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Niech Zmartwychwstały 
Chrystus oświeca drogi 
codziennego życia.
Niech uzdalnia 
do świadectwa 
i do odwzorowania
w życiu jego postaw. 
Niech obdarza 
błogosławieństwem 
i pomaga życie czynić 
szczęśliwym, pełnym 
entuzjazmu w służbie
Bogu i bliźniemu. 

Wesołych i ciepłych
Świąt Wielkanocnych! 
życzą Duszpasterze Fary 
Brzeskiej i Redakcja KnU
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W pierwszą niedzielę Adwentu - 27 listopada roz-
poczęło się wdrażanie Programu Duszpasterskiego 
Kościoła katolickiego w Polsce na  rok  liturgiczny 
2016/2017, któremu przyświecają słowa „Idźcie i gło-
ście”. Będziemy go przeżywać pod szczególnym patronatem 
Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień. 
Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej 
Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie 
Fatimy. Wyzwaniem staje się 
dla nas także Rok Świętego 
Brata Alberta, ogłoszony przez 
Konferencję Episkopatu Polski 
w związku z 100. rocznicą śmier-
ci „Brata naszego Boga”.

Dla ścisłości przypomnę, 
że motto całego cyklu Pro-
gramu  Duszpasterskiego 
w latach 2013 – 17 brzmiało: 
„Przez Chrystusa, z Chrystusem 
i w Chrystusie. Przez wiarę 
i chrzest do świadectwa” i nadal 
nawiązując  do  nauczania 
papieża Franciszka, wzywa 
do bycia uczniami-misjona-
rzami.

„Wierzę w syna Bożego” to 
hasło, które prowadziło wier-
nych przez rok 2013/14. W roku 
liturgicznym 2014/15 brzmia-
ło ono: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”, w 2015/16 - „Nowe życie 
w Chrystusie” a hasło na lata 2016/17 
brzmi: „Idźcie i głoście”. Program jest 
realizowany na poziomie ogólnopol-
skim, diecezjalnym i parafialnym.

Cel na bieżący rok duszpasterski 
wskazał Abp Gądecki : Chcemy czynić 
nasz Kościół misyjnym zarówno we-
wnątrz (ad intra), jak i na zewnątrz 
(ad extra). Pragniemy odnowić misyj-
ny zapał wewnątrz wspólnoty wierzą-
cych, ale także chcemy wychodzić na 
obrzeża do tych sióstr i braci, którzy 
żyją poza Kościołem albo zatracili kon-
takt ze wspólnotą wierzących, mimo iż 
zostali ochrzczeni. W ostatnim roku re-
alizacji Programu ważne będzie także 
uświadomienie wiernym, że wszyscy, 
niezależnie od wieku mogą aktywnie 
włączać się w głoszenie Ewangelii”.

Ten rok duszpasterski można 
umieścić w kontekście całej nauki 
Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza w kontekście jego uczniów. 
Jaka jest bowiem struktura bycia uczniem Mesjasza? Jezus 
powołał apostołów, aby z Nim byli i towarzyszyli Mu. On 
nauczał i wyjaśniał, a dopiero potem ich posyłał. Obecny 
rok duszpasterski stał się więc konsekwencją naszego 
przygotowania. Mieliśmy okazję uczynić Chrystusa sen-

sem naszego życia, wejść w przestrzeń Jego słowa, stać się 
nowym człowiekiem i teraz możemy głosić Dobrą Nowinę.

A więc idźcie i głoście to, co zobaczyliście, usłyszeliście, 
czego doświadczyliście, bo jesteście świadkami... ponieważ 
głosząc słowo Boże, formujmy siebie. Ono w nas rośnie. 
Usłyszane słowo potrzebuje gruntu. Pada na glebę mojego 
i twojego serca, ale żeby wydało plon, wymaga dodatkowej 
pielęgnacji… Gdy zaczynamy żyć słowem Bożym, Pan 

Bóg otwiera przede nami nowe 
horyzonty, które stają się coraz 
szersze. Im bardziej poznaje-
my Słowo, ono bardziej mnie 
posyła…

Głoszenie najpierw odbywa 
się poprzez świadectwo naszego 
życia na wzór samego Jezusa. 
W Piśmie Świętym czytamy, 
że przechodził On przez miasta 
i wioski. Szedł po prostu drogą. 
Nie zbaczał. Przechodził  przez 
centra miasteczek i przez pery-
feria. O czym to świadczy? Że 
każdemu dawał możliwość spo-
tkać się ze swoim słowem. I my, 
patrząc na Jezusa, powinniśmy 
wszystkich zarażać  „wirusem” 
ewangelizacji. To jest naprawdę 
coś pięknego.

 „Idźcie i głoście” oznacza, 
idźcie i prowokujcie ten świat do tego, 
by zastanowił się na sensem i celem 
swojego życia! Nauka Jezusa stała się 
prowokacją dla świata, który pogrążył 
się w ciemności. Jako osoby wierzące 
mamy głosić nadzieję i miłość, czyli 
obudzić ten świat z letargu. 

Pierwszą przestrzenią i osobą, 
której mam głosić Ewangelię, jestem 
ja sam. Tutaj mamy do czynienia 
z podwójnym wymiarem: indywidu-
alnym i wspólnotowym. Istnieje taka 
zasada - jeśli chcę ewangelizować, 
najpierw muszę zewangelizować 
siebie, muszę pozwolić, żeby słowo 
Boże działało we mnie, bym stał się 
świadkiem. Przyjęte słowo powoduje, 
że bardziej poznajemy Kościół i Jego 
życie. Ojciec Święty Franciszek mówi 
nam o przestrzeniach nowej ewangeli-
zacji: od duszpasterstwa tradycyjnego 
do tych, którzy nie znają wiary. Paweł 
VI zaś powiedział, że współczesny 

świat potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli, a je-
żeli nauczycieli, to takich, którzy są świadkami. Wymiar 
wspólnotowy więc wyraża się w głoszeniu Ewangelii swoją 
postawą w rodzinie, w pracy i wszędzie tam, gdzie Pan Bóg 
mnie postawi.

Opr. MD

„Idźcie i głoście”?
Co? Komu? Dlaczego? Jak? Po co?
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Wszyscy wędrujemy razem w naszym Kościele diecezjal-
nym, przez przestrzeń i czas, włącze-
ni w wędrówkę Kościoła powszech-
nego, kroczącego po drogach historii 
zbawienia. Dyna micznie zmieniająca 
się sytuacja społeczno - kulturowa, 
w której żyjemy, praktykujemy na-
szą wiarę i budujemy żywy organizm 
Chrystusowego Kościoła, domaga się 
najpierw gruntownego ro zeznania, 
oceny i refleksji, aby następnie móc 
popatrzeć w przy szłość i wytyczyć 
najwłaściwszy szlak działań dusz-
pasterskich.

Z tych racji podjąłem decyzję 
o zwołaniu V Synodu Diece zji Tar-
nowskiej. Bardzo zależy mi, aby nasz 
synod diecezjalny odbywał się z za-
angażowaniem i dzięki współpracy 
całego ludu Bożego naszej diecezji. 
Każdy z diecezjan poprzez swoją 

W parafiach Brzeskiego Dekanatu, jak zresztą w całej 
Polsce działają różne wspólnoty, grupy modlitewne i sto-
warzyszenia. W parafii św. Jakuba w Brzesku jest ich 16. 
W wielu miejscach powstawały spontanicznie, mimo, iż 
wydawało się to niemożliwe. Jest to zasługa nie tylko księży 
tu pracujących, bo oni się co jakiś czas zmieniają, ale osób 
świeckich zaangażowanych w ich tworzenie, wzrastanie 
i trwanie, mimo różnorakich trudności… Animatorzy ta-
kich grup zdają sobie dobrze sprawę z tego, że sami nic by 
nie zdziałali: gdyby nie przyszli chętni, gdyby nie podjęli 
wspólnych zadań, gdyby nie ich odpowiedzialność za ca-
łość… i gdyby nie Boża pomoc – wszystko by się rozsypało…

mo dlitwę i swój głos, a później przez wspólne działanie 
ożywiające wiarę, będzie mógł wnieść 
swoją cząstkę w życie Kościoła tar-
nowskiego. Hasłem V Synodu pragnę 
uczynić słowa: „Kościół na wzór 
Chrystusa” (EG 23).

Gorąco proszę Was, drodzy Die-
cezjanie, abyście ochoczo pod jęli 
modlitwę w intencji V Synodu, 
którego prace potrwają przez kilka 
kolejnych lat. Z Bożą pomocą, pro-
wadzeni światłem Ducha Świętego, 
pielgrzymując jako Kościół tarnow-
ski na wzór Chrystu sa, podejmijmy 
wspólnie dzieło V Synodu Diecezji 
Tarnowskiej.

Wszystkim Diecezjanom udzie-
lam z serca pasterskiego bło-
gosławieństwa.

Andrzej Jeż 
BISKUP TARNOWSKI

 Ja wychodzę z założenia: ”Jeżeli Pan Bóg zechce, byśmy 
zaistnieli, to nam pomoże”.

Tak było z brzeskim Bractwem Szkaplerznym. To było 
już dawno… w  2000 roku, gdy nawiązaliśmy kontakt 
z Karmelitami z Czernej, w wyniku czego powstała u nas 
Rodzina Szkaplerzna, a rok później erygowane Bractwo 
Szkaplerzne (zatwierdzone przez Generalną Kurię Kar-
melitów Bosych w Rzymie). Wtedy stwierdziłam, że jeżeli 
Matka Boża zechce przyjść do naszego miasta – to przyjdzie. 
Musimy Ją tylko o to poprosić. Podobnie było z relikwiami 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które nawiedziły Jakubową 
Parafię w 2005 roku. Tym razem te słowa wypowiedział  

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!

Wyzwania Roku Duszpasterskiego
dla chrześcijańskich wspólnot

MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,  zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, pra-
gniemy razem wyruszyć w drogę, aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.

Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,  napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, 
abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy 
wszystkich diecezjan.

Błagamy Cię, Jezu - Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością  od-
czytywali znaki czasu w świetle Ewangelii,  budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami, odnowili 
i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego w jedności z całym Kościołem powszechnym.

Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w syno-
dalnej pielgrzymce wiary!

Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami! Święci Świeradzie i Benedykcie, 
módlcie się za nami!

Święta Kingo, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!
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o. Karmelita. Powtórzę je jeszcze raz: „Jak św. Teresa będzie 
chciała was nawiedzić – to nawiedzi”. I tak się stało… A my, 
członkowie Bractwa NMP z góry Karmel nadal trwamy, 
mimo, że nie zawsze jest łatwo.

Na grudniowym spotkaniu formacyjnym podjęliśmy 
temat: Czy my, jako Bractwo jesteśmy prawdziwą wspól-
notą chrześcijańską? Jakie mamy osiągnięcia, jakie braki, 
co należałoby usprawnić lub zmienić. Bazowaliśmy na 
materiale z rekolekcji dla animatorów: „Trzy konferencje 
o wspólnocie”. Ponieważ skrócone teksy były dostępne 
dla wszystkich –każdy osobiście przygotował się do oceny 
własnego uczestnictwa w grupie: Dlaczego tu jestem? Jak 
uczestniczę? Co się zmieniło w moim życiu i świadomości 
religijnej? Czy mam jakieś nowe propozycje?

Ocena „ Jacy jesteśmy jako grupa” była pozytywna. 
Wniosek: Oby tak dalej…

Dlaczego o tym piszę? Dobrze jest od czasu do czasu 
zastanowić się nad grupą, w której uczestniczymy w swojej 
parafii. Może są tacy, którzy jeszcze nigdzie nie znaleźli 

swojego miejsca. Może szukają. Przyjdźcie do nas. Nie 
spędzajcie swojego życia w czterech ścianach swojego 
mieszkania. Zrezygnujcie z wygodnej kanapy (patrz: papież 
Franciszek) i idźcie. A potem nadejdzie czas, by powiedzieć 
kolejne słowo: „głoście”.

Niżej podaję uwagi, wskazówki, przykłady, które 
pomogą zrozumieć sens uczestnictwa w grupach ewange-
lizacyjnych oraz sprawdzić, czy nasze grupy nie są tylko 
spotkaniami koleżeńskimi. Miłej lektury.

Wspólnotą życia chrześcijańskiego nazywamy taką 
grupę, w której faktycznie w centrum jest Jezus, a wszy-
scy - pozostając jakby w okręgu - stawiają sobie jako cel 
wzrastanie ku Chrystusowi. Dążenie ku Chrystusowi 
przybliża ludzi. Ktoś powiedział, że do nieba nie idzie się 
samotnie. Pamiętajmy, że jest to idealny obraz wspólno-
ty, lecz taka sytuacja nie istnieje, gdyż różne jest tempo 
zbliżania się i oddalania od Chrystusa. Wspólnota chrze-
ścijan jest grupą ludzi, którzy chcą być znakiem Królestwa 
Bożego na ziemi.”Budowani na fundamencie apostołów 
i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus 
Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą 
w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez 
Ducha” / Ef 2,20-22/. To my jesteśmy żywymi kamieniami 

tej budowli. A niełatwo jest dopasować jeden kamień do 
drugiego, gdyż każdy jest zupełnie inny. Co robi wówczas 
budowniczy? Bierze młot i pozbawia je niepotrzebnych 
kantów i zbyt ostrych krawędzi. Podobnie jest we wspólno-
cie. Musimy się jeden do drugiego dopasować - nie obędzie 
się bez zadawania sobie bólu, bez obtłukiwania kantów 
naszego egoizmu. 

Pomocą w budowaniu wspólnoty są 4 filary: mo-
dlitwa, trwanie w nauce Apostołów, łamanie chleba 
i braterska komunia. 

Modlitwa - każdy chrześcijanin jest wezwany do zjedno-
czenia się z Bogiem, do żywego kontaktu z Nim począwszy 
od modlitwy osobistej do wspólnotowej, która jednoczy! 
Boża obecność jednoczy ludzi. „ Jeżeli dwaj z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój 
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam Ja jestem pośród nich” /Mt 18,19-20/.

Trwanie w nauce Apostołów- przekaz prawdy do-
konuje się przez ręce ludzi, których Bóg do tego wybrał, 
a nie bezpośrednie przez Ducha Świętego, jak chcieliby ci, 
którzy pomijają instytucje Kościoła. Urząd Nauczycielski 
Kościoła został ustanowiony przez Chrystusa. Wspólnota 
jest budowana przez Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym 
i nauce Kościoła. Bóg przez Swoje Słowo kształtuje nasze 
myślenie, postawy, upodobania, zainteresowania, decyzje 
itp. Kształtuje nasze serca, sumienia, słowa i czyny. Brak 
znajomości nauki Kościoła może prowadzić do wielu wypa-
czeń. Jan Paweł II ostrzega, aby w grupach nie zabrakło 
„poważnego studiowania nauki chrześcijańskiej”.

Łamanie chleba- Eucharystia stanowi szczyt i źródło 
życia chrześcijańskiego. W Eucharystii prawdziwie spoty-
kamy się z pełnią miłości Chrystusa, który do końca nas 
umiłował. 

Braterska komunia- jest to rodzaj szczególnej uwagi, 
jaką otaczamy pozostałe osoby: troska o wzajemne służenie 
sobie, a przede wszystkim przekazywanie jedni drugim 
czułości, Bożej miłości oraz wzajemne niesienie swoich 
ciężarów. W prawdziwej wspólnocie ludzie nie tylko się mo-
dlą, śpiewają, klaszczą, ale troszczą się o siebie nawzajem. 
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Pomagają sobie nie tylko duchowo, ale także materialnie. 
Wspólnota jest miejscem miłości braterskiej. Każdy mój 
aktywny tam udział sprawia, że staję się darem dla in-
nym, czasem może trochę ciężkim, trudnym, ale zawsze 
darem. Żyjąc w ten sposób ubogacamy siebie nawzajem 
i przyczyniamy się do budowania więzi między sobą, Jeśli 
natomiast jestem tylko obserwatorem, wyczekuję, że ktoś 
za mnie wszystko zrobi, że ktoś mnie obsłuży, to na pewno 
nie mam udziału w budowaniu wspólnoty, a może nawet 
pojawić się pytanie, czy w ogóle jestem członkiem grupy. 

