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Czerna to niezwykłe 
i mistyczne miejsce – 
centrum duchowości 

karmelitańskiej. 
Obok klasztoru ojców 

Karmelitów Bosych żyją 
Siostry Karmelitanki. 

Zakonnikom patronuje 
Matka Szkaplerzna  

i św. Rafał Kalinowski. 
Siostrom Dzieciątko Jezus.

Niech w czasie Adwentu i Bożego Narodzenia w naszej duchowej i materialnej trosce o migrantów 
i uchodźców, a szczególnie polskich, wspiera nas Święta Rodzina, która uciekała przed Herodem do Egiptu 

PRZYJMOWAĆ, CHRONIĆ, PROMOWAĆ 
I INTEGROWAĆ IMIGRANTÓW I UCHODŹCÓW

Hasło Światowego Dnia Migranta
i Uchodźcy 14 stycznia 2018 r.
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Czerna położona pośród wzgórz i lasów nieopodal Krze-
szowic jest miejscem świętym. Tu dusza i serce człowieka 
szuka bliskości Boga. Tu odnajduje Jego obecność, w przej-
mującej ciszy i pięknie przyrody. 

Tu króluje prawdziwie 
Jezus nasz Zbawiciel
Tu jest nasza Matka
Maryja Przeczysta
Królowa i ozdoba Karmelu
Tu patrzy na nas, słucha i wyprasza łaski z cudami 

słynącego obrazu w czerneńskim kościele Królowa Szka-
plerza Świętego.

Kiedy na początku VII wieku pierwsi bracia pustelnicy 
przybyli do Czernej, by zakładać erem Karmelitów, jeden 
z nich wykrzyknął zachwycony: „Zaiste miejsce to wybrał 

Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarno-
wie, 30 września b.r., pomyślane było jako pierwszy etap 
przygotowania wiernych do V Synodu Diecezji Tarnowskiej. 
Największe zainteresowanie uczestników wzbudziła prezen-
tacja projektu małych grup parafialnych, o których mówili 
ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we 
Francji i ks. Stanisław Cyran, proboszcz parafii w Dąbrowie 
Tarnowskiej, były wikariusz Jakubowej Parafii.

 Temat ten dla uczestników z Brzeska był szczególnie 
interesujący, gdyż w ramach działania u nas Parafialnego 

Bóg”. Tu, w Czernej, jest polska Góra Karmel. Tu Bóg za-
prasza do ciszy i modlitwy, do stanięcia w Jego milczącej 
OBECNOŚCI. Tylko w ciszy i samotności serca można 
usłyszeć miłujący głos Boga. Jego i moje milczenie stają się 
tajemnicą. Życiem serca w sercu, w samym źródle i głębi 
MIŁOŚCI TRÓJJEDYNEJ. 

Czerna to niezwykłe i mistyczne miejsce. Tu jest cen-
trum duchowości karmelitańskiej. Obok klasztoru ojców 
Karmelitów Bosych żyją siostry Karmelitanki. Zgroma-
dzenie zostało założone w Czernej przez Karmelitę, ojca 
Anzelma Gadka i matkę Teresę Kierocińską.

Siostrom patronuje Dzieciątko Jezus, Matka Najświęt-
sza, święty Józef i św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Prowadzą 
Dom Rekolekcyjny, w którym przez cały rok przyjmują 
wędrowców tej ziemi poszukujących prawdziwej bliskości 
z Bogiem. Razem ze świętymi swoimi patronami zapraszają 
wszystkich spragnionych Boga i otaczają ich opieką i ser-
deczną nieustanną modlitwą.

Zbigniew Ważydrąg 

Sanktuarium w Czernej

Newpastoral.net – nowa 
formuła duszpasterstwa
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Projektu Odnowy i Ewangelizacji w latach 1992 - 2004  
(Ruch dla Lepszego Świata), zaczęliśmy tworzyć tzw. grupy 
sąsiedzkie. Tak się złożyło, że nie zdążyliśmy, ale podobne, 
proponowane teraz jako nowy sposób ożywienia działalności 
świeckich, działają w całej Polsce już od 25 lat. Parafianie 
od św. Jakuba pamiętają zapewne wiele Ogólnopolskich 
Pielgrzymek np. do naszego Pasierbca, Torunia, Rozłazi-
na, Słociny, Tarnobrzega, Przemyśla, Szówska i Lublina. 
Pamiętają posłańców roznoszących po wszystkich domach 
biuletyn „Rodzina Parafialna” przed ważniejszymi wyda-
rzeniami w parafii. W ciągu kilkunastu lat ukazało się 
ich ok. 40. Taka działalność przynosiła poczucie, że nie 
jesteśmy anonimowi, że razem możemy zrobić wiele dobra. 
Świadomość, że na mocy Chrztu każdy jest powołany do 
pełnienia misji i świadczenia o Bogu, dawała siłę i chęć 
wzięcia odpowiedzialności za wzrost Kościoła. Parafia była 
podzielona na 7 rejonów. Koordynatorem jednego z nich, był 
pracujący wówczas w naszej parafii ks. Cyran.

Dlatego po Forum postanowiliśmy, by zaprezentować 
w „Kościele nad Uszwicą” program małych grup parafialnych 
w dekanacie Brzesko. Proponujemy, przeczytajcie artykuł 
Newpastoral.net – nowa formuła duszpasterstwa 
w parafiach. Może uda się u nas. W parafii ks. Cyrana 
w Dąbrowie Tarnowskiej powstało prawie 300 takich grup. 
Trzeba podjąć decyzję, Proboszcz musi powstające grupy za-
rejestrować. Otrzyma materiały i pomoce … I co - zaczniemy?

Newpastoral.net – nowa formuła 
duszpasterstwa w parafiach
Spotykają się w domach podobnie, jak pierwsi chrze-

ścijanie. Modlą się, oglądają filmy, czytają Pismo Święte 
i dzielą się ze sobą własnymi przeżyciami. To innowacyjny 
model małych parafialnych grup domowych, który właśnie 

wkracza do Polski. Do pierwszych takich grup w Dąbrowie 
Tarnowskiej należy już 2 tys. osób.

Projekt duszpasterski dla małych grup zainicjował po-
nad 10 lat temu we Francji ks. Bogusław Brzyś. W oparciu 
o jego doświadczenia przygotowany został specjalny pro-
gram i portal, z którego, po zarejestrowaniu przez probosz-
cza, pobierać można przydatne podczas spotkań materiały 
wideo i konspekty.

- Wiemy, że wielu kapłanów i wiernych poszukujących 
nowych rozwiązań duszpasterskich zadaje sobie pytanie, 
czy podołają wyzwaniu, jakim jest przygotowanie i wdro-
żenie nowego projektu. Naszym celem jest udostępnienie 
gotowych narzędzi do zainicjowania i prowadzenia dusz-
pasterstwa małych grup domowych wszystkim zainte-
resowanym wspólnotom parafialnym – wskazują twórcy 
newpastoral.net.

Formuła, podobna do popularnych w różnych ruchach 
modlitewnych grup dzielenia, może według pomysłodawców 
stać się zupełnie nowym doświadczeniem i ważnym etapem 
drogi duchowej. Jak wskazują pomysłodawcy projektu, 
stopniowo będą ukazywać się kolejne serie spotkań, również 
tematycznych – adresowanych do młodzieży, rodziców dzieci 
komunijnych, kandydatów do bierzmowania i młodych 
małżonków.

Cotygodniowe spotkania newpastoral.net odbywają 
się według ściśle określonego schematu. Każde powinno 
zacząć się i skończyć punktualnie. Mile widziana jest chwi-
la na wspólną kawę, herbatę bądź coś słodkiego. Każdy 
uczestnik śledzi czytane teksty na kartce bądź w smart-
fonie, wszyscy wspólnie oglądają specjalnie przygotowane 
filmy, w których znane postaci świata kultury, mediów 
i sportu opowiadają o swoich przeżyciach i podejmują 
konkretne problemy. Po filmie uczestnicy spotkania biorą 

Sześć ważnych pytań w sześć tygodni
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udział w dyskusji, modlą się i czytają Pismo Święte.
Jak przekonuje proboszcz pierwszej polskiej parafii, 

w której działają małe grupy, ks. Stanisław Cyran, new-
pastoral.net nie jest konkurencją dla prowadzonych na 
terenie parafii wspólnot, czy ruchów, ale jest dodatkową 
alternatywą dla świeckich, którzy często z życiem parafial-
nym nie mają wiele wspólnego.

- To propozycja adresowana do wszystkich: od młodzieży, 
po ludzi w średnim i podeszłym wieku - mówi duchowny. 
Dodaje, że do uczestnictwa w grupach zaproszone są nie 
tylko osoby zaangażowane w życie parafialne. - Zależy nam 
na tym, że poprzez sieć docierać z tą propozycją małych grup 
do ludzi, którzy często są zdystansowani od wspólnoty Ko-
ścioła, mają jakieś swoje problemy, albo zranienia. Ksiądz 
miałby większą trudność, by do nich dotrzeć, niż gospodarze 
domu, w którym odbywa się spotkanie, a którzy ich znają – 
mówi proboszcz parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie od 
Adwentu ubiegłego roku trwa pilotażowy program, w który 
dotychczas zaangażowało się ponad 2 tys. osób.

Projekt małych parafialnych grup domowych zapre-
zentowany został podczas obrad Komisji Duszpasterskiej 
Konferencji Episkopatu Polski. Omawiany będzie także 
na marcowym spotkaniu dyrektorów wydziałów duszpa-
sterskich oraz na Poznańskim Forum Duszpasterstwa we 
wrześniu. Do włączenia się w inicjatywę newpastoral.net 
będzie zachęcał proboszczów archidiecezji katowickiej abp 
Wiktor Skworc.

W projekt małych parafialnych grup domowych zaan-
gażowali się m.in. Eleni, Krzysztof Ziemiec, Jan Mela, s. 
Małgorzata Chmielewska czy o. Adam Szustak. Inicjatywę 
wspierają natomiast kard. Luis Antonio Tagle, abp Grzegorz 
Ryś i bp Dominique Rey.

Wszystkie materiały formacyjne są darmowe, a dostęp 
do nich uczestnicy otrzymują od proboszcza, który zare-
jestrował swoją parafię. Mapa wspólnot biorących udział 
w projekcie, jak i konspekty spotkań dostępne są na stronie 
internetowej www.newpastoral.net 

Wcześniej był zapowiadający to wydarzenie list Bi-
skupa, Andrzeja Jeża, odczytany 27 listopada 2016 roku, 
w pierwszą niedzielę Adwentu, we parafiach całej diecezji. 
Przytoczę jego początek, nie tylko dlatego, że minęło od 
tego dnia trochę czasu i  nie wszyscy, być może, uważnie 
go wysłuchali, ale też po to, by zwrócić Waszą uwagę na 
serdeczną troskę Pasterza o swoich podopiecznych, „kroczą-
cych w pielgrzymce wiary po drogach historii zbawienia”.

