia 2015 r. 
sztukę „Przed sklepem Jubilera” czyli... „Medytację o sa-
kramencie małżeństwa przechodzącą chwilami w dramat” 
- utwór Karola Wojtyły wydany w 1960.

Przedstawienie powtórzono 11 października w Regio-
nalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w ramach 
obchodów Miesiąca Papieskiego. Spektakl zgromadził pełną 
widownię. Wśród obecnych gości byli: ks. Biskup Władysław 
Bobowski, ks. dyrektor Jan Banach, ks. prałat Zygmunt 
Bochenek, ks. prałat Józef Drabik.

To trudna sztuka, pełna filozoficznych wynurzeń, dlatego 
staraliśmy się przedstawić ją w sposób przystępny i według 
naszej interpretacji. Mamy nadzieję, że św. Jan Paweł II się 
nie obraził. Przez cały czas przygotowań modliliśmy się 
do niego, prosząc o opiekę i błogosławieństwo – oświadczyła 
pani Ewa Toroń, reżyserka i koordynatorka przedstawienia.

Zacytuję kilka wypowiedzi osób patrzących na spektakl 
z różnych perspektyw: 

Ks. Proboszcz Wojciech Werner, który był pomysłodawcą 
tego przedstawienia: Jestem pełen podziwu dla nich, że chcą 
coś zrobić, poświęcają własny czas i zdolności i jeszcze 
ich to cieszy. To wszystko jest z wielkim pożytkiem dla 
naszej wspólnoty. 

 Aneta Kuta: W sztuce wcielam się w postać Anny, któ-
rej mąż zniszczył życie. Postanawia jednak z nim zostać, 
ponieważ mają troje dzieci. Na koniec, na ślubie córki, 
pewne rzeczy ulegają wyjaśnieniu i małżonkowie zaczynają 
wszystko od nowa. 

Krzysztof Mariankowski, sceniczny Stefan: Udział w spek-
taklu to okazja do innego spojrzenia na życie małżeńskie. – 
Już tyle z tej sceny usłyszałem słów nienawiści do mnie, że na-
byłem pancerz uzbrojenia na te wszystkie zniewagi. To moja 
pierwsza rola, w życiu mam udane małżeństwo i nie znam 
tych problemów, z którymi musiałem się tu zmierzyć. 

Ponieważ nie wszyscy czytelnicy „Kościoła nad Uszwicą” 
mogli zobaczyć to przedstawienie, ośmielę się przybliżyć 
Wam treść utworu. Jego tematem jest miłość i małżeństwo. 

Jest to dramat poetycki, w którym zostały powiązane 
losy trzech par kochających się – aktualnie lub w przeszło-
ści – ludzi: Teresy i Andrzeja, rodziców Krzysztofa, Anny 
i Stefana, rodziców Moniki oraz początki wspólnego losu 
młodych. Autor przedstawił powikłane i dramatyczne bio-
grafie głównych postaci za pośrednictwem dialogów pełnych 
wyznań i rozważań. Jest to sztuka kameralna, w której 
ludzkie życie ukazano w sakli mikrospołecznej.

Teresę i Andrzeja łączyło głębokie i mocne uczucie, 
które można nazwać miłością przezwyciężającą namiętność. 
Historia Anny i Stefana to dzieje kryzysu małżeńskiego. 
Wypowiedzi postaci dramatu ukazują, jak początkowa 
fascynacja mija, zastępują ją uczucia obojętności i jak 
w ten sposób pękają więzy łączące dwoje ludzi. Odmienne 
losy obu par są podsumowane w losach ich dzieci. Historie 
te łączy postać jubilera, przed którego sklepem spotykają 
się poszczególni bohaterowie dramatu. Staje się on jakby 
symbolem nierozerwalnego sakramentu małżeństwa.

Zastanawiałam się, dlaczego Parafialna Grupa teatral-
na 25+ wraz z chórem Gaudium wystawiła w  niedzielę 25 
października ten spektakl tak daleko od Brzeska, prawie 
300 kilometrów, bo aż w parafii p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa we Wrocławiu – Pawłowicach. Nawet trudno 
sobie wyobrazić, ile pracy kosztowało ich przewiezienie sce-
nografii, oświetlenia, sprzętu, kostiumów… Dopiero potem, 

czytając sprawozdanie z tego wojażu, zrozumiałam, że była 
to po prostu rewizyta.

Pierwszym punktem pobytu grupy na Dolnym Śląsku 
był kościółek filialny pawłowickiej parafii w Pruszowicach. 
Jest on jeszcze w budowie i sfinalizowanie jej wymaga 
w przyszłości wiele trudu, czasu i nakładów finansowych, 
ale jak mówił ks. Proboszcz Michał Machał*, wizyta ich 
chóru parafialnego Laudate Dominum i pobyt u nas w Brze-
sku oraz historia budowy naszej świątyni, umocniła ducha 
pruszowian i wlała nadzieję w ich serca na to, że doczekają 
się poświęcenia swojego kościoła. - Wierzę, że ta świątynia 
zaświeci blaskiem w tym pięknym otoczeniu, gdyż Pan Bóg 
daje dary dobrym ludziom – uzupełnił z kolei Proboszcz ks. 
Wojciech. Tutaj, w tym kościółku w budowie, chór Gaudium 
uczestniczył w liturgii odpustowej Mszy św., wykonując na 
wejście pieśń „Janie Pawle teraz przyjdź”, a potem hymn 
„Czego chcesz od nas Panie” i inne pieśni w czasie i po 
zakończeniu Eucharystii. Kościółek w Pruszowicach nosi 
imię św. Jana Pawła II, która to postać - jak powiedział 
ks. Wojciech - jest nam, parafianom Miłosierdzia Bożego, 
szczególnie bliska, dlatego cieszymy się, że możemy być tutaj.

Po Mszy św. chórzyści, przyjęci z sympatią, wynagrodze-
ni brawami i wyrazami uznania przez parafian oraz dobrym 
słowem gospodarza ks. Michała, dołączyli do przebywającej 
w kościele parafialnym NSPJ w Pawłowicach Grupy 25+. 
Spektakl „Przed sklepem jubilera” miał się odbyć właśnie 
w jego wnętrzu. Z tego powodu członkowie grupy musieli 
wcześniej przygotować miejsce, rozłożyć dekoracje, przygo-
tować oświetlenie i nagłośnienie. Było to nie lada wyzwanie, 
ale zarówno wszystkie odpowiedzialne za zadanie osoby, 
obsługa techniczna jak i aktorzy, uporali się z nim świetnie 
i na czas. Za taką postawę dziękowała całej ekipie reżyser 
i opiekunka grupy Ewa Łupińska – Toroń.

Najważniejszym punktem pobytu Grupy 25+ i chóru 
Gaudium we Wrocławiu – Pawłowicach był oczywiście sam 
spektakl. Grany po raz pierwszy we wnętrzu świątyni, 
a więc w nietypowych warunkach, zupełnie nowych dla 
wykonawców, po długiej podróży, został przyjęty przez 
wrocławian z pawłowickiej parafii bardzo ciepło i życzliwie. 
Gorące brawa zebrali aktorzy, a wśród nich odtwórca roli 
starego Jubilera – pan Władysław, który zaznacza z poczu-
ciem humoru, że nie ma tremy w czasie występu, aczkolwiek 
jest człowiekiem nieśmiałym i wstydliwym, a doświadczenie 
sceniczne zdobywał w młodości na deskach teatru bocheń-
skiego u księdza Jana Nowakowskiego w sztuce wg Roma-
na Brandstaettera „Dzień gniewu”. Serca widowni zdobył 
chór, a szczególny aplauz wykonawcy „Psalmu kochania” 
– Jędrek i Marta, którzy bisowali. Po spektaklu wiele osób 
dziękowało aktorom i organizatorom nie skąpiąc pochwał. 
Słychać było słowa – pięknie, wspaniale! 

Można zatem powiedzieć, że chyba każdy z oglądają-
cych odnalazł w tych niełatwych w odbiorze treściach coś 
dobrego dla siebie, dla swojego małżeństwa. Można też rzec, 
że Brzeszczanie oczarowali Wrocławian oraz na odwrót - 
Wrocławianie urzekli Brzeszczan niezwykłą gościnnością, 
sympatyczną, serdeczną atmosferą i … smacznym, nie-
dzielnym obiadem. 

Opracowała Maria Dziwiszewska 
wykorzystując materiał z kilku źródeł, szczególnie 
z internetowej strony parafii Miłosierdzia Bożego.

*Ks. Michał Machał pochodzi z Gosprzydowej. W die-
cezji wrocławskiej pracuje także jego starszy brat, ks. dr 
Paweł Machał, o którego srebrnym jubileuszu kapłaństwa 
pisaliśmy przed kilku laty w KnU.
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W okresie jesieni i zimy panują ciągłe zmiany ciśnienia, 
temperatury oraz brak światła. Wszystkie te czynniki źle 
wpływają na organizm człowieka. Nasilają się bóle reuma-
tyczne, prowadzimy siedzący tryb życia, oglądamy więcej 
telewizję osłabiając wzrok. Brak ruchu i światła dziennego 
powodują drażliwość, bezsenność, choroby przewodu pokar-
mowego i zmniejszenie odporności.

Naukowcy prowadzący badania ludności w różnych 
krajach Europy stwierdzili, że mieszkańcy Finlandii, Szwe-
cji, Norwegii mniej chorują na serce i różne przeziębienia. 
Zawdzięczają ten stan diecie bogatej w ryby morskie.

Doc. dr Aleksander Ożarowski, mgr farmacji Krystyna 
Gąsiorowska, prof. Jan Łańcucki wydali INFORAMTOR 
o ziołach i lekach roślinnych. Korzystając z takiego informa-
tora można dostosować odpowiednie zioła, które powinno się 
używać przed zimą i w czasie zimy, by organizm uodpornić.