Jeżeli chcemy, aby Grupa miała charakter wspólnoty, 
to sami musimy do tego dążyć - każdy (!) z nas. Od naszego 
zaangażowania i naszej postawy zależy bardzo wiele. To 
my jesteśmy odpowiedzialni za 
kształt i rozwój naszej grupy. 
Jednak nie możemy wymagać 
od innych, jeśli nie wymagamy 
od siebie. Naszym bogactwem 
jest ogromna różnorodność, 
którą możemy wykorzystać dla 
wspólnego dobra. Każdy z nas 
jest niepowtarzalny, obdarzo-
ny licznymi talentami. Nie są 
one naszą zasługą, lecz zostały 
nam podarowane przez Boga. 
Dlatego nie wolno nam zako-
pywać tych talentów - z ich 
pomocą powinniśmy służyć 
innym, zgodnie ze słowami 
„Darmo otrzymaliście, darmo 
dawajcie!” (Mt 10,8).

Jeżeli czujemy sie współbu-
downiczymi naszej Wspólnoty, 
myślę że bez wahania przy-
znamy rację stwierdzeniu, że 
każdy powinien dokładać swo-
ją cegiełkę, by ta nasza grupa 
stawała się coraz piękniejszą 
„budowlą”. 

Tą cegiełką jest najmniej-
sze nawet zaangażowanie. Ono 
świadczy o tym że wzrastamy 
w miłości! Dlatego też, aby 
wspólnota wzrastała, czynimy 
wszystko, by nasze relacje z innymi osobami stawały się 
każdego dnia coraz bardziej wolne i bardziej intymne.

Lecz jeśli w mojej wspólnocie jest jakaś trudna osoba 
czy depresyjna o złym charakterze, wówczas przede mną 
otwiera się wspaniała możliwość oczyszczenia mojej miłości, 
możliwość „pozdrowienia mego nieprzyjaciela”, dawania bez 
otrzymywania, tylko ze względu na bezinteresowne dawa-
nie. Dlatego też powinniśmy prosić Pana, aby w naszych 
wspólnotach była jakaś osoba mniej „miła”, jakaś trudniej-
sza, abyśmy mogli wobec niej okazać naszą chrześcijańską 
miłość, autentyczną i oczyszczoną, ponieważ nie jesteśmy 
zwykłą „paczką kolegów”. 

Jeśli mam szczęście i w mojej wspólnocie są ludzie mili 
i sympatyczni, radośni i mający dobry charakter, powi-
nienem dziękować Bogu i przeżywać moją wspólnotę jako 
wyraz braku napięć i jako wyraz radości życia.

Celem Wspólnoty modlitwy jest rozeznanie: szukanie 
przede wszystkim woli Boga. Nie tylko w odniesieniu do 
grupy, ale także odnośnie do każdego jej członka. Sposo-
bem osiągnięcia tego są regularne spotkania, podczas 
których tworzy się odpowiedni klimat do rozeznawania. To 
zakłada, że każdy w sposób wolny i szczery, mówi o swoich 

konfliktach i aspiracjach z uwagi na wartości. Wspólnota 
zaś ustosunkowuje się do opinii i przystaje na nie lub je 
modyfikuje.

W komunikacji wspólnoty nieodzownym jest to, aby 
wszyscy wyrażali się w klimacie zaufania i aby nikt nie 
milczał systematycznie, ze względu na nieufność albo my-
śląc, że nic nie wnosi. Aby wszyscy umieli słuchać z uwagą 
i życzliwością, bez zniecierpliwienia, akceptując swoją po-
datność na zranienia, zawczasu wiedząc, że przedstawiając 
się lub słuchając innych powinniśmy być świadomi i gotowi 
na przejęcie tego, że inni nas mogą 

Wspólnota jest jak orkiestra, która gra symfonię. Każdy 
instrument osobno gra pięknie, ale gdy wszystkie grają 

razem, gdy jeden ustępuje 
miejsca drugiemu w odpowied-
nim momencie, wtedy brzmi 
to jeszcze piękniej. Wspólnotę 
można porównać do parku 
pełnego kwiatów, krzewów, 
drzew. Każdy pomaga żyć in-
nym, wszystkie razem w swej 
harmonii świadczą o pięk-
nie samego Boga, Stwórcy 
i Ogrodnika, który je pielęgnu-
je. Wspólnota składa się z ludzi 
posiadających bogactwa, dary, 
ale i naznaczonych słabością, 
akceptujących siebie wzajem-
nie, przebaczających sobie. 

Trzeba mieć świadomość 
wielkiej wartości każdej oso-
by, ale również świadomość 
tego, że jeszcze więcej można 
zrobić przez wspólnotę. Gdyby 
Chrystus tak nie uważał, nie 
założyłby Kościoła. Założył 
Kościół jako wspólnotę a nie 
jako zbiorowisko. Moglibyśmy 
się zbawić sami, indywidualnie 
i tak prawie przez dwadzieścia 
wieków Kościoła uznawano - 
nie zwracano większej uwagi 
na wartość wspólnoty, ona była 
na drugim miejscu. Ale Kościół 

w swej dojrzałości został doprowadzony przez Ducha Św. 
do stwierdzenia wartości wspólnoty, stwierdzenia wartości 
Kościoła, komunii między uczniami Jezusa. 

Na zakończenie, nawiązując do budowania wspólnoty 
w radości, zaprezentuję hinduską bajkę o pewnym psie, 
który znalazł się w sali tysiąca luster. Nie wiedział, co 
to są te lustra, zobaczył całą masę przedstawicieli swego 
gatunku i widząc ich, zaczął warczeć, szczekać i szczerzyć 
zęby, wpadł w szał, we wściekłość. I te tysiące jego podobizn 
odpowiedziało mu tym samym. Pies wystraszył się takiego 
świata, zaczął ze skowytem uciekać, biegał w kółko tak 
długo, aż zamęczył się na śmierć. A wystarczyło, aby się 
choć trochę uśmiechnął, by choć raz zamerdał życzliwie 
ogonem. Wszystkie jego odbicia w tych tysiącach luster 
odpłaciłyby mu tym samym radosnym obrazem. A jak my 
patrzymy na naszych bliskich, członków naszej wspólnoty? 
Z „warczeniem pod nosem” czy z uśmiechem ? 

Zechciejmy zatem jako animatorzy, ich zastępcy, człon-
kowie współ-budować” naszą wspólnotę jako dzieło Boże, 
jako miejsce radości i przebaczenia, jako „małą wspólnotę” 
w ramach wielkiej wspólnoty Kościoła, z miłością i radością.

Maria Dziwiszewska
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12 marca 2017 
roku rodziny Domo-
wego Kościoła rejonu 
Brzesko przeżywały 
Wielkopostny Dzień 
Wspólnoty. Rozpoczę-
liśmy udziałem w Eu-
charystii, a następnie 
w Gorzkich Żalach 
w kościele parafial-
nym. Po zawiązaniu 
wspólnoty nasz pro-

boszcz ks. Wojciech wygłosił konferencję na temat „Wspól-
nota miejscem doświadczania miłosierdzia”. Przybliżył 

nam podwójny wymiar Kościoła, jako wspólnoty – wymiar 
wertykalny(wspólnota z Bogiem) i horyzontalny (wspólnota 
międzyludzka), bardzo ciekawie wyjaśniał, podawał przy-
kłady. Podczas pracy w grupach dzieliliśmy się Słowem 
Bożym i przykładami z życia. Każda grupa pracowała 
z innym fragmentem, dlatego podsumowanie pracy i świa-
dectwa ubogaciły całą wspólnotę, za co dziękowaliśmy 
Panu wielbiąc i wysławiając Boże miłosierdzie pieśniami 
przy dźwiękach gitary. Zmęczeni, ale napełnieni radością 
mogliśmy wreszcie napić się kawy czy herbaty i posilić 
podczas agapy.

Za owocnie przeżyty czas – dobremu Bogu niech będą 
dzięki. 

M.T.

Dzień Wspólnoty rodzin Domowego Kościoła

W karnawale zabawa, 
w Wielkim Poście rekolekcje. 
Tak można by w wielkim skrócie i nieco prowokująco od-

powiedzieć na pytanie postawione w tytule. W  najmłodszej 
brzeskiej parafii dzieje się tak wiele, że trudno by wymieniać 
szczegółowo wszystkie wydarzenia i opisywać tutaj co, gdzie 
i kiedy, gdyż są one na bieżąco dokumentowane na para-
fialnej stronie internetowej: http://milosierdzie.brzesko.net.
pl/blog oraz twitterze: https://twitter.com/MilosierdzieBrz

 A pierwsze zdanie z powyższej wypowiedzi dotyczy 
konkretnie działalności jednej z parafialnych grup, sku-
piającej dorosłych miłośników sztuki teatralnej - GRUPY 
25+ współpracującej w większości projektów z  chórem 
Gaudium.

Grupa ta ma za sobą dwa lata działalności i trzecią 
premierę. Pierwszą był dramat wg utworu Karola Wojtyły 
„Przed sklepem jubilera”, drugą niezwykła inscenizacja 
pantomimiczna „Tajemnica Eucharystii” wystawiane 
z sukcesem w naszym mieście i poza nim, a w niedzielę 
19 lutego, w okresie karnawału, w parafialnej sali te-
atralnej GRUPA25+ zadebiutowała komedią. Powtórzyła 
jej wystawienie jeszcze tydzień później - 26 lutego. 

Sztukę Michała Bałuckiego „Dom otwarty” z podty-
tułem własnym „o dylematach dorosłych dla dorosłych” 

wyreżyserowała liderka grupy Ewa Łupińska – Toroń, 
a w role gospodarzy wieczoru tańcującego i ich gości bardzo 
udanie wcielili się prawie wszyscy jej członkowie, przeka-
zując publiczności w humorystyczny sposób prawdę o nas 
samych, o naszych ludzkich, zawsze aktualnych wadach 
i przywarach takich jak snobizm, plotkarstwo, fałszywa 
przyjaźń, egoizm, wybujałe ambicje i o wynikających stąd 
problemach. Utwór, chociaż nie należący do kanonu lektur 
współczesnego czytelnika, napisany ponad sto lat temu 
w interpretacji naszych artystów okazuje się ponadczasowy 
i zrozumiały w odbiorze. Akcję rozpoczyna scena, w której 
„główni bohaterowie - rodzina Żelskich - postanawia pro-
wadzić dom otwarty, czyli przyjmować przyjaciół, urządzać 
spotkania towarzyskie. Inauguracją tego pomysłu ma być 
wieczór tańcujący, czyli bal karnawałowy. Wszystko zostaje 
skrupulatnie przygotowane. Bal okazuje się jednak wielką 
klapą. Gospodarze balu stają się obiektem plotek, a sama 
pani domu Janina Żelska zostaje bohaterką skandalu 
obyczajowego.”

Przedstawienie wywołało żywiołowe reakcje widzów, 
którzy w myśl gogolowskiej puenty „Z czego się śmiejecie? 
Z siebie samych się śmiejecie!” potrafili to uczynić po wiele-
kroć, wychwytując wszystkie smaczki i niuanse sytuacyjne, 
aluzje językowe oraz zabawne powiedzonka typu: „mam 

Co nowego w parafii Miłosierdzia Bożego?

http://milosierdzie.brzesko.net.pl/blog
http://milosierdzie.brzesko.net.pl/blog
https://twitter.com/MilosierdzieBrz
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system” czy „kobieta jest jak owoc - im dojrzalszy, tym 
bardziej skłonny do upadku”, o tajemniczym „parzeniu” 
nie wspominając ….

Zawodowi aktorzy uważają, że” Komedia jest bardzo 
trudną dziedziną aktorstwa. Najtrudniej jest grać kome-
die, bo trzeba ją grać bardzo serio, poważnie”. GRUPIE 
25+ udało się to zadanie nad wyraz, o czym świadczyły 
naprawdę gorące brawa i wiele, wiele śmiechu publiczności 
wypełniającej po brzegi salę teatralną zarówno na premierze 
jak i tydzień później. A przede wszystkim – co potwierdziły 
liczne opinie po spektaklu - czas się nie dłużył oglądającym, 
mimo ponad dwóch godzin jego trwania. Spektakl świetnie 
dopełniają pieczołowicie dobrane kostiumy z epoki, sceno-
grafia, światło i dźwięk, przenosząc widza do mieszczań-
skiego saloniku w XIX- wiecznym Krakowie. 

Komedia „Dom otwarty” będzie również grana – jak 
informuje pani Ewa Łupińska – Toroń – po Świętach Wiel-
kanocnych. Pierwszy termin jest już znany - 23 kwietnia, 
w gościnnych progach Regionalnego Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznego w Brzesku. 

Była zatem świetna zabawa w karnawale, ale rozpoczął 
się Wielki Post. I przyszła pora na rekolekcje oraz wypełnia-
nie misji ewangelizacyjnej, która jest jednym z  głównych 
celów GRUPY 25+.

Na początku Wielkiego Postu, w sobotę 4 marca, GRU-
PA25+ wraz z chórem GAUDIUM wyjechała do gościnne-
go Rzeszowa, do parafii pod wezwaniem błogosławionej 
Karoliny Kózki. To była już druga wizyta w tym mieście 
i tym razem z misterium ewangelizacyjnym „Tajemnica 
Eucharystii”, które stało się swoistym uzupełnieniem 

i zilustrowaniem nauk rekolekcyjnych głoszonych dla tu-
tejszych parafian przez naszego proboszcza i jednocześnie 
opiekuna GRUPY księdza Wojciecha Wernera. Ksiądz 
Wojciech pomagał wiernym tej jednej z rzeszowskich 
parafii słowem i świadectwem odkrywać największy cud 
Bożej Miłości, jaką jest Eucharystia, zachęcał do karmienia 
się Ciałem i Krwią Chrystusa jak najczęściej, gdyż jest to 
największy dar od Jezusa dla nas, a misterium „Tajemnica 
Eucharystii” oparte na objawieniach Cataliny Rivas miało 
za zadanie pokazać i pomóc lepiej zrozumieć co dzieje się 
podczas każdej Mszy świętej. 

 Z zaproszenia do rozważań rekolekcyjnych i wspól-
nego odkrywania tajemnic Eucharystii skorzystało tak 
wiele osób, że procesja z arcybiskupem, rozpoczynająca 
spektakl, z trudem dotarła do ołtarza. Czymś wyjątko-
wym była też obecność bardzo wielu dzieci w różnym 
wieku, które wraz z rodzicami zgromadziły się blisko 
ołtarza i z właściwą temu wiekowi radością i ekspresją 
przeżywały to co się wokół nich działo. A że również do-
rośli dali się ponieść emocjom i wzruszeniu świadczyły 
długie owacje na stojąco po zakończeniu inscenizacji 
i podziękowania dla całej ekipy z Brzeska z księdzem 
Wojciechem na czele. 

W środę 29 marca br., „Tajemnica Eucharystii” będzie 
po raz drugi zwieńczeniem rekolekcji wielkopostnych 
głoszonych przez księdza Wojciecha Wernera, tym razem 
w parafii p.w. Św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydo-
wej, a wkrótce potem zostanie pokazana w parafii Matki 
Bożej Szkaplerznej w Tarnowie.

Małgorzata Toboła

Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w Kościele 
Katolickim stawia przed młodymi, zwykle nastoletnimi 
kandydatami szereg wymagań. Trzy lata przygotowań do 
dojrzałego chrześcijaństwa nakładają się na trzy lata nauki 
w gimnazjum i trudny etap rozwojowy przygotowujący ich 
do dorosłości, co już jest wielkim wyzwaniem. 