Nasza wspólnota diecezjalna licząca ponad 1 mi-
lion 111 tysięcy wiernych codziennie wyrusza w drogę. 
Począwszy od nowo narodzonego 
dziecka, które pierwszym oddechem 
i łaską sakramentu chrztu rozpoczyna 
z nami wspólne wędrowanie w łonie 
ludzkości i Kościoła, poprzez uczniów 
spieszących do szkoły i prowadzonych 
w dziecięcy świat marzeń, a także mło-
dzież wypełnioną tęsknotą za piękną 
miłością i snującą śmiałe projekty 
swojej przyszłości. Wędrują z nami 
młodzi małżonkowie, spieszący się 
rano do pracy, aby powrócić późnym 
wieczorem do wychłodzonego domu, 
który trzeba wypełnić rodzinnym 
ciepłem, w czasie, którego ciągle jest 
coraz mniej. W naszej wspólnocie 
diecezjalnej są nasi bracia i siostry, 
którzy zbliżają się do emerytury 
i usiłują odnaleźć się w świecie ol-
brzymich przemian, tak odległych 
od wspomnień z ich dzieciństwa 
i młodości. W przemierzaniu wspólnej 
drogi towarzyszą nam osoby starsze, 
chore, samotne, pozostające na uboczu głównego nurtu 
współczesności, ograniczone możliwością przemieszczania 
się w materialnym świecie, ale poruszające się z wielką 
siłą miłości w świecie służby człowiekowi i głębokiej wiary 
w Boga. Naszą wspólnotę wypełniają także ci diecezjanie, 
którzy żegnają nas ostatnim oddechem doczesności, aby po 
drugiej stronie życia oddychać pełnią wieczności. Wszyscy 
wędrujemy razem w naszym Kościele diecezjalnym, przez 

przestrzeń i czas, włączeni w wędrówkę Kościoła powszech-
nego, kroczącego po drogach historii zbawienia.

Forum rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w tarnowskiej 
katedrze. Celebrze przewodniczył ks. bp Artur Miziński, Se-
kretarz Konferencji Episkopatu Polski. Obecnych było wielu 
księży całej diecezji towarzyszących przedstawicielom ruchów 
i stowarzyszeń ze swoich parafii. Było ponad 700 osób. 

Ks. Biskup podziękował za tak liczną obecność: Gdy 
wielu krytykuje Kościół, odwraca się od Boga - powie-
dział - działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich jest 

szczególnie cenna, bo przemienia świat 
w duchu Ewangelii, by Kościół się 
rozwijał i ubogacał, dawał świadectwo 
prawdy i dobra. Chrystus posyłając 
w świat Apostołów nakazał im, by szli 
po dwóch, aby mogli się wzajemnie 
wspierać, uzupełniać i wspólnie roz-
wiązywać trudności. Dziś do waszych 
wspólnot mówi to samo: Idźcie i głoście 
Dobrą Nowinę swoim życiem. Różne są 
metody ewangelizacji – mówił – ważne, 
by były autentyczne, wynikające z do-
świadczeń miłości Boga. To wymaga 
poznania samego siebie, poświęcenia, 
ofiarności, znalezienia czasu dla 
drugiego człowieka. Sami z siebie nie 
jesteśmy do tego zdolni. Ale mimo na-
szych niedoskonałości Jezus obiecał, że 
zawsze będzie z nami. On nam pomoże. 
Trzeba tylko Go o to poprosić!

W drugiej części Forum, już w auli 
Urzędu Wojewódzkiego, bp. Andrzej 
Jeż powitał zebranych gości, dzisiej-

szych prelegentów i uczestników. Zwrócił uwagę na hasło 
zbliżającego się V Synodu Diecezji Tarnowskiej i obecnego, 
już IX Forum Ruchów. 

Dla ścisłości dodam, że wydano Biuletyn V Synodu. 
Opracowali go ks. dr Piotr Cebula i ks. dr Andrzej Dudek, 
były katecheta z parafii św. Jakuba. Obydwaj są członkami 
Komisji Przygotowawczej Synodu, do której należy 16 osób 
(15 duchownych i jedna osoba świecka).

Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie
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1. 30 lat w służbie „Wzrastania”
Minęło już 30 lat, od kiedy na lekcjach religii, w grupach 

młodzieżowych, na spotkaniach odradzającego się wtedy 
KSM, w ogłoszeniach parafialnych, czy w czasie odpraw 
duszpasterskich, pojawiło się i dość mocno zakorzeniło 
słowo „wzrastanie”. Ma ono biblijną genezę. Na przykład 
Łukasz Ewangelista pisze, że 12 – letni Jezus po powrocie 
do Nazaretu ze Świątyni Jerozolimskiej „wzrastał w łasce 
u Boga i ludzi”. (Łk. 2,52), a Jan Chrzciciel wskazując Je-
zusa wołał: „On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać”(J 3, 
30). Żyjemy w czasach, kiedy ten zawsze aktualny w życiu 
Kościoła obraz rozwoju osobowości i wzrastania na wzór Je-
zusa Chrystusa odkrył na nowo św. Jan Paweł II. W  swoim 
pamiętnym „Liście do Młodych całego Świata” ogłoszonym 
w 1985 przypomniał Mistrza z Nazaretu i wezwał do Jego 
naśladowania. Powtarzał, że wzrastanie na wzór Jezusa 
jest ewangeliczną definicją młodości.

Ten pierwszy w dziejach Kościoła list Namiestnika 
Chrystusa i wszystkie następne, ogłaszane odtąd co roku 
do młodzieży całego świata, wymaga zaangażowania wielu 
różnych lokalnych zespołów ewangelizacyjnych, aby mogły 
rzeczywiście docierać do jak najszerszych kręgów młodego 
pokolenia. I tę misję od ponad 30 lat podjął i pełni nadal, 
w ramach swych niewielkich możliwości, związany od 1989 
roku z Brzeskiem krąg osób, który 10 lat później utworzył 
istniejące do dziś Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Młodzieży „Wzrastanie”. 

Drodzy Czytelnicy „Kościoła nad Uszwicą”!
Jesteśmy przeświadczeni, że wielu spośród Was rów-

nocześnie było, czy jest w  dalszym ciągu czytelnikami 
katolickiego miesięcznika dla młodzieży „Wzrastanie”. Może 
wręcz wychowało się i uformowało swą postawę życiową 
przez kontakt z nim. Nie tylko, jako czytelnicy, ale przez 
współpracę z redakcją i administracją pisma. Zapraszam 
Was do kontynuowania, czy odnowienia tej współpracy 
z naszym środowiskiem. Ponieważ, zwłaszcza w ostatnich 
kilku latach bardzo zmieniła się nasza sytuacja, podajemy 
aktualne informacje na jej temat.

Redakcja i administracja „Wzrastania” działała w Brze-
sku, w obiektach parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła od 1990 roku. Właścicielem i wydawcą pisma była 
wtedy Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Mło-
dzieży, której przewodniczył w tych latach bp Władysław 
Bobowski. Jego zastępcą i redaktorem naczelnym pisma był 
ks. Zygmunt Bochenek. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
Komisja ta przekazała prawo własności pisma powstałemu 
w 1999 r. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Młodzieży 
„Wzrastanie”. Jego statut podaje zakres działalności i kom-
petencje. Poza tym Stowarzyszenie było założycielem i orga-
nem prowadzącym powstałych w Brzesku w 2002 r. Szkół 

Katolickich – Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum, 
a w bieżącym roku szkolnym otworzyło Katolicką Szkołę 
Podstawową. Bazą materialną tych szkół jest, użytkowany 

na zasadach użyczenia, należący obecnie do Starostwa 
Powiatowego budynek przy ul. Browarnej 39 w Brzesku. 

W 2008 roku nasze Stowarzyszenie przekazało prawa 
własności pisma „Wzrastanie” Wydawnictwu „Gotów” re-
prezentującemu ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenia 
Młodzieży (KSM). Motywem podstawowym tej decyzji była 
troska o to, aby pismo miało solidną bazę materialną i mogło 
się dalej rozwijać. Nasze Stowarzyszenie działające regio-
nalnie nie zapewniało takich możliwości. Po przekazaniu 
pisma mamy jednak zapewnioną, jak napisano w stopce 
redakcyjnej – „współpracę wydawniczą”. 

Drugą współpracującą z czasopismem instytucją, jest 
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Drodzy Czytelnicy „Kościoła nad Uszwicą”!
Stowarzyszenie „Wzrastanie” – jak przypomnieliśmy 

wyżej – skupia się obecnie na dwu zadaniach ewangeliza-
cyjnych: prowadzeniu Szkół Katolickich w Brzesku oraz 
współpracy w redagowaniu i wydawaniu miesięcznika dla 
młodzieży. Odbywające się w ub. r. Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie, zaplanowany przez Ojca Świętego Franciszka 
na jesień 2018 r. Synod Biskupów całego Kościoła i ogłoszo-
ny w ubiegłym roku, rozpoczynający się po Wielkanocy 2018 
r. V Synod Diecezji Tarnowskiej – to tylko najważniejsze, 
ale nie jedyne wydarzenia, które powinny skłaniać Was, 
zwłaszcza członków Akcji Katolickiej i innych Stowarzyszeń 
do większego niż dotąd zainteresowania się sprawa-
mi młodzieży. Nasze Stowarzyszenie „Wzrastanie” chce 
wspierać w tym zadaniu władze diecezjalne i ukazywać 
konkretne problemy. Skłania nas do tego głos Biskupów 
Polskich zebranych 4 i 5 października ub. r. w Warszawie. 
Oto fragment ich komunikatu:

Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wielką wdzięcz-
ność Ojcu Świętemu Franciszkowi za wizytę w naszym kraju 
i Światowe Dni Młodzieży (…) Polska młodzież pragnie 
ich kontynuacji w swoim życiu osobistym i wspólnotowym. 
Biskupi proszą więc duszpasterzy, aby wraz młodzieżą ro-
zeznawali w swoich parafiach i wspólnotach, w jaki sposób 
można prowadzić to dzieło. Wszyscy są zaproszeni do tego, 
aby nie czekać na odgórne sugestie, ale jak mówił Papież 
w Polsce – zejść z przysłowiowej kanapy i założyć „buty 
wyczynowe”, czyli wyjść z własną inicjatywą . (Komunikat 
z 374 Zebrania Planarnego).

2. Próba oceny
Tak, w encyklopedycznym skrócie, przedstawia się 

historia miesięcznika „Wzrastanie”, który powstał 31 lat 
temu w Tarnowie, w roku 1986. Spróbujmy ocenić skutki 
decyzji podjętych w ostatnich dziesięciu latach. Przekazy-
wanie pisma i przejmowanie go przez KSM dokonywało się 
w dwu etapach. Pierwszy miał miejsce w latach 2008 – 2013, 
kiedy to asystent generalny KSM, ks. Zbigniew Kucharski, 
mianował redaktor naczelną pisma dr Joannę Niewińską 
wykładającą media katolickie na Uniwersytecie Jana Pawła 
II w Krakowie. Należała ona już od kilku lat do prowadzonej 

Co dalej z naszym „Wzrastaniem”?

Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy referatu ks. bpa 
Leszka Leszkiewicza, przewodniczącego Komisji Presyno-
dalnej na temat roli świeckich w pracach synodu.

 Zapytał na wstępie: Czy jesteście szczęśliwi, że tu jeste-
ście? Oczywiście, że jesteśmy. Oderwani od szarzyzny dnia 
powszedniego, powołani przez Chrystusa, wezwani do Jego 
służby, wśród tylu innych, świadomi celu spotkania i misji, 
którą powierza nam Kościół Chrystusowy. 

Ks. Andrzej Michalik, rektor tarnowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego mówił o Kościele na wzór Chry-
stusa, który obejmuje cały Lud Boży we wspólnotowym 
działaniu. O zaangażowaniu świeckich w pracę II Synodu 
Katowickiego, który niedawno się zakończył, opowiedział 
profesor Uniwersytetu Śląskiego Aleksander Bańka, prze-
wodniczący Komisji ds. Świeckich.