Nawiązując do wyżej wymienio-
nych zagrożeń dla organizmu związa-
nych z nastaniem pory jesieni i zimy 
należy organizm przygotować, przyj-
mując jesienią porcję leków bodźco-
wych, stymulujących: Biostyninaamp. 
(wyciąg z aloesu), SuccusHyperici, 
tran kaps. Vitamine A+E, Aspargin 
(potas+magnez). Verdin (wyciąg 
z karczocha) - zapobiegający złemu 
trawieniu.

 Komfortową sytuacją jest przecho-
dzenie zimą na zdrowe odżywianie. 
Po pierwsze należy unikać w naszej 
diecie olejów roślinnych utwardzonych. 
Utwardzony olej roślinny czyli marga-
ryna - nie występuje w naturze. Nasz 
organizm nie jest przystosowany do 
spożywania takich olejów roślinnych 
przetworzonych przemysłowo. Niektó-
re margaryny mają 40 % nieprawidło-
wych kwasów tłuszczowych o struktu-
rze przestrzennej zwanej - trans.

Tylko struktury - cis występują 
naturalnie w przyrodzie i są one najlepiej przyswajalne 
przez organizm człowieka. Te oleje roślinne są najzdrowsze, 
jeśli spożywamy je w nasionach oleistych, jak soja, pestki 
słonecznika, dyni lub w olejach tłoczonych na zimno, ale nie 
rafinowanych. W tych olejach zawarte są kwasy tłuszczowe, 
które budują nasze błony komórkowe. Z nich organizm 
syntetyzuje niezwykle cenne prostoglandyny między innymi 
chroniące przed miażdżycą i przed zapaleniem.

 Do diety przed okresem zimowym należy włączyć pieczy-
wo wieloziarniste, więcej ryb, warzywa i owoce. Nie bójmy 
się spożywać kapustnych: może to być surowa kapusta lub 
brokuł, zawierające Wit C, makro i mikroelementy, anty-
oksydanty. Kapusta może być trudno strawna wtedy, gdy 
dodamy do niej tłuste mięso. 

Podam ciekawy przepis na brokuł w ziołach: Gotować 
brokuł 5 minut na parze. Ugotować jajko na twardo w na-
czyniu, rozgnieść żółtko widelcem. Dodać sok z cytryny, 
oliwę z oliwek, bazylię, pietruszkę, estragon, sól i pieprz. 
Zmiksować, polać odcedzony brokuł i spożywać. Następnym 
produktem, który powinien się znaleźć w naszej diecie prze 
zimą - jest czosnek i cebula.

Czosnek to pradawny środek leczniczy. Pochodzi z roz-
ległych stepów Azji Środkowej od niepamiętnych czasów 
uprawiany jest także na Bliskim Wschodzie. Roślina, 
którą Grecy nazywali „śmierdzącą różą” przywędrowała do 
Europy wraz z hordami Mongołów. Rzymianie rozdawali 
czosnek swoim legionistom przed bitwą. Egipcjanie z kolei 
wynieśli go na piedestał. Faraon Cheops wydawał dzienne 
porcje robotnikom budującym Wielką Piramidę, by dodać 
im sił i chronić ich przed epidemiami. Prastare pisma 
dowodzą, że czosnek używany był już 3000 lat p.n.e. przez 
Babilończyków, Chińczyków, Greków, Rzymian, Egipcjan.

 Dzisiaj liczne badania prowadzone na całym świecie 
mają na celu określenie znaczenie czosnku w zapobieganiu 
nowotworom. Dowiedziono, iż składniki rośliny potrafią 
skutecznie chronić przed rakiem żołądka, okrężnicy i pro-
staty, także działać regenerująco na nerwy i skórę. Ten 

wyjątkowy produkt posiada również 
zdolność obniżenia cholesterolu i kon-
trolowanie ciśnienia krwi. Dziś na-
ukowcy potrafią wymienić wszystkie 
jej dobroczynne składniki. Roślina ta 
zawiera również witaminy C.

Zimą zdarzają się różne przezię-
bienia. Można wielu zaradzić pijąc 
napary z tymianku. Tymianek ma 
działanie odkażające drogi oddechowe. 
Roślina znana od starożytności. Służy-
ła do zwalczania pasożytów, robaków. 
Aktywne składniki tymianku należą 
do rodziny fenoli. Pierwszy z nich 
fenol ma właściwości antyseptyczne, 
posiada również działanie rozkurcza-
jące, drugi składnik to karwakrol jest 
antyseptykiem. Napar z tymianku 
jest dziś szeroko stosowany przez 
mieszkańców południa Francji w przy-
padku wychłodzenia organizmu. 
Jeżeli będziemy stosować tymianek 
pod możliwie wszystkimi postaciami, 
unikniemy grypy.

 Uniknąć grypy możemy przyjmując Wit. C, E i D, 
(najlepiej w naturalnej postaci). Dużą ilość witamin C ma 
czarna porzeczka, cytryna, grejpfrut, brokuły, pietruszka 
zielona (może być mrożona), karczoch, kiwi, marchew, 
mięta, pomarańcza. Witamina E to jeden z ważniejszych 
przeciwutleniaczy, chroni przed przedwczesny starzeniem 
(zwalczanie wolnych rodników) uczestniczy w procesach 
enzymatycznych, zapobiega zmęczeniu, zapobiega tężeniu 
krwi, działa antynowotworowo. Natomiast Wit.D poprawia 
odporność na infekcje. Trzeba ją przyjmować wcześniej 
przed okresem grypowym. Brak Wit. D może prowadzić 
do depresji, zwiększa zachorowanie na nowotwory (jelita 
grubego, trzustki i prostaty). Może także prowadzić do 
osteoporozy, próchnicy zębów krzywicy i kłopotów ze snem.

Janina Szydłowska
Autorka jest magistrem farmacji. W Miejskim Ośrodku 

Kultury i Ośrodku Rodziny Kolpinga w Brzesku prowadziła 
cykl pogadanek pt. „Zioła i zdrowe żywienie podstawą do-
brego samopoczucia” w realizacji projektu „Zdrowa żywność 
dla seniorów”.

„Mieszanki ziół” - pomagają przetrwać zimę
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Myśl ukierunkowana westchnieniem Krasickiego „Świę-
ta miłości kochanej Ojczyzny” (…) oraz napomnieniem 
Asnyka: „ale nie depczcie przeszłości ołtarzy choć macie 
sami doskonalsze wznieść”, pobudza nas do spojrzenia 
wstecz na pożółkłe karty historii zapisane piórem i inkau-
stem na początku XIII wieku. Pierwszą pisaną wzmiankę 
o Gosprzydowej zawdzięczamy notatkom Jana Długosza 
wykonanym w oparciu o zapiski Wincentego Kadłubka, 
biskupa krakowskiego na dworze króla Kazimierza Spra-
wiedliwego. Dzięki tym dwóm wielkim kronikarzom, rok 
2015 jest dla Gosprzydowej i 18 innych wiosek „około miasta 
Czchowa położonych” rokiem szczególnym. 

Oto, pod rokiem 1215, w kronikach zapisano informacje 
o miejscowościach płacących podatek (w formie dziesięcin 
snopowych i pieniężnych) Katedrze Krakowskiej. Wśród 11 
wiosek zobowiązanych do składania dziesięcin snopowych 
na rzecz Kapituły Krakowskiej wymieniono trzy wioski, 
leżące obecnie w granicach gminy Gnojnik: Gosprzydową, 
Gnojnik i Lewniową. Taki historyczny zapis stanowi nie-
zbity dowód na istnienie zorganizowanych społeczności, 
uformowanych w osady, z określoną powierzchnią ziemi 
uprawnej, dworem, młynem oraz karczmą. 

Osiem wieków udokumentowanej historii mobilizuje 
do spojrzenia na losy przodków, którzy swoją codzienność 
związali z pracą na tym skrawku ziemi. Pory roku wyzna-
czały ich aktywność, a wierność chrześcijańskim korzeniom 
podpowiadała, aby ufnie trwać przy Bogu i przekazywać 
wiarę następnym pokoleniom. Kolejni właściciele wioski 
nakładali zobowiązania podatkowe, ale też uczyli jak go-
spodarować, jak walczyć z żywiołami i jak bronić się przed 
zarazą. Wspólnymi siłami wybudowali dwa znane w historii 
parafii kościoły. Przez kolejne wieki dbali o świątynię i bu-
dynki parafialne, czcią otaczali cudowny wizerunek NMP. 

Historia wioski splatała się ściśle z losami Ojczyzny. 
Dziejowe zawieruchy pozostawiły ślady w małej, wiejskiej 
wspólnocie. Wystarczy wspomnieć wojny szwedzkie, dzia-
łalność arian, zabory, rabację galicyjską, walki na frontach 
dwóch wojen światowych, czy wreszcie historię powojenną.

Jak dzisiaj można opisać Gosprzydową? To licząca około 
tysiąc mieszkańców wioska na Pogórzu Wiśnickim, przy 

drodze krajowej relacji Brzesko-Krynica. Jak głosi legenda, 
jest to wieś założona przez niemieckiego rycerza Gotfryda. 
Sama specyfika zarówno układu pól uprawnych, jak i sieci 
osadniczej została ukształtowana przeprowadzoną w 1912 
roku parcelacją obszaru dworskiego. Podział gruntów dwor-
skich spowodował znaczny napływ ludności na te tereny 
oraz „poszatkowanie” dużych obszarów ziemskich. Osada, 
licząca w średniowieczu około 400 mieszkańców, pod ko-
niec wieku XIX miała ich około 600, a po parcelacji ponad 
1000. Znaczny wzrost liczby ludności wpłynął na rozwój 
zabudowy, jednak pagórkowate ukształtowanie terenu spo-
wodowało, że ma ona charakter rozproszony i przysiółkowy. 