W tym okresie młodzi ludzie wypełniają różne praktyki 
religijne, między innymi uczestniczą częściej niż w niedziele 
we Mszy św. i nabożeństwach, w ramach programu „Młodzi 
na progu” rozważają Pismo św., biorą udział w rekolekcjach, 
przystępują do sakramentu pokuty, a bezpośrednio przed 
przyjęciem Sakramentu Bierzmowania uczestniczyli w no-

wennie do Ducha Świętego i Eucharystii ze słowami skiero-
wanymi przez kapłanów do nich i osób im towarzyszących. 
Mogli wtedy lepiej zrozumieć po co te wszystkie wymagania, 
te - jak niektórzy określają - utrudnienia - stawiane przed 
nimi. - Są one dobre, ale niewystarczające, żeby stać się doj-
rzałym chrześcijaninem– wyjaśniał młodym we wtorkowej 
homilii ksiądz Proboszcz Wojciech Werner. – O dojrzałości 
będzie można mówić, kiedy pokochasz Jezusa i będziesz 
wypełniał praktyki nie z obowiązku, ale z porywu serca. 
A zweryfikuje ją, poczynając od jutra, każdy dzień Waszego 
życia. Otwórzcie się na działanie Ducha Świętego i Jego 
dary, a zostaniecie umocnieni – mówił ksiądz  Werner, dedy-

Bierzmowanie w parafii Miłosierdzia Bożego
Dobre chrześcijaństwo wymaga…
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kując młodzieży jako motto na dojrzałe życie chrześcijańskie 
Słowo Boże z tego dnia, szczególnie pierwsze czytanie: „Ob-
myjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych 
sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się 
w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie 
uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy 
stawajcie! (… ) Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak 
śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak 
wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich 
będziecie zażywać. Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz 
was wytępi. Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły.” (Iz 1, 
10.16-20)/

Pięćdziesięciu ośmiu kandydatów z naszej parafii 
wypełniło wymagania i pokonało trudy przygotowań, 
dzięki czemu w środę 15 marca o godzinie 18.00 w naszym 
kościele parafialnym wraz z grupami młodzieży z Poręby 
Spytkowskiej, Jasienia i Słotwiny przyjęło z rąk ks. biskupa 
Stanisława Salaterskiego znamię Daru Ducha Świętego 
i otrzymało Jego dary. W tym ważnym dniu towarzyszyli 
młodzieży księża proboszczowie i katecheci, świadkowie, 
chrzestni, przyjaciele, rodzice, którzy wymagającą miłością 
i modlitwą wspierali ich na trudnej drodze ku chrześcijań-
skiej dojrzałości.

- Przez trzy lata uczestniczyłem w przygotowaniach do 

Sakramentu Bierzmowania chętnie, bo to zbliżało mnie do 
Pana Jezusa – mówi Jakub – Msze święte, nabożeństwa, 
spotkania z animatorami, na których realizowaliśmy tematy 
motywowały do wytrwania i przygotowywały do obrzędu, 
który dzisiaj był wspaniały i bardzo ten czas przeżyłem. 
W czasie przygotowań, które też były fajną przygodą, 
mogłem dowiedzieć się więcej, co otrzymujemy przez ten 
Sakrament. Tak jak mówił ks. Biskup udzielający nam go, 
nie było łatwo wytrwać, pogodzić przygotowania zwłaszcza, 
kiedy pod koniec się nasiliły, z nauką i innymi obowiązka-
mi. Nie zawsze chciało się przyjść na spotkania po kilku 
godzinach w szkole, ale wiedziałem, że nie można „odbębnić” 
i lekceważąco ich potraktować. Trzeba było nad wieloma 
sprawami zastanowić się, przemyśleć, jak chociażby wybór 
patrona. - Myślę, że jeszcze nie jestem w pełni dojrzałym 
chrześcijaninem, że Duch Święty pomoże mi stawać się 
nim – dodaje Jakub.

W tym roku w samym momencie uroczystości przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania młodzieży w diecezji tarnow-
skiej towarzyszy również Tarnowski Gość Niedzielny, 
uwieczniając te ważne chwile obiektywem aparatu fotogra-
ficznego i dziennikarskim piórem.

Małgorzata Toboła

Odnowa w Duchu Świętym w Parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej, w Brzesku – 
Słotwina istnieje od niedawna, bo dopiero 
od 3 lat. Została założona w grudniu 2013 
r. Wcześniej niektórzy parafianie, a także ja 
sam osobiście, trochę z zazdrością, spoglą-
dałem na sąsiednie parafie w Brzesku, jak 
choćby Miłosierdzia Bożego, czy św. Jakuba, 
gdzie już od pewnego czasu wierni mogli 
się spotykać na modlitwie i wielbić Boga. 
Brakowało mi tego tym bardziej, że będąc 
proboszczem w poprzedniej parafii, Piw-
niczna- Kosarzyska, miałem taką wspólnotę 
odnowy, „Genezaret” i byłem jej opiekunem 
przez 9 lat. Ale… Duch Święty działa powoli 
i skutecznie. W jesieni 2013 roku, ponad 20 
osób z naszej parafii, wzięło udział przez 9 
tygodni w rekolekcjach Odnowy w Duchu 
Świętym, które były zorganizowane przy 
parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. 
I wtedy, gdy przeszli taką formację ducho-

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę!
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wą, zaczęliśmy się spotykać regularnie w poniedziałki, by 
wspólnie się modlić.

Nawiązaliśmy również kontakt z parafią Piwniczna- 
Kosarzyska. Owocem współpracy było zaproszenie nas na 
15 lecie Odnowy w Duchu Świętym w tej parafii. Z radością 
podjęliśmy zaproszenie 26 listopada, w ostatnią sobotę roku 
liturgicznego, się tam zjawiliśmy. Razem z ks. Rafałem Po-
rębą, tamtejszym proboszczem i ks. Pawłem, misjonarzem 
ze SMA, celebrowaliśmy Mszę świętą. Wygłosiłem nawet 
kazanie. Przypomniałem 15 lat, w którym członkowie 
Odnowy uczestniczyli w wielu spotkaniach, rekolekcjach, 
czuwaniach, a także włączali się w życie swoich parafii. 
Tamtejsza grupa, „Ge-
nezaret”, już nie jest tak 
liczna, jak dawniej, ale 
dzielnie trwa w apostol-
stwie. Obecnie spotykają 
się w parafii Piwniczna, 
a opiekunem jest siostra 
zakonna ze Zgromadze-
nia Sióstr Szarytek. Zaś 
Ks. Rafał, celebruje dalej 
Msze święte w parafii 
Kosarzyska o uzdrowie-
nie duszy i ciała, które 
odbywają się w ostatnią 
sobotę miesiąca. 

Potem po Mszy świę-
tej, w sali spotkań na ple-
banii, odbyła się agapa. 
W radości dzieliliśmy się 
dobrym słowem i wspo-
minaliśmy dawne chwile. 
Wracaliśmy do domu 
uradowani i ubogaceni 
tym spotkaniem. 

Wspólnota w naszej 
parafii, ma nazwę „Ta-

bor”. Należy do niej 25 osób. Członkowie aktywnie włączają 
się w liturgię Mszy świętej. Spotyka my się w poniedziałki 
po Mszy świętej wieczornej na plebanii. Liderem jest Urszula 
Kucia, a animatorkami Maria Górka, Józefa Kobyłecka i Ja-
nina Ziomek. Ostatnio dołączył do nas ks. Andrzej Papież, 
który przyszedł ku ogólnemu zadowoleniu do naszej parafii 
jako wikariusz. Bierzemy również udział w rekolekcjach, czu-
waniach, jak choćby na Jasnej Górze i w różnych spotkaniach 
diecezjalnych. Jesteśmy otwarci na innych i dlatego zapra-
szamy każdego chętnego, który pragnie z nami wielbić Boga 
i żyć Jego Słowem... Za wszystko Chwała Panu. Alleluja!!! 

 Ks. Kazimierz Grech

„Powiedz wszystkim, 
że człowiek nie jest nigdy bardziej człowiekiem
niż kiedy zgina kolana przed Bogiem” 

Zapewne jak większość parafii w dekanacie, również 
Gosprzydowa przeżywała święty czas rekolekcji wielkopost-
nych. Bogaty program zachęcał do przychodzenia do kościoła 
nawet dwa razy na dzień. Centralnym punktem każdego 
spotkania była Msza św. Był też wieczór uwielbienia Boga 
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza oraz modlitwy 
o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała. Ważnym momen-
tem był dzień świętej spowiedzi. Równolegle prowadzone 
były ćwiczenia duchowe w szkole podstawowej. Uczniowie 
uczestniczyli we Mszy św. słuchali nauk rekolekcyjnych, 
przystąpili do sakramentu pokuty. Mieli też okazję wziąć 
udział w różnorodnych konkursach i pochwalić się swoją 
wiedzą religijną. 

Rekolekcje prowadził ks. Wojciech Werner proboszcz 
z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Cykl homilii 
obejmował ważne aspekty życia duchowego każdego chrze-
ścijanina: wiary, walki duchowej, zagrożeń duchowych oraz 
Eucharystii. 

Model życia kreowany przez współczesny świat, przepo-
jony negacją Boga, wprowadza człowieka w bezsensowną 
pustkę. Nie ma w nim miejsca na dialog z Bogiem, który 
napełnia człowieka miłością. Brakuje żywej więzi z Chry-
stusem, bez której duchowość człowieka umiera. 

 Ksiądz rekolekcjonista budził tęsknotę za Bogiem. 
Mówił, że wiara to stała wartość we wspólnocie Kościoła. 
Zbudowana na trwałym fundamencie, jakim jest Chrystus, 
nie poddaje się naciskom współczesnego świata. Daje mocne 
oparcie, zwłaszcza w chwilach doświadczeń, w cierpieniu, 
w samotności. 

Wskazywał, że prawdziwe szczęście człowiek może 
znaleźć jedynie w Bogu. Uczył, jak odróżnić dobro od zła, 
czym się kierować w codziennych wyborach, jak wzrastać 
w wierze. Przekonywał, że miłosierny Bóg przebacza 
wszystko, że cierpliwie czeka na pokorę człowieka i jego 
ufne zawierzenie.

W ostatnim dniu rekolekcji został wystawiony spektakl 
„Tajemnica Eucharystii”. Przedstawienie zostało zreali-
zowane przez Grupę25+ z parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku. Do Gosprzydowej przyjechało kilkudziesięciu 
aktorów, chórzyści, reżyserzy, operatorzy świateł i sprzętu. 

Rekolekcje wielkopostne w Gosprzydowej

Ks. proboszcz Grech w czasie spotkania z dawnymi parafianami w Piwnicznej
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Przygotowano odpowiednią scenografię. Wszystko po to, aby 
wiernie oddać przesłanie boliwijskiej mistyczki Cataliny 
Rivas, która pragnie całemu światu przekazać świadectwo 
„…dla większej chwały Bożej i dla zbawienia tych, którzy 
chcą otworzyć serca Panu. Także po to, by wiele osób kon-
sekrowanych Bogu na nowo roznieciło w sobie ogień miłości 
do Chrystusa; niektórzy z nich mają ręce posiadające wła-
dzę, by uobecniać Go w tym świecie, tak by stał się naszym 
pokarmem. Dla innych, aby przełamali „praktykę rutyny” 
w przyjmowaniu Go i na nowo ożywili w sobie zadziwienie 
nad codziennym spotkaniem z Miłością…”

Realistyczne obrazy, wszystkim dobrze znane części 
Mszy św. opatrzone komentarzami Matki Bożej i wypowie-
dziami samego Jezusa stały się podstawą przemyśleń i po-

mogły dostrzec istotę daru Eucharystii. Wszyscy przejęciem 
i wzruszeniem obserwowali kolejne sceny, profesjonalnie 
przedstawione przez aktorów. 

W komentarzu do przedstawienia ks. rekolekcjonista 
wyraził nadzieję, że po obejrzeniu tego świadectwa, każdy 
z nas inaczej spojrzy na ten największy dar Bożej Miłości, 
która codziennie dokonuje się na wszystkich ołtarzach, gdzie 
kapłani sprawują Najświętszą Ofiarę.

Ewa Prus 

Ponad 2 tys. członków Apostolatu „Margaretka” przybyło 
w sobotę 8 października do Sanktuarium Jana Pawła II 
i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby modlić się o świę-
tość kapłanów.

Była to pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu 
„Margaretka” do Łagiewnik i jak przekonują pielgrzymi 
– szczególnie ważna. – Bywa, że księża po wielu latach od-
chodzą od swojego powołania, co znamy nawet z własnego 
podwórka. Teraz przeżywamy wyjątkowy Rok Miłosierdzia, 
w którym naszą modlitwą możemy zdziałać jeszcze więcej 
– mówiła Maria Motyka, która w Apostolacie „Margaretka” 
jest od 8 lat.

Podobnie myślą pozostali członkowie wspólnoty, którzy 
licznie przybyli na sobotnią pielgrzymkę. – Chcemy umac-
niać naszych księży, żeby byli święci i tym samym dawali 
nam dobry przykład – tłumaczyła Wanda Radłowska z Sie-
ciechowic. O świętość kapłanów zatroskana jest tak bardzo, 
że w modlitwę włączyła całą swoją rodzinę – nawet 10-letnią 

wnuczkę, która razem z nią przyjechała do Łagiewnik.
Sobotnią pielgrzymkę wierni rozpoczęli w Sanktuarium 

Jana Pawła II, gdzie oddali w opiekę papieża Polaka kapła-
nów i cały Apostolat „Margaretka” w Polsce. Następnie od-
mówili różaniec w intencji duchowieństwa, a w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia wysłuchali konferencji ks. Bogusława 
Nagela, opiekuna krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapła-
nów „Margaretka”.

Duszpasterz już na samym początku zauważył, że Jezus 
w objawieniach mistyków na przestrzeni wieków skarży się 
na brak miłości kapłanów. Według ks. Nagela, to właśnie 
kapłan ma być przyjacielem i powiernikiem Jezusowego 
serca. - My jesteśmy po to, żeby się modlić o świętych ka-
płanów, by w ich sercach płonęła miłość, jak gorący ogień 
– tłumaczył pielgrzymom.

Przywołał również postać św. s. Faustyny, której Jezus 
powiedział, że najbardziej Jego serce rani niewierność 
ludzi, zwłaszcza tych, których sam wybrał. - Jezus, który 

I. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu 
„Margaretka” do Łagiewnik
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szuka miłości szczególnie cierpi, gdy wzgardę otrzymuje od 
osoby poświęconej Bogu – mówił. Przypomniał też, że św. s. 
Faustyna za te osoby ofiarowała swoje cierpienie. - Z głębi 
swojego serca modliła się o świętych kapłanów. Ona może 
być dla nas wzorem – przekonywał duszpasterz.

Zauważył też, że modlitwa - by była skuteczna - musi 
kosztować. - Apostolat „Margaretka” z jednej strony jest 
bardzo prosty, a z drugiej wymagający. To jest nasza ofiara 
- tłumaczył. Kapłanów natomiast porównał do świec usta-
wionych na ołtarzu, z których każda ma szklaną osłonę. - To 
wy jesteście tą osłoną – przekonywał pielgrzymów. - Nawet 
kiedy wieje wiatr, to ręce złożone do modlitwy są osłoną 
kapłana, a jego płomień stabilnie świeci.

Podkreślił, że modlitwa w „Margaretce” nie wyklucza 
przynależności do pozostałych wspólnot katolickich. - To 
jest nawet konieczne, żebyśmy swoich duszpasterzy, mo-
deratorów, asystentów i kapelanów wspierali modlitwą 
- zaznaczył.

Tuż po konferencji pielgrzymi wzięli udział w Euchary-
stii, którą sprawował dla nich bp Jan Zając. Na zakończenie 
pielgrzymki odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Centrum Apostolatu „Margaretka” - Ośrodek Krzewie-
nia Modlitwy za Kapłanów - działa w Polsce od siedmiu lat, 
choć pierwsze „Margaretki” powstały już w 1998 r. Swoją 
duchową opieką wierni otaczają również osoby konsekro-
wane, prosząc przy tym o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne. Więcej informacji na temat wspólnoty 
można znaleźć na stronie www.apostolatmargaretka.pl.

 (KAI)

Sto lat to czas, który dla większości z nas - zwłaszcza na 
początku drogi życiowej - wydaje się nieosiągalny... Naszej 
Drogiej Jubilatce Boża Opatrzność pozwoliła przeżyć cały 
okrągły wiek.

Cała społeczność parafialna składa Pani, Droga Jubi-
latko, serdeczne gratulacje i gorące życzenia: niech nasza 
Matka Boża - Nasza Słotwińska Pani ma Cię zawsze 
w swojej opiece, niech darzy zdrowiem i pomyślnością, mi-
łością bliskich oraz niech obdarzy jeszcze wieloma latami 
szczęśliwego i pogodnego życia.

Barbara Serwin

Stulecie urodzin Pani Barbary Stanisławy Żurek
Barbara Stanisława Żurek przyszła na świat 1 lutego 

1917 roku w Słotwinie. Jej rodzice to Stanisław i Kunegun-
da Rudnik (z domu Stec). Była jedną z siedmiorga rodzeń-
stwa. Rodzice byli rolnikami, ojciec dodatkowo zajmował się 
bednarstwem. Z czasem zatrudnił się w bednarni należącego 
do Jana Goetza Browaru Okocim, gdzie pracował do wybu-
chu II wojny światowej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Brzesku 
Barbara Stanisława podjęła naukę krawiectwa w jednej ze 
szkół zawodowych w Krakowie. Zdobyty zawód pozwolił jej na 
utrzymywanie się z krawiectwa. Mieszkała razem z rodzicami.
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11 grudnia 2016 roku na Mszy świętej o godz. 12.00 
działający przy naszej parafii Brzeski Oddział Towa-
rzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie (w skrócie: TP WSD) obchodził 20 – lecie 
swojego istnienia. Uroczystej Mszy świętej przewodni-
czył i okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Infułat dr 
Adam Kokoszka, honorowy przewodniczący Towarzystwa 
w Diecezji Tarnowskiej. W koncelebrze uczestniczyli pro-
boszcz naszej parafii Ks. Prałat Józef Drabik, nasz rodak 
Ks. Kanonik Marian Jedynak oraz opiekun Brzeskiego 
Oddziału – Ks. Marek Jawor. Członkinie i członkowie 
TP WSD włączyli się aktywnie w Liturgię Mszy świętej 
i godnie świętowali Jubileusz.