Maria Dziwiszewska
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przeze mnie redakcji, która pozostała w Brzesku. Drugi etap 
przejmowania był bardziej skomplikowany i można powie-
dzieć, że trwa do dziś. Zaczął się od zwolnienia redaktor 
naczelnej i zespołu redakcyjnego. Siedziba nowej redakcji, 
na czele której stanęła dr Monika Kacprzak (obecnie po 
mężu Szetela), wykładowca Wyższej Szkoły Medialnej przy 
Radio Maryja w Toruniu została przeniesiona do Zielonej 
Góry, gdzie mieszka ks. Z. Kucharski i gdzie była siedziba 
krajowego sekretariatu zarządu KSM, choć oficjalnie, redak-
cja ta, według „stopki”, do końca 2016 r. mieściła się dalej 
w Brzesku razem z Wydawnictwem „Gotów”. W ostatnich 
miesiącach przeniesiono ją do Warszawy, prawdopodobnie 
po objęciu stanowiska asystenta generalnego KSM po ks. 
Kucharskim przez ks. Andrzeja Lubowickiego z Drohiczyna.

To tylko oficjalne informacje, które podaję na podstawie 
„stopki” redakcyjnej w kolejnych numerach pisma. Można 
przypuszczać, że od 2014 roku redakcja działa w Toruniu i  
tworzą ją (jak jest podawane od 2015 roku) studenci tam-
tejszej Wyższej Szkoły Medialnej. W roku 2016 przeniesiono 
do Zielonej Góry administrację, reklamę i wysyłkę pisma. 
W Brzesku pozostał tylko 
druk w zakładzie Print-
graph. Od półrocza 2008 
roku, kiedy oficjalnie KSM 
przejął prawa własności 
pisma, widnieje w stopce 
każdego numeru informa-
cja: współpraca wydaw-
nicza: Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju 
Młodzieży „Wzrasta-
nie”. Od 2014 r. widnieje 
też drugi partner: Wyższa 
Szkoła Kultury Medialnej 
i Społecznej w Toruniu.

Ta, chyba zacieśniająca 
się z każdym rokiem współ-
praca nie tylko ze wspo-
mnianą Wyższą Szkołą, ale 
z całym bardzo dynamicznym centrum ewangelizacyjnym 
wokół Radia Maryja i przy uznaniu jego zasług dla Kościoła 
w Polsce, budzi jednak pytania i wątpliwości, czy nie dzieje 
się to ze szkodą dla współpracy ze studentami innych uczel-
ni katolickich. Od kilku lat rzadko spotyka się np. wśród 
autorów przedstawicieli KUL – u, czy Uniwersytetu Kato-
lickiego im. Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Chyba 
całkowicie zamarła współpraca z Uniwersytetem Papieskim 
Jana Pawła II czy z Akademią Ignatianum w Krakowie.

Od powstania, przez minione 25 lat „Wzrastanie” formo-
wało swych młodych czytelników w duchu uniwersalizmu 
i otwartości na bogactwo duchowe chrześcijaństwa. Rodzi 
się pytanie, czy obecnie nie staje się ono narzędziem ciasno 
pojętej „radiomaryjności”. Sprawdza się tu przewidywanie 
byłej redaktor naczelnej, dr Niewińskiej, reprezentującej 
Uniwersytet Jana Pawła II i całą Małopolskę, gdzie „Wzra-
stanie” powstało i było redagowane przez 25 lat, która o tym 
mówiła po swym zwolnieniu w 2013 r.

Obecny właściciel „Wzrastania” – Wydawnictwo „Gotów” 
– podjęło w ostatnich kilku latach wielki wysiłek organi-
zacyjny, promocyjny i programowy, aby redakcja i admini-
stracja pisma sprostała nowym wymaganiom, zwłaszcza 
w roku, kiedy Kościół w Polsce przeżywał Światowe Dni 
Młodzieży. Ale pytamy, czy „Wzrastanie” było w Krakowie, 
Wieliczce, na Jasnej Górze i choćby w Brzesku i Bochni, 
gdzie mieszkały delegacje młodych z całego świata? Chyba 
nie. Co gorsza, prawdopodobnie w ciągu ostatnich pięciu 

lat nie tylko nie wzrósł, ale obniżył się jego nakład. Może 
wpłynęły na to także wielokrotne, wyżej podawane zmiany 
miejsca redakcji i administracji siedziby Wydawnictwa ,, 
Gotów”: Z Brzeska do Zielonej Góry, Torunia, Warszawy? 
Czy „Wzrastanie” nie staje się pismem niszowym? Nie ma go 
nie tylko w kioskach, ale w elitarnych salonach prasowych, 
gdzie można kupić kilkanaście pism katolickich. Czy „Wzra-
stanie” jest rozprowadzane jest w kręgach najliczniejszego 
obok KSM „ Ruchu Światło – Życie”? Czy podejmowano 
próby, aby do współpracy redakcyjnej zaprosić Centralę 
tego Ruchu?

3. Quid agendum est?
Co trzeba robić? Powtarzamy to stare łacińskie pytanie 

dodając: Co dalej ze „Wzrastaniem”? Rozmawialiśmy o tym 
w wielokrotnie w naszym małym, coraz mniej licznym kręgu 
członków redakcji i jeszcze czynnych liderów Stowarzysze-
nia. Dziś, zanim spróbujemy rozmawiać o sytuacji naszego 
pisma i jego przyszłości z nowym Asystentem Generalnym 
i zarządem krajowym KSM, czy z Biskupem Leszkiem 
Leszkiewiczem, Przewodniczącym Komisji Presynodalnej 

oraz Diecezjalnym Duszpa-
sterzem Młodzieży, zwra-
cam się do Was, Drodzy 
Czytelnicy „Kościoła nad 
Uszwicą” z pytaniem: Co 
robić, aby „Wzrastanie” 
stało się znów obecne 
w życiu młodzieży na-
szej diecezji?

Nasuwają się szczegó-
łowe pytania:
• Jak zaprogramować dla 
promocji przyszłoroczne 
Dni Papieskie w naszym 
Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznym w Brzesku?
• Jak włączyć „Wzrasta-
nie” w tworzony obecnie 
program formacji kandy-

datów do Bierzmowania w naszej diecezji?
• Jak odnowić współpracę obecnej redakcji pisma z katedrą 

mediów katolickich na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie?
Prosimy wszystkich Prezesów parafialnych oddziałów 

Akcji Katolickiej, aby jeden z punktów najbliższego 
zebrania był poświęcony „Wzrastaniu” , jego obec-
ności w duszpasterstwie młodzieży w parafii. Mamy 
nadzieję, że takie zebranie przyczyni się do tego, że oddział 
AK otoczy swym patronatem młodzież z parafii.

Otwieramy łamy naszego „Kościoła nad Uszwicą” dla 
dyskusji: Co dalej z naszym „Wzrastaniem”? Czekamy 
na Wasze wypowiedzi. Prześlijcie je na adres e-mail redakcji.

Ważna propozycja
W styczniu 2014 r. kiedy było już wiadomo, że nowy 

właściciel pisma – Wydawnictwo „Gotów” reprezentujące 
Zarząd Krajowy KSM tworzy w Toruniu nową redakcję, 
w imieniu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży 
„Wzrastanie” przedstawiłem dyrektorowi Wydziału Duszpa-
sterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej księdzu Moderatorowi 
Zbigniewowi Pietruszce propozycję, aby utworzyć u nas 
w Diecezji regionalną redakcję „Wzrastania”, ponieważ 
„Powinno ono pozostać na terenie diecezji, w Małopolsce 
i w Polsce południowej, bo tu się rodziło i trwało. Bo jest 
duchowym pomnikiem Jana Pawła II, jest odpowiedzią 
dawaną od trzydziestu lat przez naszych duszpasterzy 

Liderzy Stowarzyszenia „Wzrastanie” po otrzymaniu Medali Dei Regno 
Servire w Bazylice Katedralnej w 2013 r. Od lewej: Janusz Mastek, 
Maria Babicz, Maria Kociołek, Antoni Patulski, +Jan Kusiak. Towa-
rzyszy im ks. Zygmunt Bochenek
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10 września w Brzesku odbyły się uroczystości 
z okazji 125 – lecia Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. O działalności „Sokoła” czytelnicy „Kościoła nad 
Uszwicą” mogli przeczytać już wielokrotnie. Niniejszy 
artykuł stanowi przypomnienie najważniejszych fak-
tów z historii i współczesności Towarzystwa.

Historia
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” rozpoczęło działalność 

w 1892, jako filia „Sokoła” tarnowskiego. Głównym celem 
organizacji było wychowanie zdrowego moralnie społeczeń-
stwa. Sposobem na osiągnięcie tego celu miało być krzewienie 
kultury fizycznej i sportu. O pewnej elitarności Towarzystwa 
świadczy fakt, że każdy kto chciał zostać członkiem „Sokoła”, 
musiał cieszyć się „nieposzlakowaną czcią” oraz rekomendacją 
dwóch innych członków organizacji.

Rok powstania brzeskiego oddziału „Sokoła”, to w pewnym 
sensie czas przełomowy, dla całego Towarzystwa. To właśnie 
wtedy symbol sokoła na sztandarach TG został zastąpiony 
przez Orła Białego – godło dawnego państwa polskiego, które 
przypomnijmy, formalnie nie istniało w tamtym czasie. Orzeł 
Biały na sztandarach symbolizował niepodległościowe aspira-
cje „Sokoła”. Bo trzeba zaznaczyć, że obok kultury fizycznej 
Towarzystwo zajmowało się też krzewieniem patriotyzmu. 
Na długo przed powstaniem osławionych Polskich Drużyn 
Strzeleckich i Związków Strzeleckich, „Sokół” zajmował się 
szkoleniem potencjalnych oddanych sprawie polskiej żołnierzy. 
Nie przypadkiem wśród licznych sekcji sportowych „Sokoła” 
znalazła się sekcja strzelecka. 

Po wybuchu I wojny światowej wielu członków TG wstąpiło 
do formowanych przy wojskach niemieckich i austro - wę-

gierskich Legionów Polskich, a następnie armii odrodzonej 
Rzeczpospolitej Polskiej, walcząc o jej granice.

W latach międzywojennych Towarzystwo zajmowało się 
działalnością sportową, wychowawczą i patriotyczną. Po 
wybuchu II wojny światowej TG zawiesiło swoją działalność.

Sprawa majątku TG „Sokół”
Na przestrzeni lat, dzięki składkom członkowskim oraz 

darowiznom od patriotycznie nastawionych obywateli (m.in. 
Jana Albina Goetza), TG udało się zgromadzić pewien ma-
jątek. Należała do niego m.in. spora nieruchomość przy ul. 
Kościuszki (późniejszy budynek kina „Bałtyk”). Obok bu-
dynku znajdowało się boisko sportowe, z którego korzystali 
nie tylko członkowie TG „Sokół”, ale również inni miesz-
kańcy miasta, w tym uczniowie brzeskich szkół. W budynku 
mieściła się m.in. biblioteka. Tam również działał zespół 
teatralny „Sokoła”. W późniejszym „Bałtyku” odbywały się 
też zawody sportowe i turnieje brydżowe. 