Jak w średniowieczu, tak i dzisiaj, na czele wspólnoty stoi 
sołtys. Uprawa ziemi przestała być najważniejszym zajęciem 
mieszkańców. Obecnie większość rodzin utrzymuje się z pra-
cy zawodowej. Wielu wyemigrowało za chlebem i lepszym, 
wygodniejszym życiem. Mieszkańcy z wielką troską dbają 
o swoją świątynię. Z dumą spoglądają, jak pięknieje centrum 
wioski. Cieszą się ciągle nieskażonym środowiskiem, a rów-
nocześnie chętnie korzystają z udogodnień, jakie przyniósł 
wzrost stopy życiowej oraz rozwój nauki i techniki.

Dostojna rocznica 800 - lecia istnienia wioski wpisała 
się w wielki Rok Jubileuszowy 1050 – lecia Chrztu Polski, 
zamknięty w ramach czasowych od 8 grudnia 2015 do 20 
listopada 2016 r. Patrząc na karty historii Gosprzydowej 
można śmiało powiedzieć, że wierności chrześcijańskim 
korzeniom zawdzięcza swój rozwój i trwanie. 

W roku jubileuszowym w Gosprzydowej zaplanowano 
i zrealizowano szereg działań, których celem było przybli-
żenie historii wioski oraz zaakcentowanie przywiązania do 
skrawka tej ziemi uświęconej życiem i pracą wielu pokoleń. 

Pierwsze zwiastuny obchodzonego jubileuszu zawitały 
do wioski wczesną wiosną. Gminne Centrum Kultury 
w Gnojniku ogłosiło konkurs poetycki „Tyle wieków - otwar-
te wrota historii”. Wielu autorów odpowiedziało na zapro-
szenie do konkursu. Powstały wzruszające strofy o „małej 
ojczyźnie.” 26 marca 2015 r. komisja wybrała najpiękniejsze 
utwory oraz nagrodziła ich twórców. 

W maju został rozstrzygnięty kolejny konkurs, tym ra-
zem o charakterze artystycznym, pod hasłem „Pocztówka 

Gosprzydowa – wieś bogata historią i tradycją
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z Gosprzydowej”. W ten konkurs zaangażowały się głównie 
dzieci ze szkoły podstawowej. Zostały przygotowane piękne 
projekty plastyczne, które wykorzystano do wykonania 
oryginalnych pocztówek. 

11 lipca Gosprzydowa oficjalnie obchodziła jubileusz. 
Przystrojone centrum wioski witało wielu gości oraz ro-
daków przybyłych z różnych stron Polski i świata. Świę-
towanie rozpoczęło nabożeństwo w zabytkowym, liczącym 
ponad 300 lat kościele. Mszę św. dziękczynno - błagalną 
za dar wiary, dziedzictwo kultury 
i tożsamości oraz o radość wieczną 
dla wszystkich, którzy przez wieki 
tworzyli rzeczywistość tej wioski, 
a także o Boże błogosławieństwo, 
wstawiennictwo i opiekę Matki Bo-
żej Gosprzydowskiej dla obecnych 
i przyszłych pokoleń sprawował 
proboszcz, ks. Krzysztof Klimczak 
wraz z ks. Jakubem Kuchtą oraz 
kapłanami rodakami – ks. Mar-
kiem Prusem i o. Jerzym Bakala-
rzem OP. 

Po mszy św. nastąpiło poświę-
cenie pamiątkowego obelisku, a na-
stępnie wspólne spotkanie miesz-
kańców i zaproszonych gości na 
obiektach sportowych w centrum 
wioski. Tu przyszedł czas na po-
witania, życzenia i gratulacje oraz 
wspomnienia. Po koncercie orkiestry 
dętej z Gnojnika na scenie poja-
wiła się para królewska, rycerze, 
szlachcianki i giermkowie. Aktorzy, 
przebrani w średniowieczne stroje, 
przedstawili scenkę rodzajową, 
w której zatroskani rodzice poszuku-
ją odpowiedniej małżonki dla legendarnego rycerza Gotfryda. 
W role założycieli wioski wcielili się członkowie zespołu ludo-
wego „Gosprzydowianie” oraz młodzież z naszej miejscowości. 
Swoje pięć minut mieli również najmłodsi mieszkańcy wioski, 
którzy przedstawili bajkę o Czerwonym Kapturku. 

Po występach artystycznych na scenę wjechał potężny 
tort jubileuszowy, którym obdzielono wszystkich uczest-
ników spotkania, a na placu rozpoczęły się tańce przy 
dźwiękach muzyki zespołu Fortis z Gnojnika. 

W rok jubileuszowy wpisała się również zmiana pro-
boszcza. 9 sierpnia 2015 r., decyzją biskupa, dotychczasowy 
proboszcz ks. Krzysztof Klimczak został przeniesiony do 
Czarnego Potoku, gdzie został kustoszem sanktuarium Mat-
ki Bożej Bolesnej, natomiast parafię p.w. św. Urszuli z To-
warzyszkami w Gosprzydowej objął ks. Janusz Skrzypek.

W jubileusz 800 – lecia wioski wkomponowały się ka-
płańskie rocznice księży rodaków. Podczas sumy odpustowej 
6 września 2015 r., u stóp Matki Bożej Gosprzydowskiej 

dziękczynną ofiarę za 35 lat kapłaństwa sprawowali: ks. 
Michał Machał – proboszcz z wrocławskich Pawłowic oraz 
o. Roman Bakalarz OP – kustosz sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej w Borku Starym. W dziękczynienie włączył się 
najmłodszy z kapłanów rodaków – ks. Piotr Pasek, obcho-
dzący w tym roku 15 rocznicę święceń kapłańskich. 

20 października 2015 r. gosprzydowska szkoła świę-
towała swój mały jubileusz – dziesiątą rocznicę nadania 
imienia Jana Brzechwy. W jego obchody, wpleciono akcenty 

„wielkiego” jubileuszu 800 – lecia 
istnienia wioski.

Ale to nie koniec obchodów 
dostojnej rocznicy. Na 20 grudnia 
2015 r. zaplanowano promocję 
książki „Gosprzydowa – z dziejów 
wioski i parafii”. To drugie, po-
prawione i uzupełnione wydanie 
monografii wsi. Przygotowane 
zostało niespełna dziesięć lat po 
wydaniu pierwszym, którego na-
kład 500 egzemplarzy został szybko 
wyczerpany. 

Książka, opracowana w nowej 
szacie graficznej, została wzboga-
cona licznymi materiałami źródło-
wymi oraz unikalnymi zdjęciami 
dokumentującymi historyczny 
aspekt życia mieszkańców. Na 
wybór wątków, które trafiły na 
karty książki, miał wpływ charak-
ter dostępnych źródeł, tym razem 
poszerzony o dogłębną analizę 
parafialnych ksiąg metrykalnych. 

Mocno ubogacony został roz-
dział o Matce Bożej Gosprzydow-
skiej. Wykonane w latach 2006 

– 2008 prace renowacyjne oraz profesjonalne ekspertyzy 
obrazów Matki Bożej pozwoliły odkryć ich pierwotny wy-
gląd i odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących historii 
wizerunków oraz rozwoju kultu.

Więcej uwagi niż w wydaniu pierwszym poświęcono 
czasom współczesnym. Wydanie drugie zdobią aktualne 
fotografie zabytkowego kościoła parafialnego, jak i zdję-
cia krajobrazów wioski. Znaleźć w nim można zarówno 
historyczne, jak i współczesne fotografie przedstawiające 
mieszkańców wioski. Bogato udokumentowany został 
rozdział dotyczący kapliczek i krzyży przydrożnych oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ten mały pomnik został przygotowany w osiemsetną 
rocznicę istnienia wioski i podobnie jak poświęcony 11 lipca 
granitowy obelisk, będzie trwałą pamiątką wielkiego Jubile-
uszu. Niech pozostanie również pamiątką i wspomnieniem 
dla wszystkich, którym ta ziemia jest szczególnie bliska.

 
Ewa Prus

wydanie ii

ISBN 978-83-7631-635-2

GOSPRZYDOWA
- Z DZIejóW WIOSkI I PARAfII

Gosprzydowa to miejscowość posiadająca ponad 800-letnią historię, 
choć bez historycznie udokumentowanych początków. Wspomniana 
po raz pierwszy przez Jana Długosza pod rokiem 1215 jako 
wieś Gotfryda, przez stulecia była własnością rycerskiej rodziny 
Wielogłowskich herbu Starykoń. Stosunkowo duża, średniowieczna 
osada pozostała katolicka, pomimo działalności Arian, wojen szwedzkich, 
rabacji galicyjskiej, niewoli narodowej, czy wojen światowych  
XX wieku. Mieszkańcy w czasie istnienia wioski wybudowali dwa 
stylowe, drewniane kościoły. Obecna świątynia powstała pod koniec XVII 
wieku i przetrwała do dnia dzisiejszego w prawie niezmienionym stanie.

Z DZIejóW WIOSkI I PARAfII

WYDANIe II

B. Prus, E. Prus, T. Kowalczyk, P. Prus, Z. Kornaś

GOSPRZYDOWA

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego

Gmina Gnojnik
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 Świąteczny amok, szał zakupów oraz pogoń w galeriach 
hipermarketów powoduje, że zapominamy o istocie Świąt 
Bożego Narodzenia. Coraz bardziej zanikające tradycje, 
oddalają sens wspólnej wieczerzy wigilijnej, rodzinnego 
świętowania i kolędowania, choinki, pasterki...

Tradycja umieszcza człowieka w pewnym kontekście 
kulturowym i cywilizacyjnym. Jeśli pozbawi się go tego 
kontekstu, robi się bałagan. Dewaluują się wartości, które 
mają przecież za zadanie kształtować człowieka, determinu-
ją jego życie – pisze bp Tadeusz Pieronek, którego felietony 
spotykamy w „Gazecie Krakowskiej”

Pomyślmy, jak dawniej obchodzono Święta i zasta-
nówmy się, co z tego zostało. Zwykle zatrzymujemy się na 
obrzędach wigilijnych. Ale idźmy dalej… Pierwszy dzień 
świąt rozpoczynało poranne nabo-
żeństwo. Potem spędzano czas przy 
suto zastawionym stole - śpiewając, 
rozmawiając, a także modląc się. 
Tego dnia, nie wolno było sprzątać, 
rąbać drewna, przynosić wody ze 
studni i gotować. Nie urządzano 
wesel i zabaw, nie składano żad-
nych wizyt. A dzisiaj … ?