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Du-
chownego w Tarnowie jest prężnie działającą Wspólnotą 
przy Brzeskiej Farze. Obejmuje członków ze wszystkich 

brzeskich parafii. Zadaniem Towarzystwa jest wspieranie 
duchowo i materialnie wszystkich kapłanów oraz przy-
gotowujących się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa 
w Seminarium Diecezjalnym w Tarnowie. W każdy pierw-
szy czwartek członkinie i członkowie zbierają się o godz. 
17.00 w Kościele św. Jakuba, aby modlić się w intencji 
kapłanów oraz o nowe powołania do stanu duchownego 
i zakonnego. Ponadto raz w miesiącu odbywają się spo-
tkania formacyjne. Towarzystwo jest wspólnotą otwartą 
i serdecznie zaprasza wszystkich, którzy pragną stać się 
częścią Wspólnoty.

Po uroczystej Mszy świętej 11 grudnia w Auli Chry-
stusa Króla miała miejsce druga część wspólnego świę-
towania. Razem z kapłanami pracującymi przy naszej 
Parafii, na czele z Ks. Infułatem, w atmosferze rodzinnej 
i serdecznej odbyła się gastronomiczna część uroczystości. 
Przy tej okazji radosnym wspomnieniom i serdecznym 
rozmowom nie było końca. W sercach i umysłach wszyst-
kich członkiń i członków TP WSD w Brzesku, a mamy 
nadzieję, że również u naszych Czcigodnych Kapłanów, 
pozostały piękne wspomnienia z tej uroczystości.

 
 ks. Marian

Jubileusz 20-lecia 
Brzeskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie

W 1941 roku zmieniła stan cywilny. Jej mąż, pochodzą-
cy z Mokrzysk, Stanisław Żurek, pracował w Państwowej 
Fabryce Związków Azotowych w Tarnowie - Mościcach. 
Młodzi małżonkowie zamieszkali w tym mieście w 1942 
roku. W następnym roku urodził się syn Wincenty. Wskutek 
demontażu fabryki przez okupanta w 1944 roku Stanisław 
zrezygnował z pracy i rodzina przeprowadziła się do Brze-
ska, gdzie w 1948 roku urodził się drugi syn, Józef.

Z Brzeska już się nie wyprowadzili. Stanisław Żurek 
znalazł zatrudnienie w Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-
-Handlowej „Miarka” (późniejszy Powiatowy Związek 
Gminnych Spółdzielni), a następnie w bazie Państwowej 
Komunikacji Samochodowej. Jego żona nadal zajmowała się 
usługami krawieckimi do roku 1970, by w tymże roku zna-
leźć zatrudnienie jako sprzedawczyni w kiosku spożywczym 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Po likwidacji kiosku 
została przeniesiona do prowadzonego przez tę spółdzielnię 

bufetu w Zakładzie Naprawy Taboru Samochodowego.
Po przejściu na emeryturę w latach dziewięćdziesiątych 

oboje zamieszkali przy najbliższej rodzinie w Brzesku. 
W 2006 roku Barbara Stanisława owdowiała. Spośród ro-
dzeństwa żyje tylko Ona, choć nie była najmłodszą.

Mimo trudnych warunków życia w młodości, a zwłasz-
cza podczas hitlerowskiej okupacji, wysiłku w wychowaniu 
i utrzymaniu rodziny, Jubilatka cieszy się dobrym zdro-
wiem. Potrafi dbać o swoje sprawy codzienne, samodzielnie 
chodzi do sklepu po drobne zakupy, regularnie w niedzielę 
uczęszcza do kościoła. Mimo osłabionego już wzroku i słuchu 
chętnie korzysta z audycji radiowych, bardzo lubi porozma-
wiać ze znajomymi osobami, gdyż ciekawa jest wszystkiego, 
co dzieje się na świecie i w najbliższym otoczeniu.

Szanownej Jubilatce życzymy zdrowia, dobrego samo-
poczucia i długich lat życia.

Jacek Filip



Doświadczenie przemijania towarzyszy nam każdego 
dnia i to niezależnie od wieku. Czy jesteśmy jeszcze dziećmi, 
czy dźwigamy na swoich barkach brzemię lat - mamy świa-
domość, że „nic dwa razy się nie zdarza”. Żegnamy miejsca 
bliskie naszemu sercu, odchodzą przyjaciele, tracimy rze-
czy, do których się przyzwyczailiśmy. Wszystko przemija, 
zmienia się na naszych oczach. I my też. I tylko fotografie 
w starych albumach są przypomnieniem odległych czasów... 
i wspomnienia, zacierające się w pamięci coraz bardziej...

Tym razem chciałabym „ocalić od zapomnienia” osobę 
trochę starszą ode mnie, która zalicza mnie ( naprawdę!) 

do swoich przyjaciół - Halinę Biernat - Znamy się szmat 
czasu, jeszcze z lat, gdy udało nam się założyć Parafialny 
Klub Seniora przy parafii św. Jakuba Apostoła w Brzesku. 
To było w 1997 roku. Mieliśmy szczęście, że jedną z uczest-
niczek od samego początku była poetka - Halina Biernat. 
Nieraz umilała nam spotkania swoimi wierszami, przyno-
siła nowe, ujmowała w nich aktualne wydarzenia... bawiła 
nas, zmuszała do refleksji, wzruszała… A nawet gościła 
nas w swoim sadzie na spotkaniach klubu „pod chmurką”, 
oczywiście połączonych z pieczeniem kiełbasek i ziemnia-
ków, ze słodkościami oraz poezją. Napisała nawet Hymn 
Seniora i wymogła, byśmy go śpiewały: Zaczynał się tak: 
Hej tam w ogrodzie, coś błyszczy z dala, to Klub Seniora 
ogień rozpala… Zdarzyło się nam nawet gościć w jej ogro-
dzie równocześnie trzech księży Seniorów. W tym gronie 
zrodził się pomysł wydania pierwszej antologii Poetów 
Ziemi Brzeskiej – „Sercem zatrzymane”, nazwanych później 
Perłami Regionu. Istnieją do dziś w świadomości młodych 
i dojrzałych czytelników między innymi dzięki corocznym 
spotkaniom tychże poetów z uczestnikami Międzyszkolnego 
Konkursu Recytatorskiego „Perły Regionu”. Pierwotnie 
odbywały się one w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
w Brzesku, a później w Regionalnym Centrum Kulturalno 
Bibliotecznym w Brzesku. Dzieci ze szkół podstawowych 
z całego powiatu oraz młodzież z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych najchętniej wybierają do recytacji wiersze 
Haliny Biernat. W wydanej przez Gminę Brzesko przy 
udziale Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku „ 
Antologii Poetów Ziemi Brzeskiej – „Ocalić od zapomnie-
nia” pani Hala zajmuje zaszczytne miejsce jako seniorka, 

Setne urodziny Haliny Biernat 
umiejąca cieszyć się życiem, mimo wszystko… 

Ze względu na gorsze samopoczucie, już drugi rok nie 
uczestniczy w  spotkaniach. Ale chyba nie czuje się zapo-
mniana, bo organizatorzy pamiętają o niej i w dniu konkur-
su odwiedzają ją w domu: raz z grupką dzieci - recytatorów, 
innym razem z kilkoma poetami starszej generacji, z kilko-
ma nauczycielkami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie. 
Przynoszą pani Halinie poetyckie pozdrowienia od dzieci, 
uczestniczących w konkursie i  specjalnie dla Niej napisane 
wiersze - laurki. Spotkania w domu poetki są serdeczne, bo 
pani Halina bardzo lubi gości.

Dla zaprezentowania sylwetki Pani Haliny wybra-
łam recenzje jej tomików poetyckich. Jest autorką 12. 
Zawarła w nich całe swoje życie, uczucia, refleksje 
i marzenia. Rozśmieszała  lekkimi  humoreskami, 
wzruszała  głębią przeżyć  religijnych  i  patriotycz-
nych, uczyła, jak patrzeć na współczesne wydarzenia 
i …wierzyć w Bożą Opatrzność.

Ze wstępu do tomiku” Kwiat paproci” (1999 r.)
Ktoś powiedział, że nie jest sztuką być poetą mając 20 

lat. Ba, każdy jest naładowany energią poetycką w mło-
dości, bez względu na to 
na to, czy pisze, czy nie 
pisze wierszy. Ale gdy się 
zachowuje do późnych lat 
życia dar poetyckiego wi-
dzenia świata, tzn. że jest 
się naprawdę człowiekiem 
nawiedzonym przez Ducha 
Poezji. Niewątpliwie do 
takich właśnie osób należy 
pani Halina Biernat, której 
szczera, bezpretensjonalna 
i pogodna liryka, przypadła 
mi kiedyś do serca.

Po latach - w najnow-
szym tomiku poetki z Brze-
ska - odnajduję pogodny 

ton i nasłonecznione obrazy przyrody, choć nie są one już 
dominujące.       cd. na str. 17

Jubilatka z córką Barbarą i synem Stanisławem oraz ich małżonkami
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W dniu 19 marca wierni jadownickiej parafii mogli 
przeżyć oratorium męki Pańskiej „Ślad losu” w wykonaniu 
zespołu MISERICORDES. Ślad losu – śpiewana Droga 
Krzyżowa - powstała na początku lat osiemdziesiątych 
w gronie kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego 
o.o. Redemptorystów w Tuchowie, koło Tarnowa. Autorem 
słów do tekstów większości stacji jest redemptorysta o. An-
drzej Wodka. Kompozytorem, o. Wojciech Skroboszewski.  
Muzykę do stacji IX ułożyli do spółki o. Piotr Andrukiewicz 
i o. Krzysztof Dudek. Przy tworzeniu XV stacji posłużono 
się tekstem Cyryllonasa, autora z IV wieku. Oratorium 
nadal zachowuje aktualność i odniesienia do współczesnego 
życia. Połączenie treści, muzyki i obrazu pozwala każdemu 
zatrzymać się i przeżyć coś wyjątkowego. Tak również było 
w Jadownikach.

Dzięki zespołowi MISERICORDES kościół parafialny 
został wypełniony duchowością i nasączony misterium męki 
pańskiej. Skrzypce, wiolonczela, flet, gitary, pianino i sam 
chór z wokalistami wypełniły jednak nie tylko wnętrze ko-
ścioła, ale i wnętrza każdego uczestnika. Droga krzyżowa 

składała się z 15 stacji - 8 z nich zespół wykonywał wspólnie 
ze słuchaczami. 

„Ślad losu” to wyjątkowa uczta dla ducha. Po pierwsze 
w całości śpiewana, po drugie z 15 stacjami z autorskimi 
tytułami, po trzecie stworzona przez młodych i dzięki temu 
nie traci na swej ważności. Dodatkowym elementem były 
wyświetlane obrazy z filmowej Pasji Mela Gibsona. Nad 
całością czuwał dyrygent Pan Piotr Mroczek. Dziękujemy 
za tą ucztę duchową w czasie Wielkiego Postu.

Michał Krzywda

Koncert w Jadownikach
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Od kilku dni leży na moim biurku pokaźna książka for-
matu A5. Zanim ją otworzę, patrzę przez chwilę na twarz 
Chrystusa na okładce. Ma dobre, pełne spokoju i powagi 
oczy. Można domyślać się,, że trzyma w lewej ręce otwartą 
Biblię, a prawą, z charakterystycznym dla chrześcijan 
obrządku wschodniego ułożeniem palców - błogosławi czy-
tających, zaprasza do uważnej lektury wskazanych perykop 
ewangelicznych z pomocą rozważań, które ją ułatwiają.

Wielokrotnie przerywam lekturę książki ks. Marka, 
podchodzę do tych półek mojej biblioteki, na których stoją 
dość liczne, zbierane w ciągu wielu lat tomiki popularnych 
komentarzy czy szkice homilii i kazań na niedzielę, świę-
ta czy dni powszednie. Poszczególnych autorów a także 
zbiorowe. Wśród nich jest kilka tomów „Świętokrzyskich 
kazań radiowych” z kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 
osiemdziesiątych, kiedy zaczęto je transmitować na falach 
Polskiego Radia i gdzie dwukrotnie głosiłem homilie. Nie-
dzielne kazania telewizyjne „ Nauczał w szabat” kaznodziei 
papieskiego Raniero Contalamessa. A z najnowszych „1000 
pomysłów na homilie” popularnego rekolekcjonisty i profe-
sora Jana Pawła II w Krakowie – ks. Andrzeja Zwolińskiego, 
którego nieraz gościliśmy w Brzesku na rekolekcjach dla 
młodzieży.

I teraz na honorowym miejscu w tym zbiorze ustawiłem 
„ Skarb ukryty w Bożym Słowie” – książkę księdza Marka 
Jawora, który od ośmiu lat jest członkiem naszego parafial-
nego, licznego – jest nas z emerytami dwunastu – zespołu 
duszpasterzy. Jest doktorem nauk teologicznych w zakresie 
biblistyki. Ukończył Papieski Instytut Biblijny w Rzymie. 
Studiował także na innej rzymskiej uczelni „Antonianum” 
i Uniwesytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie, jak można 
się domyślić, zdobył dobrą znajomość języków biblijnych, 
także greckiego „koine dialektos”, w którym powstały trzy 
ewangelie i hebrajskiego, w którym została napisana Ewan-
gelia św. Mateusza. Ta wiedza umożliwiła Mu wyjaśnianie 
zawartych w książce perykop ewangelicznych, sięganie do 
oryginału, co zapewnia poznanie pełnego sensu poszczegól-
nych słów i zdań, a co jest utrudnione, kiedy posługujemy 
się nawet najlepszym tłumaczeniem.

Każda medytacja – pisze w przedmowie Autor – powią-
zana jest z oryginalnym językiem, w którym napisane jest 
Pismo Święte”. Realizacja tej metody sprawia, że polski 
tekst każdego rozdziału zawiera liczne, oryginalne słowa, 
czy całe zwroty w transkrypcji na 
nasz język. Konsekwentna realizacja 
tego zamierzenia umożliwia nam 
wszystkim, księżom i świeckim, czyta-
jącym rozważania Autora – spełnianie 
w zakresie znajomości Słowa Bożego 
polecenia Chrystusa skierowanego do 
Piotra: „Wypłyń na głębię”.

Okazuje się, że mimo różnych 
wątpliwości, takie realizowane już od 
ośmiu lat apostolstwo biblijne budzi 
zainteresowanie i jest oczekiwane 
przez naszych parafian. Świadczy 
o tym także liczna grupa osób uczest-
nicząca w comiesięcznych kręgach 
biblijnych, jakie odbywają się w dużej 
Sali na plebanii czy dyskusje w gronie 
księży przy obiedzie niedzielnym po 

homilii naszego Biblisty. Dodajmy jeszcze, że recenzowana 
książka spotkała się z wielkim zainteresowaniem nie tylko 
parafian, ale i innych osób mających kontakt z naszym 
duszpasterstwem. Świadczą o tym długie kolejki osób, które 
po Mszach świętych ustawiały się pod chórem, aby kupić 
książkę i otrzymać autograf Autora.

Do licznych słów uznania dołącza się także redakcja 
„Kościoła nad Uszwicą”. Mamy satysfakcję, że mogliśmy 
przed ośmiu laty, kiedy ks. Marek dopiero rozpoczynał pracę 
duszpasterską w Brzesku, publikować na naszych łamach 
pisane specjalnie dla naszych Czytelników popularne tek-
sty, które budziły duże zainteresowanie Pismem Świętym 
i Autorem, który to ciekawe, a jakże potrzebne apostolstwo 
biblijne w Brzesku rozpoczynał.