Niedługo po wojnie wskrzeszono działalność „Sokoła” 
w Brzesku, ale w 1948 roku władze komunistyczne rozwią-
zały TG „Sokół”, a jego majątek został znacjonalizowany 
decyzją Prezydium Rady Narodowej w Krakowie z dn. 10 
października 1951 roku.

Po upadku komunizmu przedwojenni działacze „Sokoła” 
wraz z grupą młodszych pasjonatów zaczęli dążyć do reakty-
wacji Towarzystwa i odzyskania bezprawnie (według opinii 
prawników) zagrabionego majątku. Napotkali jednak na 
poważne przeszkody. Niezbędne do reaktywacji dokumenty 
zaginęły, podobnie jak decyzja o rozwiązaniu TG „Sokół”, co 
uniemożliwiało jej podważenie. Wobec braku możliwości reak-
tywacji TG „Sokół” zostało założone w 1994 roku, jako nowe 

125 lat brzeskiego „Sokoła”

i samą młodzież na wezwanie Ojca Świętego do ducho-
wego rozwoju i ewangelicznego wzrastania” (z pisma do 
Władz Diecezjalnych). Nasze, brzeskie Stowarzyszenie 
„Wzrastanie” mogłoby w tej pracy pomóc. Proponowaliśmy 
wtedy, aby ta regionalna redakcja skupiła się na stałym 
przygotowywaniu, we współpracy z Wydziałem Kateche-
tycznym, materiałów pomocniczych do formacji kandydatów 
do bierzmowania. Byłaby to kontynuacja pracy redakcji 
„Wzrastania”,  z czasów kiedy mieściła się ona w Brzesku. 
Od roku 2001 zamieszczano na łamach pisma gazetki ścien-
ne pt. „Czekając na Bierzmowanie, czytajcie Wzrastanie”. 
Natomiast w następnych latach, kiedy redakcją kierowała 
Jolanta Niewińska, był prowadzony cykl „Przygotowanie 
do Bierzmowania – koncept na konspekt”. Niestety, obecna 
redakcja toruńska zrezygnowała z tego dialogu na łamach 

pisma z wieloma tysiącami kandydatów do bierzmowania. 
Być może i to przyczyniło się w ostatnich latach do spadku 
nakładu. Powstałą w ostatnim czasie pustkę próbuje wypeł-
nić dwutygodnik „Droga”, który zaczął wydawać w jesieni 
dodatek „Droga Ekstra do Bierzmowania” opracowywany 
na podstawie najnowszych wskazań Episkopatu Polski. Ten 
fakt nie powinien jednak zniechęcać redakcji „Wzrastania”. 
Nasza tarnowska diecezja ma wielkie doświadczenie dusz-
pasterskie w katechezie przed bierzmowaniem. Dlatego 
warto, aby właśnie w naszej diecezji była redagowana ta 
alternatywna pomoc dla młodzieży. Przykładem niech bę-
dzie decyzja redakcji „Promyczka Dobra”, która na obecny 
Adwent przygotowała alternatywne do „Małego Gościa” 
pomoce na roraty dla dzieci.   

Ks. Zygmunt Bochenek
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stowarzyszenie, co znacząco utrudniało, jeśli nie uniemożliwia-
ło, starania o odzyskanie majątku przedwojennego „Sokoła”. 
Nie do końca jasne są przyczyny, dla których nie doszło do 
przejęcia budynku kina „Bałtyk” przez Urząd Miasta, mimo 
że rozwiązanie takie wprost wypływałoby z obowiązujących 
przepisów. Po różnych perturbacjach właścicielem budynku 
została w 1996 r. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

W 1997 roku znalezione zostały dokumenty, dzięki którym 
udało się podważyć decyzję 1948 r. o rozwiązaniu „Sokoła”. 
Doprowadziło to do reaktywowania Towarzystwa 31 sierpnia 
1998 roku. Fakt, że reaktywowane TG stanowiło legalną 
kontynuację dawnego „Sokoła” pozwolił na wznowienie walki 
o odzyskanie majątku. Trwała ona wiele lat, w czasie których, 
jak przeczytać możemy w publikacji na 125 – lecie „Sokoła”, 
TARR – właściciel budynku przy Kościuszki – kilkakrotnie 
wycofywała się z podjętych wcześniej ustaleń. W 2006 roku 
budynek został sprzedany prywatnemu właścicielowi, co 
właściwie zaprzepaściło szansę na jego odzyskanie. W 2009 
roku „Sokół” otrzymał od Skarbu Państwa częściowe odszko-
dowanie za utracony majątek. Uzyskane fundusze pozwoliły 
TG na prowadzenie trwającej do dziś działalności społecznej.

Działalność społeczna „Sokoła”
Odrodzony „Sokół” podobnie jak jego przedwojenny po-

przednik silnie angażuje się w działalność społeczną, w tym 
patriotyczno - historyczną i kulturalną. Jest m.in. sponsorem 
kilku publikacji na temat historii TG „Sokół”, współpracuje też 
ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK w Brzesku – współ-
finansował też renowację sztandaru tej organizacji. Brzeski 
Sokół wspiera finansowo wydarzenia kulturalne m.in. takie 
jak: Miesiąc Papieski w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, czy Przegląd Kolęd i Pastorałek „O muszlę św. 
Jakuba” oraz obchodzony w Brzesku w 2011 r. Jubileusz 25 
– lecia miesięcznika „Wzrastanie”.

 Towarzystwo Gimnastyczne nie zapomina też o swoich ko-
rzeniach, chętnie 
wspierając dzia-
łalność sportową 
młodzieży. Jest 
organizatorem 
licznych zawodów 
sportowych (w tym 
międzywojewódz-
kich) oraz dodat-
kowych zajęć z wy-
chowania fizycz-
nego dla uczniów 
s z k ó ł .  M o c n o 
wspiera sporto-
we pasje uczniów 
m.in. w Katolickim 

Gimnazjum i Liceum w Brzesku. Jest też sponsorem zajęć 
gimnastycznych w Publicznym Gimnazjum w Jadownikach.

Dramatyczne losy. 
Niezwykle barwnie, ale i dramatycznie prezentuje się hi-

storia symboli Towarzystwa: sztandaru z Orłem Białym oraz 
statuy sokoła. Po wybuchu II wojny światowej zostały one ukry-
te, aby nie wpaść w ręce nieprzyjaciela, a następnie zaginęły. 

Sztandar odnalazł się dopiero w 1998 roku. Ówczesny 
proboszcz parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
ks. Zygmunt Bochenek znalazł go podczas przeglądu starych 
szat liturgicznych w zakrystii kościoła św. Jakuba. 

 - Wśród szat liturgicznych, które przeglądałem, ku moje-
mu wielkiemu zdumieniu znalazłem sztandar Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z Brzeska – wspominał ks. Bochenek 
– Uzgodniliśmy z panem prezesem i z zarządem, że zawiozę 
go do Krakowa do pracowni konserwatorskiej Towarzystwa 
Historycznego, aby go odnowiono.

Jeszcze ciekawiej wygląda historia statuy. Na początku 
okupacji została ona zakopana na terenie prywatnej posesji 
przy ulicy Kościuszki. W 1984 r. odnalazły ją tam bawiące się 
dzieci. Sokół trafił do mieszkańca Brzeska Stefana Sukienni-
ka, który pokazał go związanemu z Towarzystwem Adamowi 
Maladze. Ten poprosił ówczesnego dyrektora Browaru Okocim 
o pomoc w jego renowacji.

- Podjechał samochód, zawiózł mnie do dyrektora bazy. 
Dyrektor bazy od razu mi mówi „Proszę pana, z tego sokoła nie 
da się nic zrobić. My zrobimy panu nowe sokoły.” Ja mówię: 
„Panie Dyrektorze. Ja dziękuję panu za nowe sokoły, ale jeżeli 
ten sokół przetrzymał w ziemi 40 lat, to jest coś warte. To jest 
historia – opowiada Adam Malaga.

Sokół został pospawany przez pracowników Browaru, a na-
stępnie oddany do malowania. Jak podkreślał Adam Malaga, 
lakiernik za swoją pracę nie wziął ani grosza. 

Obecnie pamiątki TG „Sokół” można podziwiać w Izbie 
Pamięci Towarzystwa w budynku dawnej biblioteki przy 
ul. Puszkina.

Odznaczenia
Praca członków brzeskiego „Sokoła” została doceniona 

przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Krakowie. Prezes brzeskiego Towarzystwa Ludwik 
Lechowicz, oraz jego niestrudzony kronikarz prof. Marian 
Stolarczyk zostali odznaczeni Złotym Znakiem „Sokoła”, 
a zastępcę prezesa, Edwarda Knagę odznaczono Srebrnym 
znakiem „Sokoła”

Grzegorz Heród
Podczas pracy nad artykułem korzystałem z publikacji Mariana 

Stolarczyka i Ludwika Lechowicza „125 lat Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” w Brzesku 1892-2017”, która ukazała się w bieżącym 
roku oraz filmu „Hej Sokoły! 125 lat Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Brzesku” w reżyserii Marka Kołdrasa. 
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Z PRZEDMOWY DO KSIĄŻKI 
Książka, którą trzymamy w ręce będzie bardzo pomoc-

na, by wiedzę o św. Jakubie i jego kulcie, którą czerpiemy 
z Biblii i Tradycji, uporządkować i usystematyzować.

Ks. prałat Józef Drabik
Proboszcz Parafii p.w. NMP Matki Kościoła 

i św. Jakuba Apostoła w Brzesku

ZE „SŁOWA WSTĘPNEGO” 
Wyrażam radość, że ks. Jakub Kuchta z zapałem wszedł 

w sposób intelektualny na drogę wiodącą do grobu św. Jaku-
ba Apostoła, aby prześledzić niektóre elementy historyczne, 
teologiczne i kulturalne, które łączą się z osobą Apostoła oraz 
z pielgrzymowaniem do Santiago di Compostela. Prowadzona 
z pasją praca przyniosła rezultat, który domaga się, owszem, 
rozwinięcia, ale już zawiera elementy nowe, które mogą przy-
czynić się do ubogacenia teologii europejskiego wędrowania 
w poszukiwaniu Boga i własnej tożsamości, która jest pełna, 
jeśli posiada element apostolsko - kościelny. Gratulując osią-
gniętego rezultatu badawczego, życzę, aby wykazana pasja 
naukowa była przez ks. Jakuba nadał rozwijana, a także tak 
dostrzeżona, by mógł ją skutecznie rozwinąć na europejskich 
szlakach. Święty Jakub kryje jeszcze wiele tajemnic, które 
warto poznawać, aby odnajdywać siebie i swoją tożsamość.

 Ks. dr hab. Janusz Królikowski, 
prof. UPJPII dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie

„Kult świętego Jakuba apostoła
tradycja i współczesność”

ks. Jakuba Kuchty

Z radością informujemy naszych Czytelników, że  
Ks. Kanonik Józef Górka, który w latach 1974 -2007 był 
proboszczem w parafii św. Bartłomieja w Porębie Spyt-
kowskiej, a obecnie jako rezydent i emerytowany proboszcz 
nadal tam mieszka, został Honorowym Obywatelem Miasta 
Brzeska. Ten zaszczytny tytuł został Mu nadany uchwałą 
Rady Miejskiej 27 września bieżącego roku. Laureat w ciągu 
ponad 33 -letniej pracy jako proboszcz parafii pełnił wiele 
odpowiedzialnych funkcji w parafii i Dekanacie Brzeskim. 
Między innymi był duszpasterzem nauczycieli i wychowaw-
ców, wizytatorem nauki religii.