Najbardziej do tradycji przy-
wiązane jest starsze pokolenie, któ-
re na pewno chciałoby zaszczepić 
i przekazać ją młodemu pokoleniu. 
Młodzież uważa, że tradycja jest 
poniekąd „rzeczą świętą”, ale na 
pewno nie jest zjawiskiem stałym. 
Zmienia się i ewoluuje - jak całe 
ludzkie życie. Uważa, że ma pra-
wo odrzucać pewne jej elementy, 
a inne modyfikować.

Również choinka ma szczególną 
wymowę w każdym polskim domu, 
chociaż nie wywodzi się ona z polskiej tradycji. Drzewko 
bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI wieku w Alzacji, gdzie 
ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami, nawiązując do 
rajskiego drzewa. Wigilia - która znaczy oczekiwanie – po-
winna być obchodzona w gronie rodzinnym, połączona ze 
wspólnym śpiewaniem kolęd.

W polskim zwyczaju przyjęło się zostawiać przy stole 
jedno wolne miejsce i jedno nakrycie dla nie przewidziane-
go gościa. Stół powinien być nakryty białym obrusem, pod 
którym jest podłożone sianko. Wg polskiej tradycji, na stole 
wigilijnym powinno się znajdować 12 potraw. Jest to także 
motyw chrześcijański, bowiem cyfra dwanaście oznacza - wg 
Starego Testamentu - 12 pokoleń Izraela, zaś w Nowym 
Testamencie oznacza dwunastu apostołów. Po wieczerzy 
wigilijnej wszyscy udają się do kościoła na pasterkę. Czy 
w tych obyczajach, jest coś - czego można się wstydzić ?

Wg badań marketingowych, okres świąteczny to naj-
lepszy czas dla kupców, sklepów, supermarketów i innych 
handlarzy. W tym czasie obroty są ponad 50% większe niż 
w ciągu roku. Nic więc dziwnego, że komercja wkradła się do 
naszego życia już na dobre. Takiej okazji - cały rok wyczeki-
wanej - nikt nie odpuści. W ubiegły roku na ulicach polskich 
miast pojawił się billboard z motywem młodej śnieżynki, 
skąpo odzianej w strój pseudomikołaja z napisem: „Pójdźmy 
wszyscy po prezenty”. Specjaliści od marketingu kreatyw-

nego i socjotechniki umiejętnie sparafrazowali fragment 
znanej kolędy. No, ale przecież w katolickim kraju niemal 
każdy będzie wiedział „o co chodzi”. Czasy komercjalizacji 
i tandetnego blichtru - który przyjmujemy bezkrytycznie 
zachłyśnięci Zachodem - spłycają coraz bardziej ten piękny, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie ceremoniał adwen-
towego wyczekiwania i świąt Bożego Narodzenia.

Świąteczny zgiełk próbuje brutalnie wtargnąć w nasze 
życie, do naszych domów, już prawie nazajutrz po dniu 
zadusznym. Na ulicy, w sklepach zaczyna się „bajkowy” 
kiermasz. Różnego rodzaju świecidełka, ozdóbki, lampiony, 
prezenty pod choinkę, krzyczą do nas na każdym kroku. 
Towarzyszy temu oprawa muzyczna kolęd, reklamujących 
różne produkty.

- Ach, te święta. Owszem, jesz-
cze żyję - oddycham, tylko ten brak 
czasu... święta, prezenty, zakupy, 
itd. Najchętniej zostawiłabym to 
wszystko i wyjechałabym gdzieś 
do ciepłych klimatów, aby mieć 
święty spokój. W planach mam 
również składanie życzeń bożonaro-
dzeniowych wszelkimi możliwymi 
sposobami : pocztą elektroniczną, 
pocztą polską, drogą sms-ową - bo 
na inne nie mam czasu. Te życzenia 
to tylko dlatego, że wszyscy to robią, 
to i ja też. Ale czy to ma sens? Do 
świąt jak nie byłam przygotowana, 
tak nie jestem nadal i kompletnie 
nie potrafię sobie wyobrazić, jakim 
cudem miałabym się ze wszyst-
kim wyrobić, skoro utrudnienia 
są z każdej strony. Nie mogę się 
poruszać po ulicach, bo wszędzie 
panuje świąteczny amok. W każ-

dym sklepie panuje dziki tłum. Do świąt, utrudnione mam 
również poruszanie się po sypialni zawalonej kartonami 
wypełnionymi prezentami, które postanowiła ukryć u nas 
sąsiadka przed swoim synem. Ja oczywiście nadal nie mam 
połowy prezentów, brak mi już pomysłów, pieniędzy i siły... 
Choinkę już ubraliśmy, zawieszając różne ozdoby i gapiąc 
się bezmyślnie w błyszczące łańcuchy i posypane brokatem 
bombki. Właściwie ubralibyśmy ją już w listopadzie, bo 
wtedy mieliśmy jeszcze trochę czasu. Składam też ręce do 
nieba, żeby wreszcie skończył się ten wigilijny obłęd i niech 
wreszcie skończą się te święta, bo jeszcze kilka dni i słowo 
daję nie ręczę za siebie...już dłużej nie wytrzymam - pisze 
na internetowym blogu pewna pani, niezależna finansowo, 
mieszkanka dużego miasta..

Aby wyciszyć się od codziennej gonitwy i odpowiednio 
przeżyć Święta Bożego Narodzenia, Kościół wprowadził 
okres „przedświąteczny” - jakim jest Adwent, czyli czas 
radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Jest to czas 
skupienia, postu i modlitwy, w którym powinniśmy duchowo 
przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia. Chociaż 
znamy istotę i tradycje Świąt Bożego Narodzenia, to jednak 
pamiętajmy o słowach Adama Mickiewicza:

Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim 
żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie.

Marek Białka

Pójdźmy wszyscy po prezenty, czyli świąteczny amok
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Trzeba z radością stwierdzić, że w ciągu minionych 
25 lat po upadku komunizmu, którego terror przetrwało 
zaledwie 10 szkół katolickich w naszym kraju (w tym 
jedna – Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu – na tere-
nie diecezji tarnowskiej), obecnie przybywa ich z każdym 
rokiem. Jest ich już ponad 600. A rozwój ten dokonuje się 
w sytuacji postępującego niżu demograficznego i trwają-
cego w dalszym ciągu bolesnego zjawiska likwidacji szkół 
państwowych.

Na stronie internetowej „Szkoły katolickie w diecezji 
tarnowskiej” spotykamy następujące informacje:

Przedszkola i ochronki – jest ich najwięcej, bo aż 23. 
Z tego w Brzesku i okolicy: Przedszkole Niepubliczne 
Sióstr Służebniczek Starowiejskich ( Plac Kazimierza 
Wielkiego 12 i przy ul. Brata Alberta 8 oraz w Rzezawie, 
ul. Wiśniowa 1). Siostry Służebniczki Dębickie prowadzą 
przedszkola w Bochni (ul. Oracka 77 i w Jasieniu przy 
ul. Ks. Mazurkiewicza 34.) Przedszkole parafialne jest też 
w Mokrzyskach ( ul. Kościelna 13).

 Szkół podstawowych jest tylko 4: w Nowym Sączu, 
w Jadownikach Mokrych (Niepubliczna Szkoła Specjal-
na), w Niecieczy (Publiczna Szkoła Katolicka) i otwarta 
w ubiegłym roku szkolnym w Tarnowie.

Gimnazja: obok naszego w Brzesku działają dwa w No-
wym Sączu: Sióstr Niepokalanek i Katolickiego Stowarzy-
szenia Oświatowego przy parafii św. Małgorzaty, jedno 
w Niecieczy i niedawno otwarte w Tarnowie. Prowadzi je 
Katolickie Stowarzyszenie „Educatio et Sapientia”. W Ja-
downikach Mokrych gimnazjum specjalizuje się w edukacji 
młodzieży niepełnosprawnej.

Szkoły ponadgimna-
zjalne działają, obok na-
szej w Brzesku, w Nowym 
Sączu, u Jezuitów przy 
parafii św. Małgorzaty 
( Społeczne Liceum Pla-
styczne) i u Sióstr Nie-
pokalanek (Zasadnicza 
Szkoła Gastronomiczna 
i Technikum Gastrono-
miczno – Hotelarskie).

Z powyższej informacji wynika, że na terenie naszej 
diecezji, przodującej w Polsce a nawet w skali całego świata 
pod względem poziomu duszpasterstwa, szkół katolickich 
jest po prostu mało. I ten stan powinien budzić niepokój. 
Ostatnie lata rządów PO pokazywały narastające wciąż 
ataki zmierzające do ograniczenia wpływów Kościoła na 
wychowanie młodego pokolenia łącznie z usunięciem nauki 

Ufundujcie stypendia!

Podziękowanie

 Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”, Dyrekcja, Uczniowie Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzesku, wyrażają słowa wdzięczności i podziękowania Instytucjom i Firmom za wsparcie 

finansowe i rzeczowe, które przyczyniło się do poprawienia warunków pracy obydwu Szkół. Szczególne słowa 
podziękowania w roku 2015 kierujemy do: 

Starostwo Powiatowe • Urząd Miejski • P.H.U GISO Michał Stochel • Piekarnia Marii Halik 
Przeds. Budow. Handlowe Edmunt Leś • F.H „PAN’ Witkowscy • Bank Spółdzielczy w Brzesku 

Rejonowe Przeds. Wodociągów i Kanalizacji • Miejskie Przeds. Energetyki Cieplnej 
Granit sp. z o. o Przedsiębiorstwo Budowlane • BUMAT zakład Handlowo Produkcyjny

Małopolska Wytwórnia Maszyn • „GROSIK” F.H Adam Wąs • Hotel August • Cukiernia Kudelski
Firma Budowlana „JAWOR” • F.H.U.P.WAIS Wacława Synowca • 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku

Pozyskane środki finansowe oraz artykuły budowlane umożliwiły przeprowadzenie niezbędnych prac
remontowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w którym funkcjonują obydwie Szkoły. 