Ks. Zygmunt Bochenek

Skarb ukryty... 
Szkic recenzji
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Ktoś zapyta gdzie jest Morszyn? To małe miasteczko na 
Ukrainie w obwodzie lwowskim, około 90 km od Lwowa. Liczy 
6400 mieszkańców. W 1924 roku Morszyn został uznany za 
uzdrowisko posiadający charakter użyteczności publicznej. 
Obecnie to znany kurort, po Truskawcu, najbardziej znany 
na Ukrainie. Posiadający sławną wodę Morszynkę, gdzie 
corocznie przybywa wielu kuracjuszy, nie tylko z Ukrainy, ale 
również z Polski i całego świata. I w tej miejscowości, udało 
się zbudować, nowy kościół rzymskokatolicki. Zabiegali o to 
mieszkający tam Polacy, oraz liczni kuracjusze. Przychylne 
budowie były lokalne władze. Pomagali też ukraińscy ar-
chitekci, projektanci i wyko-
nawcy, a przede wszystkim 
polscy i zagraniczni dar-
czyńcy. Niewielka świątynia 
powstała dzięki wsparciu 
licznych sponsorów z Polski 
i z zagranicy. Kościół powstał 
pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego. 

Budowa kościołów rzym-
skokatolickich na wschodzie 
to rzadkość. Opiekun świąty-
ni, i proboszcz parafii w Stry-
ju, Ks. Wojciech Bukowiec 
pochodzący z naszej diecezji, 
z Żmiącej, mówi, ze jest to 
miejsce dla wszystkich. Nie 
tylko Polaków. Liczy, ze 
wśród wiernych, spora grupę 
stanowić będą kuracjusze. 
Ostatni rzymsko-katolicki 
kościół w Morszynie, przed 
wojną leżący na terytorium 
Polski, został zniszczony 
w czasach Związku Radziec-
kiego.

15 października świą-
tynię konsekrował biskup 
tarnowski, Andrzej Jeż. Jej 
budowę prowadził Ks. Woj-
ciech Bukowiec, który jest 
proboszczem w pobliskim 
Stryju. „ten kościół jest to 
dar Bożej Opatrzności i dar 
dobrych ludzi.” – powiedział 
w homilii abp Mokrzycki. 
Wyjaśnił, że trzy lata temu zadecydowano, że nowa świą-
tynia będzie wybudowana ku czci Miłosierdzia Bożego, a jej 
konsekracji dokonano w Roku Miłosierdzia Bożego. Więk-
szość ofiarodawców pochodzi z diecezji tarnowskiej, którym 
złożył serdeczne podziękowania. Nazwał również ten kościół 
perełką archidiecezji lwowskiej. 

Metropolita lwowski przypomniał w homilii, ze za czasów 
reżimu komunistycznego, kościół w Morszynie został znisz-
czony. Wspólnota wiernych kościoła rzymskokatolickiego 
w tym miasteczku jest mała, jednak wielu stale przyjeżdża 
tam na leczenie z całej Ukrainy i nie tylko. Pięć lat temu 
w jednym z sanatorium uporządkowano kaplicę, jednak 
okazała się ona zbyt mała. Starania o zezwolenie i działkę 
po budowę kościoła w Morszynie trwały prawie 20 lat. Abp 
Mokrzycki złożył podziękowanie rodzinie Hrycajów, która 

ofiarowała prywatną działkę po budowę świątyni.
„To olbrzymia radość, ze mogłem konsekrować kościół 

pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego tutaj w Morszynie, 
gdzie jest piękne uzdrowisko z wielkimi tradycjami, ale po-
trzeba było jeszcze tego wymiaru duchowego dla uzdrowiska, 
którą jest tajemnica Miłosierdzia Bożego. Jestem wdzięczny 
Trójjedynemu Bogu i wszystkim ludziom, którzy włączyli się 
w powstanie tej świątyni za to, że mogliśmy dzisiaj celebro-
wać Eucharystię i sprawować tajemnicę Bożego Miłosierdzia 
w pięknym małym kościele, ale bardzo przytulnym i bardzo 
ciepłym” – powiedział ks. bp Andrzej Jeż.

W uroczystościach konse-
kracji kościoła w Morszynie 
uczestniczyło duchowieństwo 
obrządku łacińskiego z Ukra-
iny, Polski i kapłani obrządku 
wschodniego, a także wierni 
z wielu parafii archidiecezji 
lwowskiej. Również i moja 
skromna osoba, razem z Ks. 
prał. Andrzejem Dźwigajem, 
proboszczem parafii Sienna. 

B i s k u p  T a r n o w s k i 
w trakcie pobytu na Ukrainie 
odwiedził 12 księży z diecezji 
tarnowskiej, którzy pracują 
w archidiecezji lwowskiej. 
„Mogłem się z nimi modlić, 
patrzeć a ich pracę, być ra-
zem z nimi. Jest to dla mnie 
bardzo ważne doświadczenie 
jako pasterza, ojca diecezji. 
Jestem im bardzo wdzięcz-
ny, ze opuścili diecezję tar-
nowska i ruszyli w świat, 
tutaj na Ukrainę, aby głosić 
Ewangelię z Jego miłością do 
tego ludu, który potrzebuje 
dobrych pasterzy” – powie-
dział Ks. Biskup Andrzej 
Jeż. Na Ukrainie od ponad 
20 lat pracowało i pracuje 
około 50 kapłanów z diece-
zji tarnowskiej. Ks. bp na 
Ukrainie w diecezji lwowskiej 
odwiedził kapłanów ze swojej 
diecezji, którzy pracują w pa-

rafiach: Obertyn, Tarnopol, Bojany, Sadogóra, Lwów – kate-
dra, Morszyn, Stryj, Miżyniec. Wszędzie tam celebrował Msze 
święte, głosił Słowo Boże, spotykał się z wiernymi, a także 
udzielał sakramentu Bierzmowania.

Dane mi było razem z Ks. Andrzejem Dźwigajem, któ-
remu dziękuję, że zabrał mnie razem z sobą sprawować 
Eucharystię z Ks. Biskupem w Morszynie, w Stryju w nie-
dzielę, a także był czas na rozmowę ze swoim pasterzem, 
który bardzo cieszył się widząc swoich kapłanów. Oprócz 
tego dane nam było trochę odpocząć w Morszynie, a także 
odwiedzić kapłanów polskich tam pracujących. Również 
nawiedzić Miejsca takie jak Poczajów, czy Choczew, gdzie są 
to miejsca święte dla prawosławnych, czy greko – katolików. 
Bogu niech będą za to dzięki!

 Ks. Kazimierz Grech

Konsekracja kościoła w Morszynie
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Cd. tekstu ze strony 13.
Doszły motywy refleksyjne i religijne. Niektóre z tych 
utworów zachowują dawną prostotę i urodę poetycką, inne 
- wydały mi się mniej oryginalne. Zawsze jednak pulsuje 
od nich owa serdeczna nuta ludzkiego zatroskania o losy 
najbliższych i świata … 

Józef Baran 

Od wydawcy tomiku „Kwiat paproci” (2000 r.)
Halina Biernat - znana brzeska poetka. Urodziła się 

w 1917 roku w Żywcu i do wybuchu II wojny światowej 
mieszkała w Bielsku. W trakcie wojny rodzina Stefańskich 
wróciła do Brzeska. Z naszym miastem autorka związała 
się jak mówi „na dobre i na złe”.

Zamiłowanie do poezji zgłębiała przed wojną studiami 
polonistycznymi w Krakowie Zawodowo pracowała w Bro-
warze Okocim w Brzesku. Jej hobby to pisanie wierszy 
i poznawanie piękna polskiej literatury. W 1985 roku z oka-
zji 600 - lecia miasta Brzeska Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury wydał cztery tomiki wierszy Haliny Biernat: „Ma-
lowanki”, „Moje hobby”, „Nastrój”, „Gdzie jesteś?” W 1995 
roku znany miesięcznik „Wzrastanie” wydał kolejny tomik 
wierszy: „Patrząc w gwiazdy”. W 2000 roku z okazji 615 
rocznicy miasta Brzeska w ramach zorganizowanych przez 
Miejski Ośrodek Kultury DNI ZIEMI BRZESKIEJ, odda-
jemy Drogi Czytelniku kolejny tom wierszy naszej poetki 
zatytułowany: „Kwiat paproci”.

Jan Gwizdała

Ze wstępu do tomiku „Gdzieś na ziemi” (2004 r.)
Okładka obecnego, siódmego zbioru wierszy Haliny 

Biernat może być dla czytelnika kluczem do dobrego, 
ubogacającego odczytania 
zawartych w nim tekstów. 
Projektująca ją, Dorota 
Pasierb, narysowała okien-
nicę jaką spotykamy w do-
mach, zwłaszcza w krajach 
południa. Ale zauważmy: 
obok tradycyjnych serdu-
szek jest w niej wycięte 
duże okienko w kształ-
cie postaci Matki Bożej 
z Dzieciątkiem na ręku.
Tomik, jak, mówi podtytuł, 
zawiera poezję religijną. 
Czytając go, spostrzegamy, 
że to w pierwszym rzędzie 
poezja maryjna. To Mary-

ja, jako Matka Bolesna, Królowa Niebios, Matka Kościoła 
i nosząca wiele innych tytułów, jest przewodniczką czytel-
nika, jest obecna w różnych jego codziennych sprawach. 
Zda się go prowadzić także wśród wydarzeń zbawczych 
wpisanych w rok kościelny. Tak, jak każda troskliwa matka 
swe dziecko uczy dostrzegać tajemnice wiary, kontemplować 
je. Podsuwa proste słowa modlitwy, odpowiada na trudne 
pytania, które człowiek zadaje spotykając się z cierpieniem, 
samotnością, czy przeżywając ograniczenia związane z pode-
szłym wiekiem… Maryja obecna w życiu i wierszach Autorki 
sprawia, że nasza brzeska poetka patrzy na wszystko Jej 
oczyma, czego symbolem jest „maryjne okienko” na okład-
ce książeczki. Jest to spojrzenipełne W imieniu wiernych 
czytelników pragnę podziękować serdecznie Drogiej pani 
Halinie za chwile głębokiego wzruszenia, które wiele razy 
przeżywaliśmy w czasie czytania jej wierszy. Jako pro-
boszcz dołączam wielkie „Bóg zapłać” za przekonywujące 

świadectwo wiary, którym mogliśmy się ubogacać w czasie 
Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, na spotkaniach Parafial-
nego Klubu Seniora, na miesięcznych zebraniach Bractwa 
Szkaplerznego i przy wielu innych okazjach. 

Ks. Zygmunt Bochenek

Ze wstępu do tomiku „Migawki” (2005)
Bierzecie dziś do Waszych rąk kolejny zbiorek poezji 

Haliny Biernat. Tytuł „Migawki” może zasygnalizuje Wam, 
o czym będą jej wiersze, z pozoru proste, łatwe, melodyjne, 
a tak naprawdę głębokie, mówiące o wartościach istotnych 
w życiu człowieka. Ludziom star szym, bo to oni są naj-
częściej czytelnikami, a nawet wielbicielami takiej poezji, 
przypominają ich młodość. Pani Halina powraca do wielu 
wspomnień z czasów minionych. Robi to bardzo subtelnie, 
z czułością dotyka tamtych uczuć, zdarzeń, spełnionych 
i niespełnio nych marzeń. Z perspektywy mijającego czasu 
spogląda na prze szłość, 
która, mimo, że nie była 
łatwa - przynosiła też rado-
ści, za dowolenie, szczęście.

Tak. Szczęście. I cho-
ciaż każdy widzi go w czym 
innym - ważne jest, że 
są w naszym życiu mo-
menty, które chcielibyśmy 
przedłużyć, powtórzyć, 
zatrzymać, by pozostały, 
nie przemijały tak szybko, 
by trwały. I takie migawki 
ukazuje nam ten tomik 
wierszy. Raz szczęście 
ukazuje się pani Halinie 
w dziecinnych słowach pra wnuczki mówiącej, że „jutlo” do 
niej przyjedzie, innym razem - po dobrze przespanej nocy, 
gdy budzi się bez bólu, a w ogóle, gdy patrzy na ptaki... 
kwiaty... słońce... słyszy szum strumyka... podzi wia piękno 
górskiej przyrody... odpoczywa w cieniu drzew wła snego 
sadu. Tak niewiele, a tak dużo.

Pani Halina żyje pełnią życia. Nie zamyka się w kręgu 
pry watnych spraw. Martwi się o losy kraju, a wynikiem 
są „migawki” ukazujące wydarzenia polityczne. Cieszy się 
osiągnięciami polskich sportowców, wyraża nadzieję, że 
Bóg i Matka Jego Syna otoczy opieką całą Europę a nawet 
Unię… płacze wraz z całym światem po śmierci Wielkiego 
Jana Pawła II. Ale ciągle boi się, że coś złego się wydarzy, 
dlatego... nie lubi telefonów. 

(M.D)

  Ze wstępu do Antologii  „Sercem  zatrzymane” 
(2006 r.)

W dorobku artystycz-
nym Pereł Regionu o róż-
norodnej tematyce i bu-
dowie jest wiele pięknych 
i wzru szających utworów 
propagujących postawę 
chrześcijańską, miłość do 
Boga i zwykłego człowieka, 
piękno ojczystego kraju 
i troskę o je go dobro, czułe 
pochylanie się nad tym, 
co w życiu najważniejsze, 
chociaż bardzo zwyczajne: 
„To może być tylko kilka 
słów, życzliwy uśmiech
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i podanie ręki. To może być drobny znak, symboliczny gest, 
szczypta zaufania. 

I spojrzenie z nadzieją o świcie. To może być kubek 
wody, kromka chleba, odpowiedzialny krok. Albo okruch 
zwyczajnej ludzkiej przyjaźni”. 

Ks. Józef Drabik

Ze wstępu do tomiku „Medytacje” (2012 r.)
Niezachwianą wiarę w Boże Miłosierdzie możemy 

wyczy tać z wielu utworów Pani Haliny. Nawet tych zupełnie 
„świato wych” świeckich, 
zwyczajnych. W trypty-
ku znajdziemy jakby roz-
rachunek z przeszłością 
i teraźniejszością życia na 
tle społecznych i politycz-
nych warunków, w jakich 
przyszło jej żyć: Bardzo 
długie „wczoraj” radosne 
„dziś” (bo ogród, kwiaty, 
słońce, bo „żyję, chodzę, pa-
trzę i Panu Bogu dziękuję”) 
i obawa wyrażona w sierp-
niu 2011 roku: „Cze go 
spodziewać się po przyszło-
ści? Już aura dostarcza co 
dzień okrop ności, do tego 

kryzys, giełda, polityków spory, no i październiko we wybo-
ry” ...Ten utwór znów kończy nadzieją. „Więc choć nurtuje 
ciekawość i trwoga, jedno wiem na pewno: wszystko w ręku 
Boga” A w innym wierszu powie: „A teraźniejszość? Nie 
ma jej wcale. Każda sekunda jest mgnieniem przyszłości, 
od razu w przeszłość się wta pia. Wszystko składa się na 
bezmiar czasu i na byt nieskończony...” 

(MD)

**********
Jubileusz 100 rocznicy urodzin – to piękna uroczystość. 

Trwała ponad tydzień. Przychodzili z życzeniami znajomi 
i przyjaciele. W sobotę 25 marca 2017 r. w domu pani Ha-
liny, na ul. Okocimskiej odprawiono dziękczynną Mszę św. 
Obecna była na niej cała rodzina z Krakowa: córka Barbara 
i syn Stanisław w otoczeniu dzieci – 4 wnuków i  7 prawnu-
ków ( prawie 30 osób) oraz najbliżsi sąsiedzi Jubilatki. Ks. 
Stanisław Stachoń zaskoczył wszystkich, gdy rozpoczął ho-
milię wierszem pani Haliny „Rozmyślania o Ojcu” z tomiku 
„Kwiat paproci”. Zacytował początek utworu:

 W chwilach ważnych, przełomowych,  gdy dzieje się coś 
nadzwyczajnego, gdy słucham niezrozumiałej muzyki, oglą-
dam współczesne malarstwo, lub czytam nowoczesne wiersze  
zadaję sobie pytanie:  co by na to powiedział mój Ojciec?

I   zakończył  też  jej słowami: Śmieję się przez łzy. 
Jednak coś mi pozostało; wpojona przez Rodziców dziecięca 
wiara i ufność w Miłosierdzie Boże.