W  ciągu minionych dziesięciu lat emerytury jest w dal-
szym ciągu bardzo aktywny, zarówno w duszpasterstwie jak 
i w społeczności lokalnej. Między innymi pełni obowiązki 
ojca duchownego w dekanacie, jest kapelanem Brzeskiego 
Koła Pszczelarzy, w każdym tygodniu pełni rano obowiązki 
spowiednika w Brzeskiej Farze. Ks. Józef jest cenionym 
rekolekcjonistą. Dwa lata temu prowadził kilka serii do-
rocznych rekolekcji dla świeckich szafarzy Eucharystii. 

Na koniec wspominamy z wdzięcznością o tym, że jest 
członkiem zespołu redakcyjnego pisma dekanalnego „Kościół 
nad Uszwicą”. Na jego łamach spotykamy często cenione 
artykuły i informacje ks. Józefa. Dziękujemy Mu za tę długo-
letnią współpracę i gratulujemy wyróżnienia, którym został 
obdarzony przez Burmistrza Miasta i Gminy wespół z Radą.

Redakcja „Kościoła nad Uszwicą” 
w imieniu własnym i Czytelników

Nasze gratulacje!
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Ks. dr WIESŁAW PIEJA, kapłan Diecezji Tarnowskiej, 
ur. w Rzeszowie (1964 r.). Święcenia kapłańskie 1989 r. 
Nauczyciel dyplomowany, studia specjalistyczne na KUL 
z zakresu psychoterapii i poradnictwa dla duchowieństwa. 
Doktorat z teologii moral nej na Uniwersytecie Jana Pawła 
II w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej „Moralna ocena 
obojętności religijnej w nauczaniu Jana Pawła II”. Były pre-
zes Poradni specja listycznej „Arka” w Bochni i Dębicy. Od 

„Jemy polski chleb i będziemy Polakami”.
2007 - proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Okocimiu 
k/Brzeska. Zakres zainteresowań naukowych: etyka, etyka 
zawodowa, fi lozofia moralności, teologia dialogu. Publikacje 
naukowe w kraju i za granicą.

Poniższy tekst jest fragmentem przemówienia na kon-
ferencji Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” w czerwcu 2016 r. 
Goetzowie w okocimskich środowisku i ich pomoc 
w rozwoju szkolnictwa i oświaty w parafii 

13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz 
szósty ukazała się trojgu portugalskim pastuszkom. Dzie-
ciom towarzyszył ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli 
z nakazu sumienia, inni ze zwykłej ciekawości. Niektórzy 
znaleźli się tam z obowiązku służbowego. Trzy miesiące 
wcześniej Maryja zapo-
wiedziała: W październiku 
powiem wam, kim jestem 
i czego chcę oraz doko-
nam cudu, który wszyscy 
zobaczą, aby uwierzyli. 
Wezwania Matki Bożej 
skierowane do ludzi oraz 
tajemnice, które otrzymały 
dzieci miały uzyskać po-
twierdzenie, które powinno 
przekonać każdego co do 
prawdziwości objawień. Po 
raz kolejny Pani Fatim-
ska zaprosiła do pokuty, 
modlitwy i ofiarowania się 
Bogu oraz do odmawiania 
różańca. 

W 100 rocznicę obja-
wień fatimskich w wielu 
parafiach naszego dekana-
tu odbywały się nabożeń-
stwa i procesje fatimskie. 
Wśród tych parafii szcze-
gólne miejsce ma parafia 
Jadowniki, gdzie już od po-
nad dwudziestu lat wierni 
modlą się do Matki Bożej podczas nabożeństw fatimskich. 
Ponadto na terenie parafii znajduje się ogród fatimski 
z figurą Matki Bożej Różańcowej i małymi pastuszkami. 
Parafianie przechodząc obok tego miejsca wstępują, aby 
się pomodlić. Przez cały rok w parafii, z okazji 100 rocznicy 
objawień w Fatimie, parafianie licznie uczestniczyli w na-
bożeństwach fatimskich. 

W tym roku wyjątkowy był dzień 13 października, gdzie 
na nabożeństwo fatimskie i procesję tłumnie zgromadzili się 
parafianie. Wspólna modlitwa miała uroczysty charakter. 
Jako wprowadzenie - dzieci i młodzież przygotowała insce-
nizację ostatniego objawienia 13 października 1917 roku. 
Następnie przy wygaszonym świetle i śpiewie „Bogurodzica” 
uroczyście wprowadzono nową figurę, jako dzieło 100 rocz-
nicy zjawienia się Maryi w Cova da Iria. Niesiono także 5 
figurek Matki Bożej Fatimskiej oraz materiały, które będą 

pomocą w peregrynacji figurek Pani Fatimskiej w rodzinach 
naszej parafii. Główny celebrans – ks. Proboszcz dokonał 
poświęcenia figur i różańców. Po poświęceniu parafianie 
uczestniczyli w Eucharystii. Kazanie wygłosił ks. Norbert 
wskazując na niebezpieczeństwo działania złego ducha 

i pomoc w walce ze złem pod płaszczem Niepokalanej. 
Zakończenie nabożeństw Fatimskich w tym roku zostało 
podkreślone przez uroczystą procesję ulicami naszej pa-
rafii. Rozświetlona przez lampiony i pochodnie procesja 
wyruszyła w drogę różańcową. Figurę na poszczególnych 
tajemnicach różańcowych nieśli: młodzież, kandydaci do 
bierzmowania, matki, ojcowie. Procesji towarzyszyła or-
kiestra. Zakończyła się Apelem Maryjnym. Potem rodziny 
odebrały figurki Matki Bożej Fatimskiej, rozpoczynając 
w ten sposób nawiedzenie parafii, co stanowi kolejne dzieło 
związane z przeżywanym rokiem fatimskim. 

Wezwanie Maryi do pokuty i nawrócenia jest nadal 
aktualne. Modlitwa różańcowa i osobiste nawrócenie są 
szansą zbawienia dla każdego.

Ks. Norbert Sadko
wikariusz parafii Jadowniki

„13 października uczynię cud…”
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Wszyscy trzej właściciele oko-
cimskich dóbr czując się Polakami, 
swoją działalno ścią polityczną, 
społeczną, filantropijną przyczy-
niali się do rozwoju przemysłu jak 
i do rozwoju kultury nie tylko re-
gionu brzeskiego, ale i całego kra-
ju. Ogromny rozwój go spodarczy, 
pomnażająca się fortuna, ciągle 
tytaniczna praca, wychowanie 
w poczuciu religijnego spojrzenia 
na słabych, chorych, biednych i po-
trzebujących wsparcia, wy zwalała 
w tych szlachetnych charakterach 
potrzebę niesienia pomocy i dzie-
lenie się swoimi dobrami. Jan 
Goetz Ewangelista ufundował 
i wyposażył kościół w Oko
cimiu (1884-1885) oraz plebanię. 
Ufundował Szkołę Podstawową w Okocimiu. Natomiast 
w szkole znajdowała się biblioteka. Posiadała księgi 
inwentarzowe, a bi bliotekarzem był nauczyciel. Nadzór 
nad biblioteką miała Rada Szkolna Miejscowa. Biblioteka 
składała się z dzieł naukowych, pouczających, literackich, 
powieściowych, gospodarczych, moralnych, religijnych, 
dziełek popularnych umyślnie dla ludu prze znaczonych 
i czasopism periodycznie wychodzących. Skoro inicjatorem 
powstania biblioteki był również Jan Ewangelista Goetz 
Okocimski, więc mało prawdopodobne jest, aby wieloletni 
dobroczyńcy Okocimia chcieli dopuścić do zamknięcia tej 
użytecz nej instytucji.

Mawiał do swoich najbliższych „Jemy polski chleb 
i będziemy Polakami”.

Jego syn, Jan Albin podobnie jak ojciec dzielił się chęt-
nie swym bogactwem z po trzebującymi (dlatego po śmierci 
nazwano go ojcem ubogich) Był jednym z funda torów ko-
ścioła parafialnego w Jadownikach Podgórnych, za 
projekt którego to kościoła architekt krakowski inż. Sas-
-Zubrzycki, uzyskał w 1912 r. I nagrodę na konkur sowej 
wystawie budownictwa sakralnego w Wiedniu.

W roku 1896 dokończył budowę 
szkoły podstawowej w Okocimiu 
Górnym doda jąc jedno piętro. 
W1910 r. przyczynił się znacz-
nie do utworzenia Gimnazjum 
w Brze sku, przekazując potem 
na nie dodatkowe fundusze. Ufun-
dował tez wiele szkół we wsiach 
powiatu brzeskiego (Tymowej, 
Iwkowej, Uszwi, Porębie Spyt-
kowskiej i Jasie niu), a w 1905 r. 
ochronkę dla dzieci w Okocimiu.

Kontynuował także fundacje 
stypendialne dla młodzieży chcą-
cej się uczyć w szko łach średnich 
i wyższych. Tu należy wspomnieć 
Juliana Nowaka, wywodzącego się 
z Okocimia, który dzięki goetzow-
skim stypendium został później 

premierem RP oraz rektorem UJ i profesorem bakteriologii. 
Nic więc dziwnego, że po jego śmierci pracownicy bro waru 
okocimskiego ufundowali pomnik swojego dobroczyńcy 
i popiersie Jana Albina dłuta Antoniego Madeyskiego, które 
stanęło na cokole w honorowym miejscu, przed głów nym 
wejściem do browaru, blisko starego pałacu.

Jan Albin uzyskał tytuł barona 30 kwietnia 1909 roku 
z rąk cesarza Franciszka Jó zefa, otrzymując nowy herb, 
wraz z dewizą w języku polskim „Pracą i Prawdą” W tej 
dewizie streszcza się droga życia rodziny Goetzów Okocim-
skich, bo to właśnie pracą i prawdą doszli oni do swej nie-
zwykłej społecznej pozycji. Jest rzeczą godną podkreślenia, 
że Jan Ewangelista i Jan Albin umieścili w potwier dzonych 
przez cesarza herbach, wizerunek Białego Orła. Spolszcze-
nie się tej niemiec kiej rodziny z Wirtembergii w czasach, 
gdy nic politycznie ani ekonomicznie do tego nie skłaniało, 
jest kolejnym przykładem atrakcyjności kultury polskiej 
i jej wielkiej siły przyciągania. Syn Jana Albina, Antoni 
Jan, kontynuował działalność filantropijną po dobnie jak 
jego ojciec.

Wspomnę o tak ważnej sprawie na owe czasy jak 
ochronka w Okocimiu. W la-
tach od 1905-1939 r. - ochron-
ka-placówka była wielkim 
dobrodziejstwem dla mieszkań-
ców Okocimia. Była to zresztą 
jedyna placówka dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. Ro-
dzice bardzo chętnie posyłali 
dzieci na zajęcia. W programie 
były zajęcia przysto sowane do 
wieku dziecka - zabawy róż-
nego typu, śpiew, tańce, gry 
umysłowe do stosowane do wie-
ku dziecka, modlitwa, nauka 
wierszyków okolicznościowych 
z oka zji świąt, imienin itp. 
Dla dzieci od czasu do czasu 
przyjeżdżał lekarz pracujący 
przy szpitaliku browarnianym. 
Dzieci codziennie otrzymywały 
gorący posiłek, co w latach 
skrajnej biedy było niezwy-
kle ważne dla zdrowia dzieci. 
Jeszcze przed II wojną świato-
wą siostry zakonne założyły 
przy ochronce Stowarzyszenie 

Roczny bilet kolejowy Jana Albina Goetza
na trasę Wiedeń – Okocim

Jan Ewangelista Goetz



12

Młodzieży Żeńskiej. W wy znaczonym czasie zbierały się 
chętnie członkinie (kobiety). Głównie uczyły się tam szycia, 
robienia na drutach, reperacji odzieży itp. Ważną rzeczą 
była nauka śpiewu pie śni religijnych, wierszy okoliczno-
ściowych (imieniny ks. Proboszcza), Jaśnie Pani Ba ronowej, 
czy innych ważnych wydarzeń. Do czasu wybuchu II wojny 
światowej dużą pomoc otrzymywała od rodziny Goetzów. 
Po wybuchu wojny to działalność została ograniczona do 
minimum. W tym budynku, który służył na ochronkę po 
zakończeniu II wojny światowej, władze miasta uruchomiły 
przedszkole państwowe.