Obecnie najpilniejszymi pracami zabezpieczającymi i remontowymi są; wymiana rynien, odwodnienie,
termoizolacja budynku, zabezpieczenie budynku przed nadmiarem wód opadowych,

które spływają ul. Browarną na odcinku przyległym do budynku szkoły. 
Wykonanie tych prac jest bardzo kosztowne, ale wierzymy, że znajdziemy Ludzi Dobrej Woli, 

którzy wspomogą nasze działania. Każda forma pomocy będzie wyrazem zrozumienia 
konieczności utrzymania na terenie Brzeska jedynych Szkół Katolickich.

Za każdą formę pomocy w imieniu społeczności szkolnej i organu prowadzącego serdecznie dziękujemy. 

 Prezes Zarządu SWRM „Wzrastanie” Maria Babicz
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religii ze szkół. Nikt nam nie zaręczy, że ta polityka nie 
będzie znowu propagowana za kilka lat. 

Dlatego powinniśmy tworzyć nowe szkoły katolickie, 
a dbać o te, które już istnieją. Do tych nielicznych należą 
nasze szkoły brzeskie, powstałe w 2002 roku. Troska o ich 
bazę materialną i warunki pracy spoczywa w pierwszym 
rzędzie na barkach organu prowadzącego – Zarządu Sto-
warzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”, 
przede wszystkim pani Prezes Marii Babicz, której raz 
jeszcze w imieniu Stowarzyszenia i całej społeczności Szkół 
składam serdeczne „Bóg zapłać”!.

Warto dodać, że większość wymienionych wyżej szkół 
i przedszkoli w diecezji tarnowskiej ma znacznie lepsze 
warunki niż nasze brzeskie. Wręcz komfortowe są w Nie-
cieczy. Organem prowadzącym jest tam rodzina Państwa 
Witkowskich – właścicieli Bruk – Betu.

Myśląc z wielkim szacunkiem i wdzięcznością o Czci-
godnych Sponsorach naszych Szkół, których z pewnością 
niepełną listę wyżej podajemy, apelujemy do bezintere-
sownych i wielkodusznych serc i umysłów innych osób, 
rodzin czy instytucji, aby ufundowały nam na początek 
przynajmniej 10 STYPENDIÓW UCZNIOWSKICH na 
pokrycie czesnego. Wynosi ono 250 zł. miesięcznie, czyli 
w skali roku 2 500 zł. Można też zadeklarować wpłatę 
pokrywającą np. połowę czesnego.

Po trzynastu latach prowadzenia Szkół Katolickich 
w Brzesku zauważyliśmy, że nasze czesne jest jednak 
barierą dla wielu zdolnych uczniów z uboższych rodzin. 
Tak więc mimo zainteresowania tymi szkołami, wielu nie 
zapisuje do nich swych dzieci ze względów finansowych. 
W rezultacie ilość uczniów w naszych brzeskich Szkołach 
Katolickich powoli, ale systematycznie topnieje.

Przyczyńmy się do zatrzymania tego trendu! Obrońmy 
nasze Szkoły przed likwidacją! Pomóżmy, by mogły się 
rozwijać!

Wszystkich Ludzi Dobrej Woli, prosimy o przekazanie 
1% z podatku dla naszej Szkoły:

KRS 0000052078
z dopiskiem

 KATOLICKIE LICEUM W BRZESKU

Ks. Zygmunt Bochenek

P.S. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Maria Babicz – Prezes Stowarzyszenia,
Tel. 14 6631875, kom: 723 015 114 
Ks. Zygmunt Bochenek – Asystent kościelny
Stowarzyszenia, Tel.14 68 63 038
Dyrekcja Szkół Katolickich – Tel.14 68 62 001

Informacje o korespondencyjnym Kursie Biblijnym

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy 

zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji trady cyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. 
Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej:

www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanym adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym.
ldcb.biuro@gmail.com zmarek23 @ gmail.com zbigniew.marek@iezuici.pl 

albo: ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.

Tegoroczna listopadowa kwesta Komitetu Odnowy 
Cmentarza Parafialnego jest już dziewiętnastą a równocze-
śnie trzecią organizowaną pod wspólną nazwą „ Komitet 
Odnowy i Troski o Cmentarz Parafialny w Brzesku”.

W tegorocznej kweście na Cmentarzu Komunalnym 
organizowanej przez Cecylię Jabłońską, wolontariuszy – 
członków Uniwersytetu III wieku, wolontariuszy ZSP nr 1 
w Brzesku zebrano kwotę 5172,34 zł.

W kweście na Cmentarzu Parafialnym prowadzonej 
przez Marię Babicz, wolontariuszy gimnazjum i liceum ka-
tolickiego, harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku 
zebrano 4054,50 zł.

Zebrane w Dzień Zaduszny 237zł. przekazano do 
kancelerii Parafii Jakubowej jako włączenie się Komitetu 
w koszty odnowienia figury Matki Bożej z Dzieciątkiem na 
grobowcu ks. Macieja Pająka.

Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Odnowy i Troski 

o Cmentarz Parafialny w Brzesku zostanie podjęta decyzja 
o przeznaczeniu wspólnej kwoty 9226,84zł. na odnowienie 
kolejnych nagrobków.

Maria Babicz

Protokół z kwesty

http://www.kursbiblijny.deon.pl/
mailto:ldcb.biuro@gmail.com
mailto:zbigniew.marek@iezuici.pl
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
 Pani Teresie Czesak wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci Mamy
składają przyjaciele z Redakcji 

i czytelnicy „Kościoła nad Uszwicą”.

Przez prawie 20-cia lat, wpisywała się w stały krajobraz 
duszpasterstwa parafii św. Floriana w Uszwi. Wychowała 
wiele pokoleń dzieci i młodzieży, dla których mogła być nie-
nagannym wzorem. Siostra Teofila Sudak, bo o Niej właśnie 
jest mowa, urodziła się 6 kwietnia 1929 roku. We wspólnocie 
zakonnej Zgromadzenia Sióstr świętego Józefa przeżyła 63 
lata. W tym czasie realizowała duchowość Zgromadzenia, 
która koncentruje się wokół tajemnicy Miłości Miłosiernej 
Boga, objawionej w Misterium Wcielenia, Krzyża i Eucha-
rystii. Naśladując Jezusa Chrystusa ubogiego, pokornego 
i posłusznego Ojcu oraz niosącego miłosierdzie wszystkim 
potrzebującym, łączyła tę drogę 
z posługą miłosierdzia wobec ubogich 
braci i sióstr, co stanowi istotę chary-
zmatu przekazanego przez świętego 
ks. Zygmunta Gorazdowskiego, zało-
życiela Zgromadzenia.

- Pogodna, życzliwa, gościnna. 
Do tego pracowita i uczynna, mająca 
wielki szacunek do każdego człowie-
ka. Realizując swoje powołanie da-
wała Bogu i ludziom całą siebie, nie 
szczędząc sił i czasu. W środowisko, 
w którym przebywała wnosiła wiele 
radości i miłego humoru - wspomina 
siostra Domicela Sowińska, peł-
niąca obecnie w parafii św. Floriana 
w Uszwi posługę organistki. Pamię-
tam lata 70-te, kiedy przyjeżdżałam 
do Uszwi, wówczas mogłam odczuć 
Jej gościnność oraz autentyczną 
więź rodzinną, jaka panuje w naszej 
wspólnocie zakonnej, która pielęgnuje 
ducha rodzinności, braterstwa, pro-
stoty i wdzięczności, który wyraża się między innymi przez 
wspólnotę modlitwy, pracy i ofiarnej służby - dodaje. 

Te i inne pozytywne cechy, jakie posiadała siostra Teofi-
la Sudak, zapewne czerpała i wzorowała od św. Józefa - pa-
trona Zgromadzenia, od którego uczyła się bezgranicznego 
zawierzenia Bogu, dyspozycyjności wobec Jego zamierzeń 
oraz pokornej i cichej służby innym. Siostra Teofila praco-
wała w wielu placówkach należących do prowincji zakonnej. 
Była m.in. przełożoną domu zakonnego w Zakliczynie, 
Uszwi oraz w Tarnopolu na Ukrainie. Pracowała również, 
jako krawcowa, zakrystianka, opiekunka chorych oraz tzw. 
„siostra parafialna”.

- Odznaczała się dużą wrażliwością na cierpienie in-
nych i życzliwością wobec spotykanych ludzi. Była Siostrą 
o dobrym i szlachetnym sercu, do której ludzie lgnęli po 

prostu po to, by porozmawiać i powierzyć jej swe troski, które 
z matczyną czułością wysłuchiwała i wspierała modlitwą do 
Boga. W miarę możliwości starała się im zaradzić w sposób 
ludzki - wspomina siostra Redempta Martyka z Domu 
Generalnego Zgromadzenia s.s. św. Józefa w Krakowie.

Z przekazów wielu innych sióstr ze Zgromadzenia św. 
Józefa można się dowiedzieć, że siostra Teofila chętnie 
pomagała również chorym i potrzebującym, do których 
„docierała” na różne sposoby. Zapewne wielu mieszkańców 
Uszwi do dziś pamięta siostrę Teofilę, która za pomocą 
roweru, furmanki, a także piechotą, poruszała się drogami 

i ulicami parafii. 
- Ona umiała zrobić zastrzyk, 

opatrzyć rany, zaaplikować lekar-
stwo, które niejednokrotnie sama 
sporządzała z ziół i innych medyka-
mentów naturalnych – wspominają 
starsi mieszkańcy uszewskiej parafii. 
Chętnie odwiedzała starsze i chore 
osoby. Posiadała wiele różnych talen-
tów, które starała się wykorzystać na 
potrzeby Kościoła.