Po zakończeniu Eucharystii ks. Stanisław przeczytał 
jeszcze życzenia od Barbary, córki Jubilatki. We wzru-
szających słowach ukazała podziw i wdzięczność dla swej 
Mamy za trud samotnego wychowania i wykształcenia 
dwójki dzieci w naprawdę trudnych czasach. „Uważam, że 
moja Mama jest bohaterką” – powiedziała w późniejszej 
rozmowie, gdy spotkaliśmy się przy kawie w ukwieconym 
kolorowym pokoju Pani Haliny – „ setki i poetki”, jak hu-
morystycznie nazwała się Pani Biernat.

 W tym samym dniu życzenia P. Halinie złożyła 
osobiście  również  pani minister  Józefa  Szczurek 
– Żelazko. A w  czwartek  -  30 marca  -  p. Grzegorz 
Wawryka, Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko z to-
warzyszącymi osobami. 

W imieniu Redakcji „Kościoła nad Uszwicą” dzię-
kuję Pani Halinie Biernat za wspaniałe świadectwo 
chrześcijańskiej postawy i życzę błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień dalszego życia.

Maria Dziwiszewska

Moja Mała Ojczyzna

Kocham mój dom...  tyle w nim słońca, po-
wietrza,  kocham kwiaty w ogrodzie,  drzewa 
szumiące na wietrze.

Chcę by tu było ładnie,  wesoło i przytulnie  
i żeby moi goście  dobrze się czuli u mnie

Wkładam w to dużo serca i siły moje kalekie, 
tu mi upływa życie, samotne i nie lekkie.

Odwiedziłam niedawno moje miasto rodzin-
ne,  lecz nie znalazłam w nim siebie,  w pamięci 
mej było inne.

Tu - przygnała mnie wojna  tak chciało 
przeznaczenie  i tu już pozostałam i zapuściłam 
korzenie.

Cieszę się bardzo, że Brzesko stale na korzyść 
się zmienia, lecz jeszcze pozostało  w nim dużo 
do zrobienia.

Ten dom, ogród i miasto  to miła w sercu 
ostoja  moje małe królestwo  Mała Ojczyzna 
moja.

 wrzesień 1996

Przysłowia 
mądrością narodów

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. 
To jest mądre przysłowie.
Inne kłębią mi się w głowie,
więc się po niej klepię
i szukam wśród mądrości narodów
takich, które nauczą sposobu
jak w życiu znaleźć szczęście i spokój.
„Oszczędnością i pracą...” i tak dalej
Stop! To nieprawda wcale.
Ludzie się bogacą sprytem, oszustwem, 
a na dodatek przekupstwem.
„Nie mów hop, póki nie przeskoczysz”
No a kózka? Skakała, aż nóżkę złamała.
„Strach ma wielkie oczy”.
To prawda. Wciąż się czegoś boję. 
Najlepiej jeśli wymyślę swoje
mądrości na czasy dzisiejsze, okrutne.
Będą to przysłowia poważne i smutne.
Ale niech je z dawnymi to jedno połączy:
„Wszystko dobre, co się dobrze kończy”.

Halina Biernat - Z tomiku „Migawki”
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„Zdumienie  tym,  czego  dokonuje Bóg: wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1.49).”

Światowy Dzień Chorego obchodzimy po raz 25-ty. 
Dzień ten został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 
w dniu 13 maja 1992r. w 75 rocznicę objawień fatimskich. 
Cel obchodów to objęcie modlitwą wszystkich cierpiących. 
Cierpiących zarówno fizycznie jak i psychicznie. Aktualnie 
w Polsce widzimy i odczuwamy znaczenie wolontariatu, 
który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym 
świecie, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia i innych 
różniących ludzi cech. Nadzwyczajne obchody tego dnia 
odbędą się w Lourdes – tak jak przed 25-laty – 11 lutego 
1992 roku. Papież Franciszek w Orędziu na XXV Światowy 
Dzień Chorych 2017 - „Chciałbym Was wszystkich chorych, 
cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolonta-
riuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, Uzdrowienie 
chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego 
człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do 
znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym 
i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również 
w doświadczeniu choroby”.

To dobrze, że jest taki dzień, w którym chodź przez 
kilkanaście godzin, może kilka minut, a może kilka sekund 

XXV Światowy 
Dzień Chorego

zwolnimy i zastanowimy się nad sensem choroby, bólu i cier-
pienia, niesprawności, osamotnienia a nawet wykluczenia. 
Może przeanalizujemy nasze postępowanie w stosunku do 
tego co najcenniejsze – do zdrowia. Będąc w pełni sił, wigo-
ru nie zastanawiamy się nad tym, że wystarczy kilka dni, 
kilka minut, jedna maleńka chwilka nieuwagi i - wypadek, 
nieszczęście, choroba. Wówczas cały świat, cele, plany, 
założenia i zamierzenia legną w gruzach. Pozostaną łzy 
i rozpacz. Pytania dlaczego? Za co?

Ten dzień jest po to, by przypomnieć wszystkim, że są 
ludzie, którzy potrzebują pomocy. Chorzy są integralną 
częścią naszych wspólnot. Wnoszą bardzo wiele poprzez 
świadectwo swojego życia. Potrafią dużo wymodlić, wycier-
pieć dla swoich bliskich i nie tylko. 

Pochylmy czoła przed tymi, którzy nie ustali w walce 
o lepsze jutro, samodzielność o zdrowie i aktywność spo-
łeczną. Uszanujmy tych, którym zabrakło sił do walki, 
którzy pogodzili się z losem i biernie poddali się skutkom 
schorzenia. Podajmy rękę tym, którzy próbują zmierzyć się 
z chorobą. Dodajmy im nadziei i otuchy. A to, każdy potrafi.

Składam Wszystkim osobom dotkniętym chorobą życze-
nia szybkiego powrotu do zdrowia. Uważam, że to także od-
powiedni moment na wyrażenie solidarności z cierpiącymi, 
empatii i otwarcia na osoby chore. Osobom sprawującym 
opiekę nad chorym – życzę siły i wytrwałości, uśmiechu 
dla podopiecznych. 

Poświęcenie czasu wolnego na pomoc cierpiącym i cho-
rym zawsze jest niezwykłym darem.   

Emilia Zydroń

Organizatorem był  Diecezjalny Instytut Akcji Katolic-
kiej z okazji jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.  Kon-
kurs adresowany był do uczniów wszystkich typów szkół. 
Prace oceniano w trzech grupach wiekowych:  szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród 
i wyróżnień miało miejsce w dniu święta patronalnego 
Akcji Katolickiej – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata 20 listopada 2016 roku w Tarnowie. Kon-
kurs ogłoszony został w ubiegłym roku szkolnym. Etap 
pierwszy – szkolny i parafialny przeprowadzono do 30 
maja 2016 r. Etap drugi – dekanalny do 30 czerwca 2016 
roku. Etap trzeci – diecezjalny zakończył się w listopadzie 
2016 roku. Celem konkursu było przypomnienie rangi 
sakramentu chrztu świętego i wypływających z niego kon-
sekwencji, refleksja nad jego przyjęciem w roku jubileuszu 
1050 rocznicy Chrztu Polski, odkrycie wartości artystycznej 
chrzcielnicy – istotnego elementu kościoła parafialnego. 
Wśród laureatów znaleźli się absolwenci naszej szko-
ły:  I miejsce zdobył Wiktor Kusiak, III miejsce Roland 
Czernecki, Wyróżnienie Wojciech Górski.

Nagrodzone prace były prezentowane na wystawie 
w auli im. św. Jana Pawła II w domu katechetycznym obok 
tarnowskiej katedry. Wszystkim nagrodzonym w konkur-
sach gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Pani Grażynie Pleśniarskiej-Gwizdała dziękujemy za 
przygotowanie Laureatów, zaangażowanie i gratulujemy 
sukcesu wychowanków.

Księża parafii św. Jakuba
  

Diecezjalny konkurs plastyczno-fotograficzny
dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Moja chrzcielnica” rozstrzygnięty
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7 sierpnia 2016 r. w niedzielę o godz. 1215 w kościele p.w. 
Najświętszej Marii Panny Królowej w Gromniku odbyła 
się uroczysta Msza święta, którą odprawił ks. dr Andrzej 
Jedynak. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, 
że była to Msza św. pożegnalna. Ks. dr Andrzej Jedynak 
przeszedł na emeryturę.

Przez 18 lat był proboszczemw Gromniku. Dał się po-
znać jako człowiek odpowiedzialny, wrażliwy, wyrozumiały 
i skromny, a co bardzo ważne, umiejący współpracować 
z każdym.

Po Mszy św. żegnali go przedstawiciele władz i insty-
tucji gminnych, młodzież szkolna, parafialnie, przyjaciele 
ze szlaków turystycznych, dębicka Solidarność, instytucje 
kościelne, Uniwersytet III Wieku z Brzeska oraz osoby 
indywidualne, których przyjaźń zyskał idąc przez życie. 

Ludzie dziękowali ks. Andrzejowi za to, że ukazywał, 
gdzie szukać Boga, za wskazówki, jak być dobrym czło-
wiekiem, za uśmiech, który dodawał sił, za umiejętność 
obcowania z przyrodą, za każdy gest życzliwości. Uczył też, 
jak dawać sobie radę na szlakach turystycznych. Dzięko-
wano za głoszenie słowa Bożego i sprawowanie świętych 
sakramentów, za gorliwość i zapał, z jakim oddawał się 
wspólnocie, wreszcie za troskę o  wygląd Gromnika - Wiele 
pracy i serca włożyłeś, aby nasza świątynia i jej otoczenie 
były coraz piękniejsze… Nie mogę nie wspomnieć o skarpie 
przykościelnej, kwitnącej od wiosny do późnej jesieni, która 
wyróżnia obejście oraz zachwyca przejeżdżających. Było wie-
le ciepłych słów wdzięczności i kwiatów. Parafianie żegnali 
swego dobrego przyjaciela, przewodnika, opiekuna – ojca.

 Ks. dr Andrzej Jedynak urodził się w 1946 r. w Po-
rąbce Uszewskiej. Ukończył IV. Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie. Po maturze 
uznał, że jego powoła-
niem jest służba Bogu 
i ludziom. Wstąpił do 
Seminarium Duchow-
nego w Tarnowie. Po 
roku musiał odbyć dwu-
letnią służbę wojskową. 
Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk bpa  
J. Ablewicza. Jego pierw-
szą parafią była Zawada, 
potem były Łączki Brze-
skie, Tymbark, i Pilzno. 

W 1983 r. władze die-
cezjalne powierzyły mu 
probostwo w Chotowej 
a w latach 1998 – 2016 
przypadło mu probosz-
czowanie w Gromniku. 
Nie będę opisywać zadań 
dokonanych przez Niego 
w parafii przez te 18 lat, 
bowiem wydał obszerną 
książkę. „Rok po Roku”, 
w której udokumentował 
swoją pracę. 

Ponadto ks. dr An-
drzej może się poszczycić 
kilkunastoma pozycjami 

książkowymi w których porusza jakże ciekawą tematykę. 
Były to:

 „Parafia wśród lasów – historia parafii Chotowej”, 
„Wdzięczność jest pamięcią serca”

„Gromnik – historia parafii Gromnika”, 4 tomowe dzie-
ło historyczne „Porąbka Uszewska. Dzieje wsi i parafii”, 
„Z wiejskiej zagrody na stolicę biskupią” – obszerne dzieło 
o biskupie Wojtarowiczu w Tarnowie w latach rabacji 
chłopskiej i Powstania Krakowskiego. 

Kochany Księże Proboszczu!
Pan Bóg najlepiej zna Twój trud i starania, umartwia-

nia, radości i osiągnięcia. Niech On swą łaską wspomaga 
Cię przez dalsze długie lata a Twój patron, św. Andrzej  
i św. Jan Paweł II mają Cię w swojej opiece. 

Emilia Zydroń

Odszedł na emeryturę!

Ks. Andrzej po Mszy św. pożegnalnej w Gromniku. 
Na zdj. członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Brzeska.
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26 listopada 2016, kwadrans przed godziną na Anioł 
Pański odszedł do wieczności ks. kanonik Julian OSMOLA. 

Urodził się 28 marca 1925 
roku w Wojsławiu k. Mielca. 
3 maja 1953 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. W la-
tach 1953-1958 pełnił posłu-
gę kapłańską w Kaninie k. 
Limanowej, następnie był 
wikariuszem w Siedlcach k. 
Nowego Sącza (1958-1962), 
wikariuszem w Niwiskach 
(1962-1966) - obecnie diece-
zja rzeszowska, wikariuszem 
w Mochnaczce k. Krynicy 
(1966-1967). W 1967 roku 
przybył do Gnojnika, gdzie 
początkowo pełnił funkcję wi-
kariusza. Od 1969 roku - de-
cyzją ówczesnego ks. biskupa 
Ordynariusza Jerzego Able-
wicza - został mianowany 
najpierw administratorem, 
a następnie proboszczem pa-
rafii. Od 1996 roku mieszkał 
na terenie parafii, jako rezy-
dent. Ostatnie dni swojego 
życia spędził w Rodzinnym 
Domu Opieki w Gnojniku, 
gdzie był otoczony troskliwą opieką i modlitwą.

Był dobrym człowiekiem … to słowo najczęściej padało 
podczas okolicznościowych przemówień pożegnalnych. Ks. 
Julian Osmola był człowiekiem skromnym, a zarazem 
bardzo pracowitym. Nie pozostawił po sobie dorobku ma-
terialnego, ale Jego duchowy posag przewyższa wszelkie 
wartości. Jego uśmiechnięta i pochylona postać na stałe 
wpisała się w krajobraz wsi i parafii, której ścieżki przez 
blisko 50 lat przemierzał pieszo … Nigdy nie miał wła-
snego samochodu. 

Mszę świętą pogrzebową celebrował ks. bp Stanisław 

Salaterski i 50-ciu kapłanów. Można powiedzieć, że każdy 
z księży odprawił ofiarę dziękczynną za jeden rok pracy 

i pobytu ks. Juliana w Gnoj-
niku. To bardzo wymowny 
zbieg okoliczności.

Za swoją pracę i gorliwość 
dwukrotnie był nagradza-
ny przez władze kościelne. 
W 1969 roku otrzymał diece-
zjalne odznaczenie Exposito-
rium Canonicale, zaś od 1983 
roku miał przywilej noszenia 
rokiety i mantoletu. W 2016 
roku otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy 
Gnojnik.

Jako dowód wdzięczności 
za Jego wieloletnią posługę, 
wdzięczni parafianie przy-
gotowali bardzo wzruszające 
multimedialne wspomnie-
nie, które zostało wyświe-
tlone przy Jego trumnie, po 
pierwszym dniu uroczystości 
pogrzebowych w miejscowym 
kościele. Niebawem będzie 
ono również dostępne szer-
szemu gronu ludzi.

Nie sposób znaleźć słów, 
które w pełni odzwierciedlałyby postać tego skromnego 
Kapłana. Na jednym ze slajdów pojawił się tekst: Kto 
drugi  tak bez świata oklasków się zgodzi  iść… Te 
słowa z „Mojego testamentu” Juliusza Słowackiego bardzo 
pasują do życiowej drogi kapłana, którego żegnały tłumy 
ludzi. Rozpoczął ją po II - giej wojnie światowej w swoim 
rodzinnym Wojsławiu k. Mielca, a zakończył w poświęconej 
ziemi - w mogile gnojnickiego cmentarza … Ziemi, którą 
szanował, bo przez 50 lat była Jego matką i przez 50 lat 
Go żywiła.(…)

 Marek Białka 

Zmarł ks. kanonik Julian Osmola
emerytowany proboszcz parafii św. Marcina w Gnojniku

Na brzeskim cmentarzu został pochowany ks. 
Michał Kotra, kapłan, który w tym mieście 33 lata 
wcześniej odprawił swoją Mszę świętą prymicyj-
ną. Mszę świętą pogrzebową, której przewodniczył 
biskup Stanisław Salaterski, koncelebrowało kilku-
dziesięciu kapłanów, w tym również z Czech, gdzie 
przez 9 lat pracował zmarły ks. Michał.

Ksiądz Michał Kotra zmarł 18 listopada 2016 
roku, w liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kóz-
kówny, w 33. roku kapłaństwa i 60. roku życia. 
W 2008 roku został obdarzony godnością Kanonika 
Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni. Przez 
ostatnie kilkanaście lat mieszkał w Domu Księży 
Emerytów w Tarnowie przy ul. Pszennej.

Relacja Tarnowskiego Gościa Niedzielnego.

Brzesko pożegnało ks. Michała Kotrę
W słoneczne jesienne popołudnie, społeczność miasta 

Brzeska zgromadziła się w kościele parafialnym, aby oddać 
cześć z ostatnim pożegnaniem Kapłanowi – Rodakowi.