Mimo trudności politycznych i gospodarczych syn Jana 
Albina - Antoni Jan posta nowił zbudować w centrum 
Okocimia duży obiekt, który miał rozwiązać trudno ści 
środowiskowe w kwestii mieszkań dla nauczycieli, sali 
spotkań środowiskowych, większej sali, którą można by 
było wykorzystać w razie potrzeby. To był Dom Ludowy.

Po zakończeniu II wojny światowej Dom Ludowy zaczął 
się ożywiać. W latach od 1947 rozpoczęto elektryfikację wsi 
Okocim. Było w nim biuro dla kierownika budowy sieci 

energetycznej. W tym domu, około 1955 roku powstało Koło 
Gospodyń Wiej skich i prowadziło mini kawiarenkę, aby 
zarobić pieniądze na działalność. Z czasem zaczęła działać 
świetlica wiejska prowadzona przez Feliksa Nowaka. Mło-
dzież garnęła się na zajęcia. Powstał chór, prowadzony także 
przez Feliksa Nowaka, który miał przygotowanie muzyczne. 
Po jego przejściu na emeryturę, świetlicę prowadził pan 
Kazimierz Karwat - nauczyciel. Między innymi organizował 
zespół pieśni i tańca„ Okocanie”.

W roku 1955 w maju otwarto Filię Biblioteki Publicz-
nej w Brzesku z siedzibą w Okocimiu, która działa do 
dziś. Kierownikiem biblioteki była Antonina Nowak, nato-
miast powiatowej miejskiej biblioteki publicznej instrukto-
rem była Zofia Taflińska, późniejsza dyrektor.

Mając ciągle przed oczyma tę tytaniczną pracę rodziny 
Goetzów, jesteśmy im bezgranicznie wdzięczni jako spo-
łeczeństwo za ogromną pomoc materialną, cywiliza cyjną 
i moralną, która do dziś owocuje i nasze środowisko staje się 
bardziej światłe, wykształcone i otwarte na nowoczesność.

Ks. Wiesław Pieja

Niemiecki Protoplasta rodu Goetzów Jan Ewangelista 
pojawił się i postawił swoją stopę w tym małym górskim 
miasteczku 26 kwietnia 1845 r. Właśnie tu na terenie Galicji 
Zachodniej w Okocimiu wykazał się ogromną pracowitością, 
zaradnością i przedsię-
biorczością, dochodząc 
w efekcie do wysokich 
godności i dużego mająt-
ku. Zarówno Jan Goetz 
Ewangelista jak i Jego 
następcy- syn Jan Albin 
i Jan Antoni niezwykle 
szybko spolonizowali się 
i mocno wrośli w ziemię 
okocimską i brzeską, przy-
czyniając się do intensyw-
nego rozkwitu przemysłu, 
gospodarki i kultury. Ro-
dzice Jana Goetza-Oko-
cimskiego trudnili się 
warzeniem piwa od XVII 
wieku. Marzeniem Jana 
Ewangelisty było jednak 
prowadzenie własnego 
browaru. Dlatego też gdy 

w roku 1845 przeczytał ogłoszenie w gazecie że Joseph 
Neuman właściciel dóbr ziemskich w Okocimiu koło Brzeska 
w Galicji poszukuje wspólnika do założenia browaru nie 
wahał się. Do pracy przystąpiono jeszcze w czerwcu tego 

samego roku. Po śmierci 
wspólnika Goetz wykupił 
w roku 1851 od wdowy 
udziały w browarze oraz 
okocimskie dobra, a od 
drugiego wspólnika resztę 
gruntów z okolicy, stając 
się jedynym właścicielem 
całości dóbr ziemskich 
Okocimia (rola i lasy). Od 
tego momentu zaczął się 
okres wspaniałego rozwo-
ju browaru w Okocimiu. 
Nowy właściciel uzyskiwa-
ne dochody konsekwent-
nie przeznaczał na jego 
ciągły rozwój. Wybudował 
całe zaplecze pomiesz-
czeń potrzebne do rozwoju 
i produkcji piwa i nie tylko 
np. bocznicę kolejową, 

„Pracą i prawdą - to dewiza rodu Goetzów-Okocimskich”

Pomnik Jana Albina Goetza 
przed bramą główną browaru
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która połączyła okocimski browar ze stacją kolejową Sło-
twina-Brzesko, to spowodowało większe możliwości zbytu.

To zaledwie skromna wzmianka o innowacjach jakie 
wprowadzono w tym okocimskim zakładzie. Majątek z dnia 
na dzień niebotycznie wzrastał, a nie spoczywający na 
laurach właściciel, pełen energii, pracowitości i uczciwości 
doceniał wysiłek swojej załogi mówiąc, że będziemy zawsze 
tak pracować żeby dewiza Jana Ewangelisty była wdrażana- 
„Najlepsze z najlepszego”.

Tu należy wspomnieć, że ta niezwykła passa, jaka to-
warzyszyła temu zakładowi, ten rozwój, dobrobyt, poniekąd 
przekazywana była na środowisko wsi Okocim i miasto 
Brzesko. Ta niezwykle uboga wieś Okocim i mieszkańcy 
nie mający dostępu do pracy i jakichkolwiek zarobków 
była w owym czasie bardzo 
wdzięczna właścicielowi bro-
waru. Każdy pracownik cenił 
tę pracę jak skarb. Było to 
bowiem dla każdego bezcen-
ne, bo te maleńkie zagony 
jakie posiadali mieszkańcy 
Okocimia nie starczały na 
wyżywienie rodziny, nie mó-
wiąc o potrzebach material-
nych takich jak dom, odzież, 
nauka dzieci itp. To prawda, 
że nie każdy mógł znaleźć 
pracę w tym zakładzie, ale 
znaczny procent już podnosił 
poziom życia.

Wraz z podwyższeniem 
poziomu życia zaczęła się 
poszerzać świadomość spo-
łeczna religijna i tu w sur-
kus przychodziła z pomocą 
rodzina Goetzów. Żeby po-
siąść wiedzę trzeba mieć 
możliwości jej zdobycia- tak 
więc w roku 1862 J. Goetz 
ufundował pierwszą Szkołę 
Ludową-Podstawową w Oko-
cimiu Górnym.

Rodzina Goetzów w Oko-
cimiu zapisała się złotymi 
zgłoskami. Tu w tej wsi 
brakowało nieomal wszyst-
kiego. Poza drewnianym 
małym kościółkiem nie było nic prócz nielicznych domów 
drewnianych i ubogich.

Jan Goetz Ewangelista, człowiek niezwykle utalentowa-
ny i religijny powziął decyzję, że w tej swojej wsi - bo tak 
rodzina nazywała Okocim, należy zbudować takie obiekty, 
które podniosą prestiż i znaczenie środowiska, ułatwiając 
szerszy kontakt z cywilizowanym światem.

Nowy kościół został konsekrowany w 1891 roku przez bi-
skupa Łobosa. Zaczęto go powoli wyposażać w odpowiednie 
sprzęty niezbędne do sprawowania Mszy Św. i nabożeństw. 
Fundatorem wyposażenia był Jan Goetz Ewangelista.

W następnych latach doposażali Kościół poszczególni 
proboszczowie. W roku 1916 zbudowano i poświęcono nową 
plebanię.

Pieczę nad poszczególnymi obiektami sprawowali księ-
ża, dyr. szkoły, siostry zakonne i niektórzy zamożniejsi 
parafianie.

Pozyskane obiekty pieczołowicie udoskonalano, uposaża-
no w sprzęty, szaty liturgiczne itp. Tak było do wybuchu II 

wojny światowej. W okresie okupacji dbano o przetrwanie, 
w obawie o utratę życia i zniszczenie obiektów.

W roku 1938 do parafii przybył nowy proboszcz ks. 
Franciszek Kazek, który dzięki swej dyplomacji, dużej 
kulturze i pobożności ocalił kościół, plebanię i ludzi tam 
pracujących. O rozwoju i doposażeniu placówki w tych 
latach nie było mowy.

Lata powojenne z nastaniem nowego ustroju były rów-
nież trudne dla kościoła ze względu na ustrój polityczny 
zwalczający religię. Niemałe znaczenie dla mieszkańców 
wsi i parafii miała zmiana proboszcza, którym został ks. 
Stanisław Gutowski, człowiek z dużą dozą dyplomacji, 
taktu i życzliwości tym wiele zyskał kościół i mieszkańcy. 
Należało po tych trudnych latach włożyć dużo wysiłku, aby 

powoli nadrobić stracony 
czas. Przystąpił do pracy 
licząc na hojniejsze środki 
od parafian. Z tym było 
różnie, ale mimo wszystko 
nie zabrakło życzliwości od 
parafian i z tych środków 
z tacy rozpoczął pracę. Po-
tocznie mówiąc rozpoczął od 
„głowy”- remontu dachu na 
kościele. Późniejsze prace to 
metalowe ogrodzenie wokół 
kościoła i cmentarza, drogi 
między kwaterami na cmen-
tarzu, wybudowanie kaplicy 
cmentarnej, wykupienie 
działki na poszerzenie cmen-
tarza, w 1989 r. malowanie 
kościoła, położenie posadzki 
granitowej w kościele, prze-
budowanie prezbiterium 
i wybudowanie ołtarza twa-
rzą do ludzi (zarządzenie 
posoborowe) i wiele jeszcze 
napraw bieżących- zabezpie-
czających.

Obecny Proboszcz Wie-
sław Pieja pracuje w naszej 
parafii od 2007 roku. Jest to 
człowiek w średnim wieku, 
wykształcony, z doktoratem, 
energiczny, z nie małym 
doświadczeniem kapłań-

skim. Przez te 10 lat pracy w naszej parafii poza pracą 
duszpasterską dał się poznać jako rzetelny organizator 
życia duchowego, umiejący wykorzystać potencjał parafian, 
ukierunkować spojrzenie na życie duchowe i doczesne (cie-
kawy dobór tematów kazań, rekolekcji, misji, wyjazdów na 
czuwania i kontemplacje.