- Była krawcową, która umiała 
uszyć sutannę kapłańską, piuskę 
dla biskupa, biret dla księdza, ornat 
mszalny, a także wiele elementów 
tzw. bielizny ołtarzowej - wylicza 
siostra Januaria Karwowska, 
obecna przełożona domu zakonnego 
s.s. Józefitek w Uszwi. Ta praca sta-
nowiła wówczas jedno z wielu źródeł 
utrzymania domu zakonnego.

Jak wspominają siostry ze Zgro-
madzenia, pod koniec życia, kiedy 

z powodu wieku i choroby nie mogła już podejmować 
obowiązków poza klasztorem, podjęła ochotnie apostolat 
modlitwy i cierpienia, do którego Bóg ją wzywał, a swoją 
dobrocią i serdecznością sprawiała, że współsiostry chętnie 
ją odwiedzały, dzieląc się z nią zarówno sukcesami jak i po-
rażkami. Ostatnie lata ziemskiego życia spędziła w otocze-
niu sióstr ze swojego Zgromadzenia. Czas czuwania przy Jej 
łożu, był lekcją cichości, modlitwy, wytrwałości i ufności, że 
Bóg ma swój zamysł i czas dla każdego. Odeszła do wiecz-
ności w dniu 10 września 2014 r. Przeżyła 85 lat, z czego 
63 lata w zgromadzeniu zakonnym. Jest pochowana na 
przyklasztornym cmentarzu w Kluczborku. Odeszła, ale … 
nie umarła, bo nadal jest i pozostaje w naszej pamięci (…).

Marek Białka 

„Serce przy Bogu … ręce przy pracy …”
Wspomnienie s. Teofili Sudak CSSJ
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30 września 2015, w przeddzień rozpoczęcia nabożeństw 
różańcowych, na Mszy świętej o godzinie 18-tej, została uro-
czyście rozpoczęta peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej - „Słotwińskiej Pani” w rodzinach naszej parafii. Jest 
ona zwieńczeniem obchodów Roku Jubileuszowego w Parafii.

Aby sprawnie przebiegała, zostały wykonane dwie kopie 
obrazu. Do każdego nich dołączony jest modlitewnik, a tak-
że Kronika Nawiedzenia, w której rodziny wpisują intencje, 
prośby, podziękowania, proszą o dalszą opiekę i wsparcie.
Przyjmując Maryję do naszych domów, przyjmujemy Ją 
wraz z Jej Synem, który potrafi wszystko przemienić, 
a szczególnie to, co jest w nas słabe i grzeszne. Tylko On 
daje prawdziwą miłość, która przemienia twarde ludzkie 
serca, koi ból, rozpacz, dodaje sił i radość.

 Peregrynacja Obrazu przypomina wizytę Matki Bożej 
u św. Elżbiety. Przychodzi do świętej Elżbiety uwielbiać Boga 
za Jego wielkie dzieła. Przychodzi dziękować Bogu. Przycho-
dzi też pomagać starszej od siebie krewnej. Mamy nadzieję, 
że podobne będą owoce nawiedzenia w naszych domach.

Czas nawiedzenia w naszych rodzinach to czas 

Od września 2015 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca, 
w naszej parafii, przed Obrazem Matki Boskiej Częstochow-
skiej „Słotwińskiej Pani” odprawiany jest Apel Jasnogórski.

Specjalną okazją do jego wprowadzenia było zakończenie 
obchodów Roku Jubileuszowego Parafii, jak również dzięk-
czynienie Matce Boskiej za Jej obecność w  parafii od 150 
lat, za łaski otrzymane za Jej pośrednictwem. 

Apel Jasnogórski jest modlitwą kierowaną do Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, w intencji parafian, Ojczyzny, pokoju 
na świecie oraz prywatnych intencji wiernych, uczestniczą-
cych we wspólnocie.Zaczyna się od śpiewu „Bogarodzicy”, 
potem antyfony „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie 
pamiętam, czuwam” i  „ akatystu ku czci Najświętszej Maryi 
Panny”. Jest to najstarszy hymn Maryjny składający się 
z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświęt-
szej Maryi Panny i świętych. Składa się w dwóch części. 
Pierwsza przedstawia życie Maryi od Zwiastowania do Ofia-
rowania Jezusa w Świątyni. Druga rozważa boską i ludzką 
naturę Chrystusa i dziewictwo Maryi. Hymn śpiewany 
jest na stojąco. Po odśpiewaniu akatystu jest rozważanie 
kapłana, a po nim wspólne odmówienie dziesiątki różańca. 
Nabożeństwo kończy się błogosławieństwem i rozesłaniem.

W czasie apelu modlimy się również do naszej Słowińskiej 
Pani słowami modlitwy ułożonej przez ks. Tadeusza Bukowskiego 
na okoliczność przeniesienia Jej wizerunku do głównego ołtarza. 

Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej 

Apel Jasnogórski w parafii na Słotwinie

odnowy duchowej, umocnienia na drodze do świętości. Jezus 
wielokrotnie pływał po Jeziorze Galilejskim. Z łodzi nauczał 
zebrane na brzegu tłumy, uspokajał wzburzone wody jezio-
ra. Z łodzi uczniowie dokonywali cudownego połowu ryb. 
Dziś, w czasie trwania peregrynacji Obrazu, Jego i naszej 
Matki, prosi każdego z nas - „Wypłyń na głębię”. 

Ubogaceni łaskami otrzymanymi podczas peregrynacji, 
wypływamy na głębię wiary, nadziei i miłości. Stawiamy Boga 
w centrum naszych spraw osobistych, rodzinnych, społecznych.

Dziękujemy Ci dobra Matko, nasza „Słotwińska Pani”, 
że od 150 lat królujesz pośród nas, wysłuchujesz naszych 
próśb, jesteś dla nas niezwykłym Bożym darem na drodze 
ku Zbawieniu. Jesteś nam Matką i Opiekunką. Z  Tobą 
przeżywamy nasze radości i problemy, nasze cierpienia 
i kłopoty. Bądź nam nadzieją i pocieszeniem w tych trud-
nych czasach. Przemieniaj nasze rodziny, spraw, aby było 
w nich więcej miłości, życzliwości, pokoju i przebaczenia. 

Niech nasza parafia będzie jak rodzina, a rodziny naszej 
parafii staną się domowymi kościołami.

Maria Górka

Oto słowa modlitwy:
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

i w Ostrej stoisz Bramie, a na Słotwińskim peronie, 
wszystkich, którzy Ci ufają, bierzesz pod swój kró-
lewski płaszcz opieki, uzdrawiasz, prowadzisz do 
Syna i Syna im dajesz… dziś Ciebie wszyscy błagamy: 
Króluj nad nami, jak przed wiekami, bądź nam obro-
ną, wspomagaj w każdej potrzebie, Słowińska nasza 
Bogarodzico, Maryjo!

My dzieci Twoje, ocaliliśmy Twój święty Obraz od 
zapomnienia i odnowiliśmy. Prosimy z ufnością, Ty 
odnawiaj w nas obraz Syna Swojego, a Pana Nasze-
go Jezusa Chrystusa, aby nasza parafia była zawsze 
królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, jak 
i wiernych z sąsiednich parafii do naszej świątyni na Apel 
Jasnogórski w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W okresie 
jesienno-zimowym o godz. 19-tej, natomiast w okresie wio-
senno-letnim o godz. 21-ej.

Przychodźmy licznie, aby Maryja, jako nasza Matka, 
mogła być z nas dumna. Abyśmy Jej nie zawiedli!

Maria Górka
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Dr Adolf Bodzenta ur. się 29.05.1900 r. w Filipowicach 
pow. Chrzanów, w rodzinie chłopskiej. Szkołę podstawową 
ukończył w rodzinnych Filipowicach, natomiast gimnazjum  
i liceum w Krzeszowicach. W wymienionych szkołach 
otrzymywał wysokie oceny, bowiem był bardzo dobrym 
uczniem. Od dziecka marzył o profesji lekarza. Zaczął 
od weterynarii – jednak po roku nauki stwierdził, że nie 
o to mu chodziło. Następnie rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył je we 
Lwowie uzyskując dyplom dr med.

Pierwszą pracę rozpoczął w Zabierzowie pod Kra-
kowem. W 1931 r. przeniósł się 
do Warszawy, do jednej z klinik 
i pod okiem prof. Semerała chcąc 
uczyć się zawodu pracował za dar-
mo przez 8 lat. Bardzo się ucieszył, 
gdy uzyskał zgodę na pracę zarob-
kową w okresie wakacji. Pracował  
w sanatorium. Za tę pracę otrzymywał 
wynagrodzenie, które pozwalało mu 
na utrzymanie się w ciągu całego roku. 

Po wybuchu wojny znalazł na 
Litwie. Pojechał tam na rowerze ze 
słuchawką lekarską w kieszeni. Pod-
czas kontroli wojskowej na granicy 
– słuchawka lekarska była bardzo 
przydatna. Na Litwie, pracując jako 
lekarz, przetrwał do 1945 r.

Potem wrócił do Krakowa i intere-
sował się w dalszym ciągu uzdrowiska-
mi (Busko, Krynica, Jastrzębie, Go-
czałkowice). W tym okresie rozpoczął 
specjalizację I i II stopnia z zakresu 
reumatologii i balneologii. Z chwilą powstania szpitala 
w Goczałkowicach w 1956 r. dr Bodzenta podjął pracę na 
stanowisku Ordynatora jednego z Oddziałów Reumatologii. 
Tu pracował przez 2 lata. W 1958 r. ponownie wrócił do 
Krakowa i podjął pracę na stanowisku Konsultanta ds. 
Orzecznictwa. Ponadto pracował w poradni chorób reu-
matologicznych. Dodatkowo dojeżdżał do pracy w Brzesku 
(stary Ośrodek Zdrowia mieszczący dziś Urząd Pracy). 