W homilii wygłoszonej do zgromadzonego Ludu, 
ksiądz biskup nawiązał do Ewangelii z dnia o … „wdowim 
groszu”. Porównał, relatywnie po ludzku sądząc, krótkie 
życie zmarłego Kapłana, do symbolicznego grosza, który 
uboga wdowa wrzuciła do skarbony, aczkolwiek - jak 
wiemy z przekazu ewangelicznego - dała ona od siebie 
to wszystko, co posiadała. Podobnie wyglądało życie ks. 
Michała, który mimo, iż - ze względu na chorobę - nie 
mógł zbyt długo pełnić aktywnej służby kapłańskiej, „dał 
z siebie” wszystko, co posiadał i swoją posługą ubogacił 
Kościół.

Kiedy stałem w oddali grobu, w którym spoczął  

http://www.parafia-gnojnik.pl/aktualnosci/816-zmarl-ks-kanonik-julian-osmola-emerytowany-proboszcz-prafii-sw-marcina-w-gnojniku.html
http://www.parafia-gnojnik.pl/aktualnosci/816-zmarl-ks-kanonik-julian-osmola-emerytowany-proboszcz-prafii-sw-marcina-w-gnojniku.html
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ks. Michał Kotra, moją uwagę zwróciła powaga 
i ogromne skupienie modlitewne, jednego z księ-
ży obecnych na cmentarzu, który stał w bliskiej 
odległości grobowca zmarłego Kapłana. W mo-
mencie, kiedy płyta nagrobkowa była zasuwana, 
zauważyłem, że w Jego w oczach pojawiły się łzy 
… To dosyć rzadki widok, aby kapłan wzruszał 
się do łez podczas ceremonii pogrzebowej. Było to 
piękne świadectwo, a zarazem wyraz wiary i mi-
łości. Od razu przyszła mi na myśl scena znad 
grobu Łazarza, którą znamy z opisu Ewangelii 
wg św. Jana. Kiedy Jezus zapłakał nad grobem 
Łazarza, stojący tam Żydzi mówili: patrzcie 
jak On go miłował... Tym Kapłanem, który 
osobiście przeżywał ziemskie rozstanie ze swoim 
przyjacielem był ksiądz Andrzej Liszka, który 
od 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Domu 
Księży Emerytów w Tarnowie.

Marek Białka

Po przeniesieniu redakcji kato-
lickiego miesięcznika dla młodzieży 
Wzrastanie” z Tarnowa do Brze-
ska, zaczęła przyjeżdżać do nas 
współtwórczyni tego pisma, mgr 
Halina Bednarczyk, polonistka, 
absolwentka Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przez kilkanaście 
lat prowadziła sekretariat, była 
zastępcą red. naczelnego i filarem 
zespołu redakcyjnego. Po przejściu 
na emeryturę, do końca ( zmarła 
w lutym br.) współpracowała z na-
szym brzeskim środowiskiem.  Red. 
Halina Bednarczyk na co dzień 
uczyła w tarnowskich szkołach 
średnich, przez kilka lat pracowała 
w Kuratorium Oświaty (Tarnów był 
wtedy stolicą województwa). Ponadto 
w latach 1980 - 2003 była prezesem 
tarnowskiego, najstarszego w kraju, 
oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. 
Przez kilka kadencji należała także do zarządu głównego; 
dwukrotnie w tym czasie organizowała w Tarnowie ogól-
nopolskie zjazdy Towarzystwa.

* * *
Myślą przewodnia liturgii pogrzebowej odprawianej 

w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Tarnowie – Rzędzinie 
był tekst Ewangelii (Mt 5,1-12 – Osiem Błogosławieństw). 
W homilii powiedziałem m. in.: Wszyscy jesteśmy piel-
grzymami w drodze do Królestwa Bożego… Przeżywając 
pożegnanie śp. Haliny warto przypomnieć, co Jej zawdzię-
czamy… Przed kilkunastu laty, gdy znana tarnowska 
dziennikarka, Krzysztofa Bik –Jurkow wydała książkę „ 
Zwyczajni i Niezwykli” prezentującą postaci ludzi z Ziemi 
Tarnowskiej pełnych troski o innych - Pani Halina znala-
zła się na pierwszej pozycji. Kiedy teraz, po jej odejściu do 
wieczności, czytamy powtórnie ten Jej dziennikarski życio-
rys, mamy wrażenie, że w jej pozaziemskiej rzeczywistości, 
do której przeszła, otacza Ją tłum ludzi. Są to sąsiedzi 

Pożegnanie śp. Redaktor Haliny Bednarczyk
z  robotniczego, biednego niegdyś 
Rzędzina, uczniowie z „Kolejówki”, 
Liceum Medycznego, czy Technikum 
Odzieżowego. Są poloniści i inni 
koledzy z Towarzystwa im. Adama 
Mickiewicza. Do tego licznego grona 
przyjaciół, zwłaszcza z lat stanu 
wojennego i tworzącej się wtedy tar-
nowskiej „Solidarności”, której była 
jedną z liderek, doszli nowi. Jako 
ksiądz mieszkający wtedy w cieniu 
Katedry i pomagający przez kilka-
naście lat Biskupowi Władysławowi 
Bobowskiemu organizować zręby 
duszpasterstwa młodzieży przygoto-
wywanej do podejmowania zadań nie 
tylko w diecezji, ale w skali całego 
kraju, mogę potwierdzić, że dzięki 
profesjonalnej współpracy i zaan-
gażowaniu grupy świeckich na czele 
z p. Haliną i inż. arch. Andrzejem 
Trybulskim mogliśmy przed trzydzie-

stu laty, w 1986 roku, utworzyć w Tarnowie przeniesioną 
potem do Brzeska redakcję „Wzrastania”, którą na co dzień 
ona prowadziła prawie przez 20 lat, wychowując grono 
młodych dziennikarzy, publicystów i przyszłych działaczy 
samorządowych. Ta praca, służąca całej Polsce jest w miarę 
znana. Natomiast, niewiele mówiło się o innych polach jej 
zaangażowania formacyjnego i organizacyjnego. Należał do 
niej twórczy udział w przygotowaniu animatorów, potrzeb-
nych do wskrzeszenia zlikwidowanych przez komunistów po 
wojnie struktur KSM. Halina Bednarczyk jako „nieprawo-
myślna politycznie” nie mogła uczyć w elitarnych liceach. 
Uczyła przede wszystkim w zawodówkach. Miała bardzo 
dobry kontakt z tą młodzieżą. 

To jej doświadczenie i charyzmat wychowawczy wyko-
rzystaliśmy, kiedy trzeba było organizować duszpasterstwo 
w brygadach i hufcach OHP, czy rekolekcje weekendowe 
dla uczniów zawodówek, które zdobyły dużą popularność.

* * *
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Każda liturgia żałobna, a więc i dzisiejsza, w czasie której 
żegnamy bliską nam Osobę, to odnowienie wiary w radosną 
prawdę chrześcijańską o Świętych Obcowaniu, o wspólnocie 
nas żyjących jeszcze na ziemi z braćmi i siostrami w czyśćcu 
i zbawionymi w niebie. Nie tylko dziś, ale najbliższe tygodnie 
i miesiące przeżywajmy w świetle tej krzepiącej prawdy. 

Dziękujmy Bogu za wspomniane i inne liczne inicjatywy 
śp. Haliny, oraz Jej też już nie żyjących przyjaciół z redakcji: 
a między nimi ks. prał. Adama Kaźmierczyka z Grybowa 
i siostrę Janinę Siewierską ze Zbylitowskiej Góry, należą-
cych także do Podkomisji Duszpasterstwa Młodych podczas 
IV Synodu Diecezjalnego, 30 lat temu. Módlmy się, aby ci, 
którzy będę pracować w zespołach obecnego Synodu zacho-
wali i pomnożyli dorobek poprzedniego, zwłaszcza w trosce 
o wszechstronny rozwój i wzrastanie młodego pokolenia.

Droga Pani Halino! Żegna Cię nie tylko Ziemia Tarnow-
ska, ale także Ziemia Brzeska. Nie tylko nasze „Wzrastanie” 
ale też redakcja i czytelnicy pisma dekanalnego „Kościół 
nad Uszwicą” i jego poprzednika -„Z naszej Parafii”, na 
których łamach spotykaliśmy Twoje teksty. Warto dodać, 
że zamieszczane były także w brzeskiej prasie niekościelnej, 
szczególnie w „Forum Samorządowym” i „Forum Powia-
towym Ziemi Brzeskiej” w latach 1998 -2001. Miały duży 
wpływ na kształtowanie się w naszym rejonie solidarno-
ściowych i chrześcijańskich środowisk, które w tamtych 
latach na trwałe przejęły nie tylko kierowanie lokalnymi 
samorządami ale także wyłoniły liderów politycznych. 

Halina Bednarczyk była inicjatorką i naczelną redak-
torką „Forum Samorządowego” i „Forum Powiatowego”, 
a skupieni wokół niej młodzi członkowie redakcji „Wzrasta-
nia” razem z nią weszli do zespołów redakcyjnych. Byli to: 
Jacek Magdoń (sekretarz redakcji), Andrzej Król, Andrzej 
Solak, Jacek Zając, Łukasz Wrona, Mirosław Król, Grażyna 
Filip, Andrzej Jarosz i inni. 

Powróćmy jeszcze raz do naszego „Wzrastania”. Myślę, 
że my wszyscy, starsi i młodsi, tworzący razem z Nią przez 
30 lat to pismo, powinniśmy – przynajmniej symbolicznie, 
jeśli nie uczyniliśmy tego wcześniej w sposób materialny 
– włożyć do jej trumny któryś z numerów „Wzrastania”. 
Chyba najbardziej odpowiedni byłby egzemplarz numeru 
113-114 z 1998 r. Dlaczego ten? 

Kiedy przygotowałem po śmierci śp. Haliny homilię 
pożegnalną przeglądając archiwalne zeszyty naszego pisma, 
spotkałem w tym numerze drukowany na nietypowym czar-
nym tle jej tekst, będący nie tylko recenzją tomiku poezji 
Zbigniewa Herberta „Epilog burzy”, ale także pożegnaniem 

tego niezwykłego poety i myśliciela, który przez wiele lat 
powojennych pisał, ale nie publikował, bo w jego twórczo-
ści nie było pochwał Stalina ani utworów o osiągnięciach 
socjalizmu w PRL. Dlatego mógł debiutować dopiero po 
październiku 1956 r. Od tego czasu miał nie tylko czytelni-
ków w kraju, ale należał do najbardziej znanych na świecie 
polskich poetów.

„Herbert – jak pisze Halina Bednarczyk – bardzo rzad-
ko pisał wprost o Bogu. Dlatego w ostatnim jego tomiku, 
wydanym już po jego śmierci, zaskoczył mnie cykl czterech 
utworów zatytułowanych „Brewiarz”. Niechaj przypomnie-
nie ostatniego wiersza będzie naszym pożegnaniem. Oto 
ten wiersz:

Brewiarz
Panie 
Wiem że dni moje są policzone 
zostało ich niewiele 
Tyle żebym jeszcze zdążył zebrać piasek
którym przykryją mi twarz

nie zdążę już
zadośćuczynić skrzywdzonym
ani przeprosić tych wszystkich
którym wyrządziłem zło
dlatego smutna jest moja dusza

życie moje
powinno zatoczyć koło
zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata
a teraz widzę dokładnie
na moment przed sobą
porwane akordy
źle zestawione kolory i słowa
jazgot dysonans
języki chaosu

dlaczego
życie moje
nie było tak jak kręgi na wodzie
obudzonym w nieskończonych głębiach
początkiem który rośnie
układa się w słoje stopnie fałdy
by skonać spokojnie
u twoich nieodgadnionych kolan

Powyższe strofy, które Herbert pisał prawdopodobnie 
w obliczu nadchodzącej śmierci były chyba bardzo bliskie 
Pani Halinie, jeśli z całego zbioru ulubionego twórcy wybra-
ła je właśnie do swego literackiego pożegnania człowieka, 
który był jej Mistrzem i Przewodnikiem w poszukiwaniu 
trwałych wartości duchowych. Co więcej – powracała do 
nich w następnych latach, tak często cytując jego wiersze. 

Chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że także 
w ostatniej walce – z poczuciem lęku, zmagań ze zwątpie-
niem i samotnością, które każdy człowiek przezywa, tak 
jak Chrystus na Golgocie. – powtarzała wiersze Herberta.

Wielu z czytających te moje wspomnienia nie mogło być 
obecnych na liturgii pogrzebowej, czy Mszach św. w Kate-
drze lub Brzeskiej Farze na zaproszenie dawnych członków 
redakcji. Do nich zwracam się w pierwszy rzędzie: po odmó-
wieniu Anioł Pański i Ojcze nasz za Jej duszę, przeczytajcie 
jeszcze raz powyższy wiersz Herberta:

„Panie,
Wiem, że dni moje są policzone…
nie zdążę już…”         

    Ks. Zygmunt Bochenek

Halina Bednarczyk w Brzesku z okazji 25-lecia „Wzrastania”, 
październik 2011. Obok niej członkowie redakcji „Wzrastania”:  
Bp Władysław Bobowski, Edward Guziakiewicz, Andrzej Trybulski, 
Kazimierz Olchawa, ks. Zygmunt Bochenek.
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2 grudnia odbyła się zorganizowana przez uczniów Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wycieczka ulicami 
Brzeska do miejsc związanych z historią brzeskich Żydów. 
Miejscem „startu” było Regionalne Centrum Kulturalno 
– Biblioteczne, gdzie młodzież zainscenizowała żydowski 
ślub. Na trasie wycieczki znalazły się miejsca takie jak 
dawna synagoga przy ul. Puszkina, cheder żeński na Dłu-
giej, Rynek, Pl. Kazimierza Wielkiego i Cmentarz Żydow-
ski. Uczniowie LO odgrywali na trasie wycieczki scenki 
z życia codziennego społeczności żydowskiej w Brzesku, 
a także wspominali tragiczne dzieje II wojny światowej.

Wycieczka stanowiła podsumowanie realizowanego 
w brzeskim liceum projektu „Szkoły Dialogu”. Grupa 
uczniów pracowała od początku roku szkolnego nad 
odtworzeniem historii Żydów w Brzesku, poświęcając 
na to większość czasu wolnego. Spotkali się też z grupą 
swoich rówieśników z Izraela, którzy pod koniec listopada 
odwiedzili ich szkołę. Celem projektu jest nawiązanie dia-
logu między narodami: polskim i żydowskim. Podstawą 
tego porozumienia ma być rzetelna, wyzuta z uprzedzeń 
wiedza na temat kultury i obyczajów obu stron. Brzescy 
licealiści niewątpliwie taką wiedzę posiedli. Teraz czeka 
ich jeszcze element współzawodnictwa z innymi szkołami. 
Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w organizowa-
nym przez Fundację Szkoły Dialogu konkursie, gdzie 
„zmierzy się” z relacjami z innych placówek biorących 
udział w projekcie. 

Grzegorz Herod 

Śladami brzeskich Żydów
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W wielu  naszych  kościołach,  zwłaszcza w dni 
powszednie,  kiedy Msza  św.  trwa  tylko  około pól 
godziny, celebrans przed końcowym błogosławień-
stwem odmawia razem z wiernymi modlitwę do św. 
Michała Archanioła, nazywaną popularnie egzorcy-
zmem papieża Leona XIII. Jest znana od końca XIX 
wieku. Natomiast mało znany jest inny egzorcyzm. 
A jest nim po prostu różaniec. – modlitwa różańcowa. 
Polecał go sam Ojciec Święty, Jan Paweł II. 

Pisze o tym biskup Zbigniew Kraszewski z War-
szawy, który w latach osiemdziesiątych ub. wieku był 
z ramienia prymasa Wyszyńskiego przewodniczącym 
Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Po powrocie 
z Rzymu  (około  1981  roku) opowiedział na Jasnej 
Górze  członkom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego 
o prywatnej audiencji Polaków u Jan Pawła II. Pa-
pież pochwalił  kapłanów  i  świeckich  za odmawia-
nie  tego egzorcyzmu, potem wyjął swój różaniec… 
i powiedział:  „Ale przecież to  jest egzorcyzm prze-
ciwko wszystkim złym duchom, dostępny także dla 
świeckich!” Widząc zaskoczenie na twarzach, dodał: 
„Żebyście nie mieli wątpliwości,  to  ja w  tej  chwili 
nadaję Różańcowi moc egzorcyzmu”. 