Poza codziennym dbaniem o parafię, do ważnych prac, 
jakie udało się wykonać Księdzu Proboszczowi jest wybudo-
wanie drogi procesyjnej wokół kościoła, wykonanie schodów 
z podejściem do kościoła dla ludzi niepełnosprawnych, 
odrolnienie działki kościelnej pod parking obok cmenta-
rza, utwardzenie jej przez nawiezienie gruzu i ziemi dla 
wyrównania poziomu, skanalizowanie i wykonanie muru 
oporowego- wszystko kosztem parafii. Nawierzchnia par-
kingu została wybudowana przez Urząd Miasta, a przyległe 
chodniki przez Starostwo Powiatowe,

- Remont dawnej loży Goetzów z przeznaczeniem na 
sprzęty i dekoracje kościelne, doprowadzenie wodę tak waż-
ną w kościele. Wykonano nowe meble i stelaże na sztandary.
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Przewiezienie prochów do Okocimia i powtórny pogrzeb 
(23.10.2017) ostatniego z rodu Goetzów, stało się pobudką 
do wydania pięknego albumu oraz produkcji filmu doku-
mentalnego, ukazującego niezwykłą postać Antoniego Jana 
Goetz-Okocimskiego. Zarówno film, jak i  album zaprezen-
towany został miejscowej społeczności w sali „Ochronki” 
w Okocimiu.

Biorąc pod uwagę mnogość dobra, jakie dla społeczności 
Okocimia poczynił ostatni właściciel miejscowego browa-
ru, niewątpliwie zasłużył sobie na godny pochówek obok 
swoich przodków, w krypcie miejscowego kościoła – mówił 
Franciszek Brzyk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Okocimskiej, które było inicjatorem oraz organizatorem 
ekshumacji zwłok zmarłego przed 55-ciu laty okocimskiego 
barona.

Pomysł wydania albumu oraz produkcji filmu, powstał 
kilka miesięcy temu, przy okazji spotkania z potomkami 
rodziny Goetzów. Szczególny „walor artystyczny” posiada 
nagranie rozmowy z prof. Zofią Włodek, siostrzenicą Anto-
niego Jana Goetz-Okocimskiego, która obecnie ma 92 lata 
i - mimo sędziwego wieku - zgodziła się udzielić obszernego 
wywiadu na bazie którego powstał film dokumentalny, 
ukazujący życie i działalność ostatniego potomka z rodu 
Goetzów, właściciela dóbr okocimskich, który zmarł w 1962 
roku w Nairobii (Kenia).

Warto wspomnieć, że sagę rodu Goetzów rozpoczyna Jan 
Ewangelista, który w 1845 założył okocimski browar, a na-
stępnie zarządzanie przedsiębiorstwem przekazał swojemu 
synowi Janowi Albinowi. Ten z kolei wyznaczył na swojego 

następcę również swojego 
syna - Antoniego Jana, 
który na skutek działań 
wojennych, w pierwszych 
dniach września 1939 roku 
musiał opuścić Polskę i ... 
nigdy więcej do Ojczyzny 
już nie powrócił. Zmarł 
bezpotomnie w 1962 roku 
w Nairobii, gdzie został 
pochowany na miejscowym 
cmentarzu Langata. 

Marek Białka

Ostatni z Goetzów spoczął w Okocimiu

- Przebudowa dachu na plebanii i zaprojektowanie 
mieszkań na poddaszu budynku plebanii – prace przy-
szłościowe.

Wyremontowano mieszkania, kancelarię parafialną 
i jadalnię wyposażając je w nowy sprzęt, w miejsce zużyte-
go. Wiele zachodu wymaga też cmentarz, wycinka drzew 
niezwykle kosztowna, naprawa chodników, odwodnienie. 
Trudno tu wymienić wszystkie prace jakie są wykonywane 
na bieżąco. Piękny Dom Ludowy wybudowany przez Jana 
Antoniego Goetza służy środowisku do dnia dzisiejszego. 
Został 2015 r. wyremontowany i zmodernizowany przez 
Urząd Miasta. Za taką hojność środowisko Okocimia jest 

niezwykle wdzięczne ofiarodawcom i fundatorom całej 
rodziny Goetzów-Okocimskich. Dba o obiekty, ale pamięta 
też o nich organizując rok rocznie uroczyste Msze Św. wy-
pominając wszystkie osoby z tej rodziny.

Rodzina Goetzów obdarzyła Okocim dużym zaufaniem 
i to zobowiązuje. Z pewnością mogę stwierdzić, że w naszej 
miejscowości są osoby, które pomagają i zachęcają drugich 
do pomocy w dziedzinie ochrony i modernizacji przekaza-
nych obiektów. Miejmy nadzieję, że następne pokolenia 
również będą dbały w należyty sposób o przekazane dobra 
materialne naszego środowiska.

Zofia Taflińska

Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk, 
reżyser Barbara Szumowska, redaktor Marek latasiewicz



4 czerwca 2017 r. w uroczystość odpustową ku czci NMP 
Matki Kościoła, ks. Zygmunt Bochenek świętował jubileusz 
60 - lecia kapłaństwa.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył bp Wła-
dysław Bobowski, kolega kursowy z tego samego rocznika 
święceń, który w wygłoszonej homilii wspominał okres 
wspólnej formacji seminaryjnej, spędzonej z jubilatem w la-
tach 1952-1957. Mówił, m.in. o początkach duszpasterstwa 
młodzieży, zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i ogólno-
polskim, w którym spory udział ma właśnie ks. Zygmunt 
Bochenek. Owoce tych i wielu innych dzieł duszpasterskich 
trwają do dziś. Warto wspomnieć chociażby katolicki mie-
sięcznik dla młodzieży „Wzrastanie”, Brzeskie Dni Młodych, 
Szkołę Katolicką w Brzesku, których ks. 
Bochenek był inicjatorem i założycielem.

- W 1952 roku do tarnowskiego semina-
rium zgłosiło 140 kandydatów. Przyjętych 
zostało 72 kleryków. Święcenia kapłańskie 
otrzymało 41 diakonów. Dziesięciu z nas 
łączyła jedna wspólna litera alfabetu „B”, 
dlatego też mieszkaliśmy wszyscy w jed-
nym pokoju seminaryjnym. Byli to, m.in. 
Bochenek, Bobowski, Bielatowicz i pozo-
stali - wspominał po latach bp Bobowski 
w czasie homilii. 

Bp Władysław mówił o Maryi Matce 
Kościoła, które jest także Matką wszystkich 
kapłanów. Porównał dziewictwo Maryi, 
które nie jest przeszkodą, aby była Matką, 
do celibatu kapłanów, które nie jest prze-
szkodą, aby byli ojcami. Oczywiście ojcostwo 
i macierzyństwo to ma wymiar duchowy.

Ks. Zygmunt Bochenek w latach 1989-
2004 był proboszczem parafii p.w. NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku oraz dziekanem 
brzeskiego dekanatu. Od 13. lat jest rezydentem i nadal ak-
tywnie uczestniczy w życiu parafii i Kościoła. Od 2001 r. jest 
kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. 
W 2004 roku, decyzją Rady Miejskiej w Brzesku otrzymał 
Honorowe Obywatelstwo Miasta Brzeska. W 2011 roku 
Kapituła Medalu św. Jakuba przyznała Medal „BONUM 
OPERANTI” za szerzenie kultu św. Jakuba i duszpaster-
stwo młodzieży w diecezji tarnowskiej.W 2010 roku został 
wyróżniony Nagrodą Samorządu Województwa Małopol-
skiego AMICUS HOMINUM w kategorii Edukacja i Wy-
chowanie. Jest także laureatem Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej RP, Medalu NSZZ „Solidarność” za Zasługi dla 
małopolskiej Solidarności, Medalu za Zasługi dla Sokolstwa 
Polskiego, Statuetki „ Wzrastania”.

MB
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Jubileusz 60-lecia 
kapłaństwa

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH
niedziela, 11 czerwca 2017 r.

Emerytowany proboszcz parafii, ks. Zygmunt Bochenek, który w poniedziałek w czasie odpustu obchodził Ju-
bileusz swych Święceń Kapłańskich, dziękuje  serdecznie Proboszczowi Parafii, Księdzu Prałatowi Józefowi Dra-
bikowi, Księżom Współpracującym, Siostrom Zakonnym, Chórowi Parafialnemu i Wszystkim, którzy brali udział 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu bogatego programu jego Jubileuszu; a także wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tej uroczystości włączając się w liturgię, prywatną modlitwę, składając życzenia i przekazując inne znaki pamię-
ci. Jubilat przekazał pieniądze złożone przy tej okazji Zarządowi Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży 
„Wzrastanie”, bo to Stowarzyszenie jest organem prowadzącym nasze brzeskie Szkoły Katolickie.
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Ksiądz Marian Kostrzewa – prefekt parafii NMP 
i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, przewodnik gru-
py nr 8 na Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej i jeden 
z najbardziej lubianych przez młodzież katechetów. 
W sierpniu otrzymał od biskupa tarnowskiego nomi-
nację na kierownika redakcji mediów internetowych 
naszej diecezji. W poniższym wywiadzie opowiada, jak 
widzi swoją nowa rolę oraz dlaczego Brzesko nie jest 
dla niego zamkniętym rozdziałem. 

Jak zareagował ksiądz na informację o swojej no-
minacji kierownika redakcji mediów internetowych 
diecezji? Bardziej czuł się ksiądz doceniony, czy za-
skoczony?

- Zaczynamy od trudnego pytania. Czy zaskoczony? Trochę 
tak, gdyż wcześniej nie było w naszej diecezji takiej redakcji, 
ale jest to pozytywnie zaskoczenie. Cieszy mnie, że Kościół 
tarnowski szybko reaguje na potrzeby czasów, w których 
żyjemy. Dla wielu ludzi Internet jest jedyną przestrzenią 
pozyskiwania informacji, dlatego, jeżeli Ewangelia nie będzie 
tam głoszona, istnieje niebezpieczeństwo, że część ludzi nie 
zostanie ewangelizowana. Dla Kościoła wciąż jest to „Nowy 
świat” do odkrycia.

No właśnie. Spotkałem się z opinią, że Internet, 

Tam, gdzie są ludzie, trzeba głosić Ewangelię…
jako swego ro-
dzaju wielki 
śmietnik, nie 
jest dobrym 
miejscem do 
ewangeliza-
cji. Jak od-
niósłby się 
ksiądz do ta-
kich opinii?

- Internet 
nie jest zły. 
Trzeba tylko 
mądrze z niego 
korzystać. Sko-
ro więc z Inter-
netu korzystają 
ludzie, Ewange-
lia powinna być tam głoszona. To wynika z nakazu misyjnego 
Chrystusa „Idźcie na cały świat…” Dziś – to nie tylko świat 
fizyczny, ale również wirtualny.

Jak widzi ksiądz swoją rolę? Szykuje się rewolucja 
w mediach internetowych diecezji?