W 1957 r. zawarł związek małżeński z Bożeną z d. 
Piątek, z którą miał 2 córeczki. Zamieszkali w Krakowie. 
Następnym miejscem pracy przez 5 lat było Sanatorium 

dla dorosłych „Orzeł 6” w Rabce, gdzie dr Bodzenta pełnił 
funkcję szefa tego sanatorium. Pewnego dnia do sanato-
rium „Orzeł 6” przyjechał jako pacjent Tadeusz Bałys – 
Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku. 
Starsze społeczeństwo Brzeska wie, że był to człowiek, 
który szczególnie pozytywnie zapisał się w historii miasta 
i jego mieszkańców. Jako mądry gospodarz nie tylko leczył 
się w Rabce ale kombinował, jakby to zrobić, by w Brzesku 
rozwinąć reumatologię i pomóc naszym mieszkańcom. I sta-
ło się. Na wyraźną prośbę ówczesnego Przewodniczącego 
PRN T. Bałysa, dr Bodzenta został sprowadzony do Brzeska 

w 1964 r. w okresie wakacji. Obiecano 
mu mieszkanie komunalne. Początko-
wo zamieszkał w Hotelu Sportowym, 
gdyż blok komunalny miał być oddany 
dopiero w grudniu 1964 r. Wówczas 
mógłby sprowadzić swoją rodzinę: żonę 
i dwie córki.

Ponieważ był specjalistą reuma-
tologiem i balneologiem, pragnął 
uruchomić zakład dla chorych z tymi 
schorzeniami. W porozumieniu z Bro-
warem, i Wydziałem Zdrowia, otwo-
rzył w1965 r. Zakład Balneologii. 
Początkowo na swoim wyposażeniu 
mieli 3 wanny. Kąpiele były solan-
kowe, ziołowe i salicylowe różnego 
rodzaju w  zależności od schorzenia.  
W tym czasie dyr. R. Bogdani odszedł 
z Browaru, a jego następcy nie byli 
tak zainteresowani rozwojem wyżej 
wspominanych dziedzin. Warunki były 
trudne, ponieważ ambulatorium nie 

miało instalacji gazowej. Wywary z ziół przygotowywane 
były na maszynkach elektrycznych. Aby mogła ruszyć 
fizykoterapia i rehabilitacja, należało zgromadzić odpo-
wiedni sprzęt. I tak sukcesywnie gromadzono urządzenia 
do gabinetów. Było bardzo ciasno. Po 4 latach zwolniły 
się pomieszczenia znajdujące się na parterze. Wówczas 
przeniesiono z piwnic gabinet lekarski oraz stanowisko 
pielęgniarki z korytarza. Zatrudniono fizykoterapeutkę – do 
tej pory zabiegi wykonywał sam lekarz.

Dla chorych był całkowicie oddanym, rozumiał ich dosko-
nale, gdyż sam cierpiał na podobne schorzenia reumatyczne. 
Był postacią niezwykłą. Posiadał cnoty i cechy lekarza 
starej szkoły ale łączył je z najnowszymi (na ówczesne lata) 
osiągnięciami medycyny. 

Wciąż podnosił swoje kwalifikacje. Widział w pacjencie 
człowieka, któremu zawsze, w każdej porze należy pomóc. 
Kto miał możliwość jego poznania, wiedział, że spotkał 
człowieka szlachetnego, skromnego i niezmiernie pracowi-
tego. Przyjaciela ludzi. Dzięki takim, jak on, świat stawał 
się lepszy, a w Brzesku zaczęła się rozwijać następna gałąź 
medycyny. Jego żona, pani Bożenka, powiedziała mi: On 
bardzo ukochał to miasto oraz swoich pacjentów. Praca 
była jego życiową pasją. 

Odszedł jeszcze jeden wybitny, prawy lekarz. Zmarł 14 
lutego 1976 r. w Brzesku. Został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym. 

Emilia Zydroń

Dr med. Adolf Bodzenta – 1900 - 1976
Brzeski Prekursor Reumatologii i Balneologii
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Jest nas wielu … Każdy z nas na co dzień, zajmuje się 
czymś innym. Są wśród nas przedsiębiorcy, menedżerowie, 
robotnicy budowlani, strażacy, jest także emerytowany 
piwowar. Tym czymś co nas łączy, jest pasja i zamiłowanie 
do muzyki. Spotykamy się towarzysko, czasem przy kuflu 
piwa, aby ze śpiewem i muzyką miło spędzić czas. 

- jedni łowią ryby, inni lubią zbierać grzyby, jeszcze 
inni pasjonują się łowiectwem i lubią polowanie na dziką 
zwierzynę. Każdy ma w sobie jakiegoś życiowego „bzika” 
na pewnym punkcie. Każdy z nas ma swoje hobby - wyli-
cza żartobliwie Zenon Skurnóg - emerytowany piwowar 
z Brzeska, który także jest pasjonatem muzyki. Muzyka ma 
w sobie coś więcej, bo nie tylko łagodzi wszelkie obyczaje, 
ale przede wszystkim, jest pewnego rodzaju formą terapii, 
która pozwala odreagować na codzienne problemy, których 
dzisiaj raczej nikomu nie brakuje - dodaje. 

Miejsca, w których się spotykamy są różne. Czasami 
są one czysto spontaniczne, a czasami zależą od wielu 
różnych okoliczności. Niewątpliwie najlepszy klimat i nie-
powtarzalną atmosferę tworzy wnętrze i otoczenie domku 

myśliwskiego, który należy do Tadeusza Wąsa, prywatnego 
przedsiębiorcy z Gnojnika. Położony z dala od centrum wsi, 
przylegający do lasu jest idealnym miejscem do wszelakiego 
biesiadowania. Nie sposób w takim towarzystwie nie wypić 
kufla zimnego piwa, czy nie przechylić kielonka dobrej 
wódeczki. Wszystko, rzecz jasna w granicach rozsądku, bo 
przecież wszystko jest dla ludzi … rozumnych i rozsądnych. 

- Ten dom ma bardzo bogatą historię i tradycję. Otóż, zo-
stał on całościowo rozebrany i przeniesiony zupełnie w inną 
część wioski. Po prostu, to jest mój rodzinny dom, w którym 
od zawsze rozbrzmiewał śpiew i muzyka. Odkąd pamiętam, 
przy różnych okazjach zawsze słychać było akordeon, trąbkę, 
saksofon i inne instrumenty. Tak po prostu muzyka została 
zaklęta w drewnie. Można powiedzieć, że ściany tego domu 
od dawien dawna dźwięczą muzyką - wspomina z nostalgią 
Tadeusz Wąs, wielki miłośnik i pasjonat muzyki ludowej. 

Spotkania towarzyskie są nie tylko okazją do skoszto-
wania przyjemności kulinarnych wykwintnej grillowanej 
kuchni, ale również są przyczynkiem do rozmów i wymiany 
poglądów, czasami odmiennych chociażby ze względu na 
preferencje polityczne. Nie mniej jednak, wspólnym mia-
nownikiem jest zawsze muzyka i śpiew, która wszystkich 
ze sobą pogodzi i wszystko załagodzi. Wśród instrumentów 
na których najczęściej gramy są te tradycyjne, powszechnie 

Pod znakiem heligonki
znane, ale jest też „coś” co zadziwia i wyróżnia spośród 
pozostałych. To jest właśnie … heligonka. 

- Instrument ten nie należy do łatwych, bowiem przy 
rozciąganiu miechów słyszymy brzmienie jednego głosu, zaś 
przy ściskaniu uzyskujemy inny dźwięk. Heligonka działa 
podobnie jak harmonijka ustna, tzw. organki - wyjaśnia Ta-
deusz Wąs, ludowy artysta, wielki miłośnik muzyki, który 
potrafi wydobyć dźwięki z samego wnętrza instrumentu. Po-
nadto, heligonka jest znacznie ograniczona w skali harmonii 
w porównaniu z tradycyjnym akordeonem, gdzie do wyboru 
mamy tylko dwie tonacje, przeważnie są to C-dur i F-dur, 
co znacznie ogranicza zespołowe granie wspólnie z innymi 
instrumentacji dętymi o stroju B i Es, takimi jak m.in. 
trąbka, saksofon, klarnet. Przy akordeonie można zmieniać 
tonacje, a tu niestety, ale już nie da się tego zrobić. Specy-
fiką tego instrumentu jest chociażby to, że ma bardzo niski 
dźwięk basowy, który odróżnia go od powszechnie znanego 
akordeonu. Dźwięk ten zbliżony jest skalą do helikonu (stąd 
pochodzi nazwa), czyli instrumentu basowego sporych roz-
miarów, który zazwyczaj można zobaczyć w ostatnim rzędzie 

szyku orkiestry 
dętej ponieważ, 
ze względu na 
swój spory roz-
miar wyróżnia 
się w szyku - do-
daje nasz muzyk-
-artysta. 

Heligonka to 
jeden z najtrud-
niejszych i naj-
starszych typów 
akordeonów. Za 
je j  wynalazcę 
uznaje się mi-
strza organowego 
i fortepianowego 
Cyrila Demaina, 

który w Wiedniu 23 maja 1829 roku otrzymał patent na 
wyrób heligonki. Jest to instrument muzyczny z grupy idio-
fonów, czyli instrumentów perkusyjnych. Sercem heligonki 
są stroiki przelotowe, czyli cienkie, podłużne i sprężyste 
blaszki, które na jednym końcu są umocowane, zaś pozo-
stała jego część wibruje pod naporem powietrza tłoczonego 
ręcznym miechem. A zatem, źródłem dźwięku jest drgająca 
blaszka, a nie słup powietrza, dlatego też heligonka jest 
instrumentem perkusyjnym (idiofonem), a nie instrumentem 
aerofonicznym. Początkowo, heligonka miała dwa rzędy 
guzików po prawej ręce (11 guzików rząd pierwszy i 10 
guzików rząd drugi) i osiem basów po lewej ręce (cztery 
basy, cztery sekundy). W takiej postaci jest wyrabiana do 
dnia dzisiejszego. Od początku XX wieku zaczęto wyrabiać 
trójrzędową heligonkę. Współcześnie produkuje się dwurzę-
dową, trójrzędową a nawet pięciorzędową heligonkę.