Aby jednak Różaniec w pełni był egzorcyzmem, po-
winniśmy wypełnić przynajmniej trzy warunki: zaanga-
żować w tę walkę swój rozum, swoją wolę, jak też mieć 
mocne przekonanie, że ta broń jest zawsze skuteczna. 
Inaczej mówiąc: mamy mieć  świadomość walki oraz 
mocną wolę pokonania Przeciwnika  (szatan  znaczy 
właśnie przeciwnik), jak też wielką ufność w moc Boga 
i w Jego zwycięstwo, choćby owoce tego zwycięstwa 
miały pozostać dla nas na razie tajemnicą. Niniejsze roz-
ważania różańcowe mogą być w tym względzie pomocą.

Mam nadzieję,  że  osoby prywatne  i wspólnoty 
modlitewne w naszych parafiach zainteresują się tą 
formą różańca zwłaszcza teraz, gdy prawie w każdej 
polskiej parafii podjęto zadanie odmówienia 100 ró-
żańców dla uczczenie rocznicy fatimskich objawień.

Ze względu na to, że poniższe rozważania nie są 
obecnie dostępne, postanowiłem przytoczyć aktualną 
jeszcze w Wielkim Poście część III - Bolesną i zachę-
cić do jej wykorzystania. Trzy pozostałe części będą 
umieszczone na parafialnej  stronie  internetowej. 
Wierzę, że przyniosą dużo dobra, bo refleksje w nich 
zawarte są głębokie i wzruszające. 

Ks. Zygmunt Bochenek

III -1 - OGRÓD OLIWNY
Oto nasz Pan powalony na ziemię, dręczony straszliwy-

mi pokusami Przeciwnika, opływa krwawym potem... „Nie 
podołasz, to przekracza nawet twoje możliwości, załamiesz 
się! - syczy wąż piekielny. Zresztą po co się tak męczyć, skoro 
i tak piekło zapełni się tymi, których chciałeś zbawić? Zobacz 
ich twarze, zobacz zmarnowany na zawsze owoc twojego 
trudu. A niebo - czyż nie zamknęło się dla Ciebie? Sam 
przecież chciałeś, by wszystkie grzechy ludzkości zbrukały 
Twoją szatę, więc czego się jeszcze spodziewasz? Że Ojciec 
Ci przebaczy...?” Krew obficiej spływa na ziemię, a modli-
twa do Ojca staje się straszną udręką. Jakie to szczęście... 
Anioł Pocieszyciel... Nareszcie... „Ojcze, niech się stanie...!”

Niech mocą tej Tajemnicy zostaną odparte ataki 
szatana na ludzi pogrążonych w udręce fizycznej lub 

Różaniec jako egzorcyzm
duchowej, na przechodzących wewnętrzne oczysz-
czenie, na konających u progu rozpaczy.

III - 2 - BICZOWANIE
Najświętszy obnażony za tych,, którzy w Raju „poznali 

że są nadzy”, za wszystkich hołdujących swojemu ciału ze 
szkodą dla swojej duszy, za gorszycieli dzieci i młodzieży, za 
twórców pornografii, za żerujących na ludzkich słabościach, 
za wzniecających burzę namiętności i za poddających się 
jej, za tych, co nie wytrwali w ślubie lub przyrzeczeniu do-

zgonnej czystości albo w celibacie... Wszyscy oni z biczami 
w rękach, jak to widziała święta Faustyna, podeszli do Pana 
i wymierzali Mu ciosy, pastwiąc się nad Bezbronnym, i to 
przez wszystkie wieki! Czy wtedy, gdy opuściły Cię siły, 
o Jezu, nie zaczerpnąłeś ich od tych, którzy z miłości do 
Ciebie, walcząc, trwają w czystości właściwej dla ich stanu?

Niech mocą  tej Tajemnicy będzie  złamana moc 
duchów nieczystości wszędzie tam, gdzie do tej pory 
odnosiły zwycięstwa, zwłaszcza atakujących osoby 
konsekrowane.

III - 3 - CIERNIEM UKORONOWANIE
„Oddaj mi pokłon, a dam Ci cały świat” - kusił szatan na 

pustyni. Nie chcesz...? Więc potrafię zniszczyć Twoje dzieło. 
Rzymscy żołnierze i Piłat to moi ludzie, jak też wszyscy, któ-
rzy wysoko cenią sobie swoją siłę, zdolności, władzę, bogac-
two, spryt życiowy... Oto oni otaczają Cię teraz, wymierzają 
Ci ciosy, udają składanie hołdu, wbijają Ci w głowę koronę, 
dają kij do ręki, wreszcie krzyczą z pogardą wobec tłumu: 
„Oto człowiek!!!” To już tylko strzęp człowieka, jak tylu 
innych, doprowadzonych w różnych czasach do podobnego 
stanu! A jednak prawdziwy majestat Króla Wieków wraz 
z pełnią duchowego piękna nie tylko na tym nie ucierpiał, 
lecz rozkwitł, a w nim - majestat każdego męczeństwa... 
„Nie bójcie się więc tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 
nic uczynić nie mogą”.

Niech mocą  tej  Tajemnicy  zostaną  pokonane 
duchy  rozdmuchujące w  ludzkich głowach pychę, 
żądzę władzy (choćby po trupach), bezbożność, kult 
szatana - zwłaszcza duchy sterujące masonerią.

III - 4- DROGA KRZYŻOWA
O Jezu, Ty nie tylko sam przeszedłeś tę drogę do końca, 

ale wszystkich swoich uczniów wezwałeś do niesienia za 
Sobą, każdego dnia, ich własnego krzyża. Wielkie mogą 
być owoce tej ich ofiary, obejmującej duszę i ciało - wielkie 
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W imieniu Stowarzyszenia „Wzrastanie” chcie-
libyśmy podziękować Dobroczyńcom naszych Szkół 
Katolickich – Liceum i Gimnazjum oraz Przedszkola 
„Jakubowe Muszelki” i życzyć, by czas Świąt Wiel-
kanocnych był dla wszystkich okazją do umocnienia 
wiary i odnowienia przymierza z Bogiem, które 
zawarliśmy w dzieciństwie przez chrzest święty, 
a także do radosnych spotkań w rodzinach i z przy-
jaciółmi, refleksją nad tym, czy nie zmarnowaliśmy 
nadarzających się okazji do czynienia dobra w naj-
bliższym środowisku naszego życia.

Szczególnie serdecznie dziękujemy za wsparcie: 
• Zakładom: MPEC, RPWiK, MWM, GRANIT, 

LEŚ, JAWOR, RABEK, PAN, BOSMAN, 
GRZELAK, HALIK ADAM, WESSTRA, 
WAIS, A.J. IZOTERM, BUMAT, Z. E. KO-
PACZ, AUGUST, GROSIK, BANK SPÓŁ-
DZIELCZY W  BRZESKU, SZKLANA 
GWIAZDA. 

• Władzom samorządowym: Burmistrzowi 
Brzeska i Staroście Brzeskiemu;  * Księżom 
Emerytom: Franciszkowi Kostrzewie, Zyg-
muntowi Bochenkowi, Jerzemu Rudnikowi 
I Kurii Diecezjalnej  * Proboszczowi Parafii 
św. Jakuba ks. Józefowi Drabikowi.

Równocześnie informujemy, że otrzymaliśmy 
od władz samorządowych zezwolenie na otwarcie 
Katolickiej Szkoły Podstawowej. Obecnie trwają 
zapisy zarówno do szkoły podstawowej, przedszkola 
„Jakubowe Muszelki”, a Takedo wszystkich istnie-
jących klas Liceum Ogólnokształcącego.

 Maria Babicz
Prezes SWRM „Wzrastanie”

Podziękowanie

dla nich samych oraz dla 
tych, za których razem 
z Tobą się ofiarują. Wie 
o tym szatan, więc usilnie 
stara się te owoce zni-
weczyć, a przynajmniej 
pomniejszyć. Czyni to na 
tysiąc sposobów, m.in. 
przez wzbudzanie lęku 
przed cierpieniem, a na-
wet przed jakimkolwiek 
trudem; przez odizolowa-
nie cierpiących od Ciebie, 
zakłócenie ich modlitwy, 
skoncentrowanie na wła-
snym „ja” i własnych bó-
lach; przez rozbudzanie grzesznych pożądań i pogoni za 
przyjemnościami...

Niech mocą tej Tajemnicy odstąpią złe duchy od 
wszystkich powołanych do niesienia  codziennego 
krzyża, a zwłaszcza do apostolstwa przez krzyż, by 
mogli bez przeszkód iść za swoim Odkupicielem.

III - 5 -ŚMIERĆ NA KRZYŻU
W świecie przyrody na obumierające osobniki zwala 

się cała chmara innych, chcących je dobić i nimi się poży-
wić. Podobnie zachowują się ludzkie „hieny” na Golgocie 
w Wielki Piątek, sycąc oczy strasznym widokiem agonii 

tego Jezusa, na którego wydali 
wyrok śmierci. Szatan także 
czuje się bliski tryumfu, bo 
oto rękoma ludzi zniszczył 
najbardziej Znienawidzonego, 
który nie tylko nie oddał mu 
nigdy pokłonu, lecz odebrał 
mu wiele dusz. Gdyby wtedy 
miał pewność, że Chrystu-
sowe żniwo dusz dopiero się 
zaczyna, a krzyż będzie odtąd 
znakiem zbawienia i kluczem 
otwierającym niebo, nigdy by 
nie podniósł ręki na Jezusa 
z Nazaretu. Teraz też wie, 
jaką moc ma ofiara wszystkich 

współcierpiących z Jezusem.
Niech mocą męki i śmierci Chrystusa, mocą Jego 

Najświętszej Krwi zostanie w świecie złamana władza 
piekła nad duszami. Niech idą pod stopy Ukrzyżowa-
nego, pozostając do Jego dyspozycji.

ZAKOŃCZENIE
Dziękujemy Ci Boże za wszystkie zwycięstwa, które zosta-

ły odniesione pod dowództwem Królowej Różańca Świętego. 
Dziękujemy Ci za przyszłe zwycięstwa oraz za tę chwałę, jaką 
przyniosła Ci i jeszcze przyniesie ta walka, jak też za nasz 
w niej udział. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…



„Sztandar Akcji Katolickiej, który poświęcimy ma szczegól-
ną wymowę: po pierwsze, oznacza wartości (wyróżnienie), po 
drugie, znak jedności (przynależności) i jako trzeci wymiar 
znaku, drogowskaz (symbol drogi na przyszłość). (…) Ten 
sztandar ma za zadanie zjednoczyć wszystkich członków Akcji 
Katolickiej. Jest to drogowskaz na przyszłość, znak wytyczający 
właściwą drogę (…) Po to przynosimy ten sztandar do poświę-
cenia w imię Boga, aby był też drogowskazem do Chrystusa, 
do krzyża, do wiary, przykazań i służby Bogu, człowiekowi 
i całemu stworzeniu” – powiedział ksiądz dr Jan Bartoszek do 
członków Akcji Katolickiej zgromadzonych w kościele para-
fialnym Miłosierdzia Bożego w Brzesku na Mszy św. o 11.30 
dwudziestego siódmego listopada 2016 roku. 

W pierwszą niedzielę Adwentu ksiądz Jan Bartoszek - 
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 
w obecności księży proboszczów - Asystentów Parafialnych 
Oddziałów z dekanatu Brzesko oraz księdza prałata z pa-
rafii Barcice jak również księdza Asystenta Dekanalnego 
naszego proboszcza ks. Wojciecha Wernera i księdza prefekta 
Przemysława Podobińskiego dokonał poświęcenia sztandaru 
Oddziału Akcji Katolickiej działającego w parafii Miłosierdzia 
Bożego. W tej doniosłej chwili członkom ruchu towarzyszyły 
rodziny, licznie przybyli parafianie oraz zaproszeni goście, 
wśród nich Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko pan Grzegorz 
Wawryka, jak również Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej z Tarnowa z panią Prezes Bożeną Kwitowską oraz 
delegacje Parafialnych Oddziałów Akcji z brzeskiego dekanatu 
i z zaprzyjaźnionej parafii Barcice z pocztami sztandarowymi.

Już zaledwie po trzech latach od erygowania dekretem 
biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża Akcji Katolickiej w pa-
rafii Miłosierdzia Bożego ten „młody” Oddział dzięki dobremu 
sercu fundatorów będzie mógł od tej chwili cieszyć się pięknym 
sztandarem, przyznawać się do wartości jakie on reprezentuje, 
chronić go i bronić, być dumnym, ale i czuć się zobowiązanym 
do jeszcze lepszej pracy, jak zachęcał w kazaniu ksiądz Jan 
Bartoszek: „Popatrzmy na osoby umieszczone na sztandarze: 
To nie są przypadkowe osoby. Widzimy tam św. Wojciecha 
i świętego Stanisława, patronów naszej Ojczyzny, a święty 
Wojciech to szczególny patron Akcji Katolickiej. Kolejne po-
staci to święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II oraz 
błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko To apostołowie Bożego 
Miłosierdzia. Ich życiorysy będą w sposób szczególny przypo-
minać członkom Akcji Katolickiej, nie tylko o nazwie parafii 

Miłosierdzia Bożego w której działają, ale również o tym, 
aby sami czynili miłosierdzie. To są ważne osoby, określające 
wszystko, co jest w Akcji Katolickiej najważniejsze, najlepsze 
i najpiękniejsze.”

W dekanacie brzeskim nasz Oddział stał się od tego dnia 
siódmym na osiem istniejących i działających tutaj Parafial-
nych Oddziałów Akcji Katolickiej posiadających sztandary. 
A są to POAK- i z parafii: św. Jakuba w Brzesku, Słotwiny, 
Jasienia, Jadownik, Okocimia, Gnojnika. Niedawno założony 
oddział w Uszwi jest dopiero na dobrej drodze w tym kierun-
ku. Wszystkie z nich poprzez swoich przedstawicieli wraz 
z delegacją z Barcic, uroczyście wprowadziły swoje sztandary 
do kościoła i towarzyszyły nam w czasie Mszy świętej w po-
święceniu nowego sztandaru, złożeniu przyrzeczenia przez 
Prezesa Krzysztofa Mariankowskiego, prezentacji nowego 
symbolu wszystkim zgromadzonym w kościele i przekazaniu 
go naszemu pocztowi sztandarowemu. Wymownym momen-
tem wydarzenia było wspólne odśpiewanie hymnu Akcji 
Katolickiej w Polsce „My chcemy Boga”.

Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz oprawę litur-
giczną wszystkich Mszy świętych niedzielnych uświetnił 
śpiewem męski kwartet wokalny „Wyszywanka” z Ukrainy. 
Po Eucharystii o 11.30 ci wspaniali śpiewacy dali specjalny, 
około półgodzinny koncert, po którym członkowie Akcji Ka-
tolickiej, zaproszeni goście oraz księża asystenci spotkali się 
w sali teatralnej w Domu Parafialnym. 

Nie byłoby tego spotkania ani tego święta, gdyby nie 
hojność i  serce fundatorów sztandaru, którzy chcą pozostać 
anonimowi. Dlatego w imieniu Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej za ten piękny gest podziękował Prezes Krzysztof 
Mariankowski, zapewniając o wdzięcznej pamięci i modlitwie. 
„Dziękujemy Wszystkim, którzy swoimi staraniami, talentem, 

wszelką pomocą przyczy-
nili się do przygotowania 
uroczystości poświęcenia 
sztandaru” – powiedział na 
zakończenie Prezes. Szcze-
gólne, serdeczne podzięko-
wanie za przewodniczenie 
Eucharystii, wygłoszone 
kazanie oraz za dokona-
nie poświęcenia sztandaru 
skierował do Asystenta 
Diecezjalnego Akcji Katolic-
kiej księdza Jana Bartoszka 
oraz wyraził wdzięczność 
wszystkim drogim Gościom 
za obecność na tym ważnym 
dla naszego Oddziału, dla 
naszej Parafii wydarzeniu.

Małgorzata Toboła

Sztandar ma jednoczyć
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Brzeskie Towarzystwo GRYF

Wielki Tydzień i Wielkanoc na Jamnej
w obiektywie Zbigniewa Ważydrąga

Do Ciebie pragnę iść
tak jak Ty pragniesz być mój
o tak iść
codziennym kołowrotem godzin

Z chwili na chwilę
być w Twojej miłującej
obecności

O Panie
wszelka gorycz ból i samotność
blask i radość dnia
i ciemność nocy
w Tobie ma wypełnienie