Heligonka ma bardzo bogatą historię. Pierwsze wzmianki 
o tym instrumencie pochodzą z czasów słynnego słowackiego 
zbójnika Juraja Janosika z Terchovej w masywie górskim 
Mała Fatra. Heligonka zalicza się do kategorii instrumentów 
ludowych. Warto tutaj zaznaczyć, że – wg wymogów etnogra-
ficznych - we wszelkich konkursach folklorystycznych, jak 
chociażby znany wszystkim Góralski Karnawał w Bukowinie 
Tatrzańskiej, jedynym dopuszczalnym instrumentem w kapeli 
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Pod przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza An-
drzeja Jeża odbyło się poświęcenie dzwonów do nowobudo-
wanego kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku. 
We Mszy świętej koncelebrowanej uczestniczyło kilkuna-
stu kapłanów, głównie z brzeskiego dekanatu. 

- Zakończony został kolejny etap prac przy nowej 
świątyni. Znakiem tego są dwa nowe dzwony o imionach 
„Maryja” i „Józef”, które zawisną na wieży kościoła. Ich 
waga przekracza ponad tonę - mówi ks. Marian Zapiór, 
proboszcz parafii. Koszt wykonania obydwu dzwonów 
wyniósł blisko 100 tys. złotych i został pokryty z datków, 
jakie comiesięcznie składają nasi parafianie - wyjaśnia.

Warto tutaj wspomnieć, że symbolika dzwonów jest 
jakże bardzo wymowna. Otóż, w tradycji i kulturze 
chrześcijańskiej, dzwony od zawsze uważane były, jako 
wyjątkowy instrument. Ich głos rozchodzący się na wszyst-
kie strony świata, wzywał ludzi do wielbienia Boga oraz 
sygnalizował obecność sacrum w przestrzeni duchowej 
i powietrznej. W dawnych czasach uważano, że dzwon pełni 
ważną rolę w odprawianiu egzorcyzmów przeciw wpływom 
złych mocy, nawałnic, burz i innych klęsk żywiołowych. 
Dzwonom - podobnie jak ludziom - nadawane są imiona 
świętych lub osób szczególnie zasłużonych dla wiary i Ko-
ścioła. Ta symbolika oznacza, że wierni powinni słuchać 
ich głosu, podobnie jak słuchają nauki świętych patro-
nów oraz gorliwie gromadzić się w kościele na modlitwie 
i słuchaniu Bożego Słowa. W kulturze chrześcijańskiej, 
dzwony uważane były za „ewangelicznego kaznodzieję”, 
które mocą swego tonu jakby pieczętowały treści głoszo-
ne w świątyniach. Bogatą symbolikę dzwonu odkrywają 
teksty modlitw liturgicznych, towarzyszących obrzędowi 
ich błogosławienia. W dawniejszych rytach poświęcania 
dzwonów wielokrotnie powtarzana była formuła, aby ich 
głos - podobnie jak cytra Dawida - przyzywał wiernych na 
modlitwę, odpychał sidła nieprzyjaciela z jego oszukańczy-
mi zasadzkami, odsuwał zarazę, grad, grzmoty, nawałnicę, 
wichurę i wszelkie klęski, a ręka Anioła, aby ustawicznie 
strzegła i zachowała dobre owoce ludzkiego umysłu i serca.

- Głos dzwonów, który z wieży waszego kościoła będzie 
się rozlegał na cztery strony świata, ma wam przypomi-
nać o obecności Boga w tym świecie. Ma was wzywać na 
Eucharystię, do odmawiania modlitwy „Anioł Pański”, 
odśpiewania Apelu Jasnogórskiego – mówił w homilii ks. 

Poświęcono dzwony do nowego kościoła w Gnojniku
bp Andrzej Jeż, pasterz tarnowskiego kościoła. Nie bez 
powodu dzwony były i są nazywane „wołającymi kazno-
dziejami”. Imiona tych dzwonów mają wam przypominać 
o świętości życia Maryi i Józefa, jako wzorców do naśla-
dowania - mówił dalej tarnowski hierarcha. 

Przypomnijmy, że budowa nowego kościoła rozpoczęła 
się w maju 2006 roku i trwa nadal. Autorem projektu jest 
mgr inż. architekt Elżbieta Langer z Bochni. Dotychczas na 
budowę kościoła zostało wydane blisko 3 mln złotych. Na 
dzień dzisiejszy jest już zrobiona, m.in. posadzka granitowa, 
stacje Drogi Krzyżowej, wyposażenie prezbiterium a także 
elewacja zewnętrzna budynku kościoła, chodnik procesyjny 
wokół niego oraz przestronny i pojemny parking na ponad 
150 samochodów. Pozostaje jeszcze wykonanie witraży, 
zakup mebli wyposażenia zakrystii, zakup siedzenia dla 
celebransa (sedilia), jego asysty oraz ministrantów. Projekt 
architektoniczny przewiduje również wyposażenie „małego” 
ołtarza w kaplicy św. Jana Pawła II, która znajduje się 
w bocznej nawie od strony południowej. Na przeciwległej 
ścianie obok prezbiterium planowane jest wykonanie dru-
giego ołtarza. Będą w nim wystawione relikwiarze pięciu 
świętych i błogosławionych, którzy od kilku lat są czczeni 
w naszej parafii. Są to relikwie św. Jana Pawła II, św. 
Stanisława Kazimierczyka, św. Marii de Mattias, św. o. Pio 
oraz bł. Karoliny Kózka. Widok postępujących prac, jakie 
z roku na rok są czynione na placu budowy, jest powodem 
do zadowolenia niemalże wszystkich Parafian. Radości nie 
kryje też ks. Julian Osmola, emerytowany proboszcz para-
fii św. Marcina, który każdorazowo dziękuje Panu Bogu, że 
dane Mu było dożyć tak wielu doniosłych uroczystości, a to 
jest przede wszystkim rozpoczęcie budowy nowego kościoła, 
wmurowanie kamienia węgielnego, tudzież poświecenie 
dzwonów. Nie można tutaj nie wspomnieć Jego osobistych 
powodów do radości, z racji chociażby Jego własnego jubi-
leuszu 60-cio lecia kapłaństwa oraz blisko 50-cio letniego 
posługiwania duszpasterskiego w gnojnickiej parafii, nota-
bene do której przybył w 1967 roku.

- Chciałbym, aby dobry i miłosierny Bóg pozwolił mi 
jeszcze doczekać wielkiego i radosnego dnia konsekracji 
nowej świątyni, która planowana jest na 2020 rok, tj. 
w setną rocznicę objawień fatimskich - mówił ze wzrusze-
niem ksiądz senior. 

Marek Białka

ludowej jest heligonka. Tradycyjny, znany powszechnie akor-
deon powoduje znaczne obniżenie punktacji przez jurorów, 
a czasami nawet dyskwalifikacje. Oczywiście, w kapeli ludowej 
dopuszczalne są jeszcze skrzypce, kontrabas, trąbka i klarnet. 

Myślę, że warto poznać ten nieco archaiczny instrument, 
który ma bardzo bogatą tradycje ludową polskiej wsi. Pamięć 
o kulturze i tradycjach naszych przodków, jest nie tylko 
wyrazem patriotyzmu, ale również ma na celu zachowanie 
i ocalenie od zapomnienia oraz przekazanie bogatej historii 
dla przyszłych pokoleń. Instrument ten nadal jest dosyć 
popularny w Beskidzie Żywieckim gdzie odbywają się Mię-
dzynarodowe Przeglądy Heligonistów, którym patronuje 
Fundacja Braci Golec.

O tym, jak wielkie znaczenie w życiu człowieka odgrywa 
muzyka, świadczyć mogą chociażby słowa Johanna Wol-
fganga Goethe’go, który jest autorem słów: 

„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wejdź, tam dobre serca mają. 
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”

Marek Białka
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Na apel redakcji KnU, aby przygotować wieńce adwento-
we i modlić się przy nich w rodzinach, otrzymaliśmy ciekawe  
odpowiedzi: z parafii  Gosprzydowa, z parafii św. Jakuba, ze 
Szkoły Katolickiej, z Kolpingowskiego Klubu Seniora i nie-
których rodzin. Na zdjęciach laureaci konkursu na najlepszy 
wieniec: Na dole piękne wieńce z Gosprzydowej. Pozostałe 
- z parafii św. Jakuba. Jakub Ropek ze Szkoły Katolickiej 
prezentuje wieniec z kalendarzem adwentowym. W postaciach 
mikołajków są umieszczone adwentowe postanowienia.

Dziękujemy wszystkim! Gratulujemy Laureatom!

MÓWI MATKA
TERESA Z KALKUTY

Adwent podobny jest do wio-
sny. Bóg przychodzi jako małe 
dziecko, tak bardzo potrzebuje 
swej Matki. Zobaczmy, dotknij-
my wielkości ukrytej w głębi ich 
pokory, pokory Jezusa i Maryi. 
Jeśli naprawdę pragniemy, aby 
Bóg nas napełnił, musimy przez 
pokorę ogołocić się ze wszyst-

kiego co jest w nas egoizmem. Gdzie zaczyna się miłość? 
W domu. Uczmy się kochać w naszej rodzinie . W naszej 
rodzinie mogą być bardzo biedni ludzie, a my ich nie dostrze-
gamy. Nie mamy czasu, by się do siebie uśmiechnąć, brak 
nam czasu na chwilę rozmowy ze sobą. Wnieśmy do naszego 
domu miłość i czułość, a od razu spostrzeżemy różnicę.

Spraw by Twój dom, twoja rodzina stały się drugim 
Nazaretem, w którym zapanuje miłość, pokój i jedność; 
miłość bowiem zaczyna się w domu. Musisz być nadzieją na 
wieczne szczęście twojej żony, męża, dziecka, dla twojego 
dziadka, babci, dla wszystkich, którzy są z Tobą związani.
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