- Moje zadania wyznacza ks. biskup. Nie ukrywam, że 
w ostatnim czasie odbyliśmy kilka rozmów i zauważyłem, 
że jest to dla niego kwestią priorytetową, wyprzedzającą 
nawet ustalenia, które mogłyby dopiero wybrzmieć podczas 
obrad Synodu diecezjalnego. Moim pierwszym zadaniem jest 
redakcja Portalu Diecezji Tarnowskiej i strony Synodu, oraz 
powiązanych z nimi kanałów informacyjnych na YouTube, 
Faceboooku, Twitterze, czy Instagramie. Ponadto wraz z nowo 
powołaną Radą do spraw mediów będziemy pracować na róż-
nych „frontach”, m. in. będziemy badać jak wygląda przekaz 
informacji i promocja wiary na stronach internetowych w para-
fiach, jakie są trudności w tworzeniu własnych stron i portali. 
Chcemy pomóc parafiom w przezwyciężaniu tych trudności 
i przyjść z konkretną pomocą służąc wiedzą i doświadczeniem 
specjalistów od informatyki czy dziennikarstwa.

cd. na str. 26

Stało się już niepisaną tradycją, że co dwa lata młodzież 
naszej parafii uczestniczy w „Mladifest” - Światowym Festi-
walu Młodych w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W tym 
roku chcieliśmy w ten sposób podziękować za pomyślną orga-
nizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, oraz połączyć 
się z obchodami 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. 
Warto zaznaczyć, że Duszpasterstwu Młodzieży towarzyszyli 
również przedstawiciele każdego pokolenia - słowem wszyscy, 
którzy czują się młodzi duchem. Program był bogaty i wy-
magający, ale warto było wstawać np. o 4.00 rano, aby pójść 
z tysiącami pielgrzymów na Drogę Krzyżową na górę Kriżevac, 
albo innego dnia pomodlić się o wschodzie słońca modlitwą 
Różańcową na wzgórzu Podbrdo w intencji, aby Duch Święty 
obdarzył Papieża i Kościół światłem i darem rozeznania co do 
tego miejsca nawrócenia i modlitwy, jakim jest Medjugorje. 
Mieliśmy też czas na fizyczną regenerację, która była bardzo 
potrzebna (bywało po 42 stopnie w cieniu!) - dwa razy poje-
chaliśmy nad Morze Adriatyckie do chorwackiego kurortu 
Baska Voda, podziwialiśmy przepiękne wodospady Kravice, 

Medjugorje 2017 - Światowy Festiwal Młodych
oraz poznawaliśmy historię regionu w Etno - Parku. Warto 
wspomnieć o bardzo gościnnym hotelu i jego gospodarzach, 
dzięki czemu czuliśmy się jak w domu. Mamy nadzieję, że 
owoce tego wyjazdu pozostaną w naszych sercach na długo.

Ks. Marian Kostrzewa
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Czterdzieści pięć osób z naszej parafii i spoza niej uczest-
niczyło w sobotę 1 lipca 2017 roku w rekolekcjach na stadionie 
PGE Narodowym w Warszawie. Tegoroczne spotkanie modli-
tewne z udziałem charyzmatycznego kapłana z Ugandy o. Joh-
na Bashobory przebiegało pod hasłem „Szczęśliwy naród, któ-
ry umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza”  
/Ps 89,16/ Centralnym punktem rekolekcji była Eucharystia 
oraz adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
poprzedzona konferencjami, nauczaniem i uwielbieniem, 
modlitwą różańcową i koronką do Miłosierdzia Bożego. 
Trzynastogodzinnemu spotkaniu (od 8.30 do 22.00) cały czas 
towarzyszyła Matka Boża w cudownej ikonie wniesiona przez 
ojców paulinów z Jasnej Góry, gdyż jak wyjaśnił w homilii 

Rekolekcje na stadionie 

pasterz diecezji warszawsko – praskiej Abp Henryk Hoser 
Maryja jest naszą nauczycielką wielbienia 
Boga, a Magnificat najpiękniejszym hym-
nem uwielbienia. Razem z trzydziestoma 
pięcioma tysiącami pielgrzymów trwaliśmy 
zatem w tym dniu w modlitwie uwielbienia 
Pana Jezusa w Duchu Świętym „w tej, chy-
ba największej dzisiaj, świątyni w Polsce”, 
w której, jak podkreślił Abp Hoser „Jego 
obecność jest tak bardzo widoczna, jest tak 
bardzo dotykalna, tak bardzo bliska, a mo-
dlitwa, którą zanosimy w komunii z Nim 
ma ogromną siłę oddziaływania”. 

Do tego celu, do Warszawy, nasza gru-
pa wyruszyła dzień wcześniej tj. w piątek 
30 czerwca o 7.30. Pielgrzymowanie rozpo-
częliśmy Mszą świętą w sanktuarium Mat-
ki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. 

Małgorzata Toboła

Wierni diecezji tarnowskiej zostali zaproszeni do sanktu-
arium w Chorzelowie koło Mielca na wyjątkową uroczystość 
Koronacji papieskimi koronami cudownego wizerunku Matki 
Bożej Królowej Rodzin, która odbyła się w sobotę dziewiątego 
września br.

Parafia Miłosierdzia Bożego poczuła się szczególnie zapro-
szona do uczestnictwa w tym wydarzeniu, jako że Królowa 
Rodzin patronuje całej naszej Diecezji a jako Pani Ziemi 
Mieleckiej jest również bliska naszemu księdzu Proboszczo-
wi. Ponadto, jak między innymi wspomniał w czasie kazania 
główny celebrans Mszy świętej koronacyjnej Metropolita 
katowicki ks. abp Wiktor Skworc „do zastawionego stołu, 
stołu eucharystycznego, zaprasza nas wszystkich Święta 
Rodzina z chorzelowskiego obrazu” i sam Bóg, który „dzikim 
ptakom i zwierzętom pokarm daje, dla nas zatwardziałych 
grzeszników sam pokarmem się staje”.

Do tej niecodziennej uroczystości z udziałem Biskupa 
tarnowskiego Andrzeja Jeża, arcybiskupów, biskupów, rzeszy 
duchowieństwa, dostojnych gości i tysięcy wiernych dopro-
wadził proboszcz tutejszej parafii, kustosz sanktuarium ks. 
Andrzej Rams, którego gościnność i pasję szerzenia kultu 
Matki Bożej Chorzelowskiej poznaliśmy na początku lipca 
tego roku przy okazji pielgrzymki parafialnej do Warszawy 
na spotkanie z o. Bashoborą. Aktu koronacji dokonał abp 
Wiktor Skworc wraz z bp Andrzejem Jeżem. Dzieciątko 
Jezus i Maryja otrzymali złote korony, misternie wykonane 

Byliśmy w Chorzelowie
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Kończący się, kolejny w ostatnich dziesiątkach lat, 
Rok Maryjny nazwany Rokiem Fatimskim poruszył nas 
chyba bardziej niż poprzednie ze względu na wielką 
aktualność głoszonych przed stu laty objawień. Obok 
setek pielgrzymek do Fatimy, ubiegłorocznej jesiennej, 
prowadzonej przez ludzi świeckich „Wielkiej Pokuty”, 
która zgromadziła pod szczytem Jasnej Góry ponad 
150 000 pielgrzymów, czy choćby największego wyda-
rzenia w naszej diecezji, jakim była koronacja tarnow-
skiej Figury Matki Bożej Fatimskiej  były także bardzo 
liczne znaki lokalnej czci Maryi w poszczególnych miej-
scowościach. Należy do nich także wydarzenie, które 
przeżywaliśmy 13 sierpnia w Brzesku: poświęcenie 
wzniesionej przy ulicy Okulickiego 25A pięknej Figury 
Matki Bożej. Podana niżej relacja jest równocześnie 
wzruszającym do głębi świadectwem Fundatorki (wraz 
z rodziną) tego nowego Wizerunku Maryi.

Matka Boża w czwartym orędziu fatimskim powiedziała: 
„Módlcie się, módlcie się wiele. Czyńcie ofiary za grzeszników, 
bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, 
kto by się za nie ofiarował i modlił.”To orędzie Matki Bożej jest 
bardzo aktualne w naszych czasach, kiedy Maryja zatroskana 
o każdego człowieka oczekuje naszej modlitwy i ofiary, by 
ratować dusze ludzi pogubionych.

Pragnienie postawienia figury dojrzewało we mnie przez 
wiele lat. Sprawa wizerunków kultu religijnego była mi bliska 
od lat 90-tych. Zaczęłam odnawiać stare, zniszczone figury, 

Kiedy na Zachodzie zamykają kościoły i usuwają krzyże…

z obrączek i pierścionków zaręczynowych poświęconych przez 
papieża Franciszka na Jasnej Górze 28 lipca 2016 roku, 
a święty Józef doczekał się złotej aureoli.

Głębokim i niezapomnianym przeżyciom duchowym pod-
czas pobytu u Matki Bożej Dzikowskiej z Chorzelowa sprzyjały: 
bogata oprawa liturgiczna, piękny śpiew chórów i solistów, 
zapadające w serce kazanie abp Skworca, w którym Metro-
polita zwrócił uwagę na wartości o jakich nam każe pamiętać 
Święta Rodzina z cudownego obrazu oraz słowa Aktu Zawie-
rzenia Diecezji Tarnowskiej Jezusowi Chrystusowi i Maryi: 
„Maryjo, nasza Najlepsza Matko! (…) Dziś pragniemy prosić 

Cię abyś płaszczem swej opieki ogarnęła całą naszą Diecezję. 
(…) Królowo Rodzin! Stań na straży naszych rodzin i odradzaj 
je duchowo. Zachowaj je od niewiary. Broń od pijaństwa, zgor-
szenia i rozwodów (…) Niech każda rodzina będzie ostoją wiary, 
czystości obyczajów i chrześcijańskich tradycji polskich (…)”.

O modlitewną atmosferę podczas pielgrzymowania do 
i z Chorzelowa oraz o organizację wyjazdu kilkudziesięciu 
osób zadbała pani Bogumiła Komęza, zaś ksiądz Proboszcz 
Wojciech Werner, obecny na uroczystości otaczał grupę 
opieką duchową.

Małgorzata Toboła

Fundatorzy Figury Krystyna i Mieczysław Patulscy
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o które sama Matka Boża upominała się, by je ratować. To był 
czas pogłębienia modlitwy, zbliżenia się do Boga przez Maryję. 
Pierwsza moja pielgrzymka do Medjugorie, była przylgnięciem 
do Maryi poprzez moje uzdrowienie i otwarcie się na Jezusa, 
żywego Boga wśród nas. Był to czas wchodzenia w „Nowe 
Życie” we wspólnocie.

Odnawianie figur stało się częścią mojego życia, pracy 
i modlitwy. Nieraz były one bardzo zniszczone, czasem spod 
wielu warstw farby odsłaniałam ich piękno. Kiedyś rozbitej 
w transporcie nie chciałam sklejać i w nocy, we śnie, Matka 
Boża zachęcała mnie: „dasz radę, bo ja ci pomogę”. I udało się 
to. Przed figurą, która nosi nazwę Róża Duchowna, pewna 
kobieta wymodliła powołanie dwu kapłanów. Każda z od-
nawianych figur ma swoją historię i w wielu przypadkach 
Maryja domagała się, by je odnowić, jako wotum dziękczynne 
za wysłuchane prośby i otrzymane łaski. Sama doświadczyłam 
wielu przykładów interwencji Bożej i wsparcia Maryi.

Jestem szczęśliwa,że Maryja wybrała sobie miejsce pod 
figurę na mojej posesji, w miejscu, gdzie wcześniej trzykrotnie 
stał ołtarz na Boże Ciało, gdzie Jezus przyniesiony w mon-
strancji błogosławił nam. Również podpowiedziała mi rodzaj 
figury i pomogła w sfinalizowaniu przedsięwzięcia. Nawet za-
dbała o pogodę na czas poświęcenia i świętowania uroczystości 
w gronie rodzinnym, sąsiedzkim i wspólnotowym. Na trawniku 
przed domem, z udziałem osób grających, w radości i chwale dla 
Maryi za te małe i wielkie cuda, których dokonuje pośród nas. 

Byli z nami przyjaciele z grupy „Galilea”. Bardzo doceniam 
wartość ewangelizacyjnej Wspólnoty Chrystusa Zmartwych-
wstałego „Galilea”, do której należymy, bo jak na modlitwie 
ubogacamy się różnorodnością wezwań, tak na „agape” przy 
zastawionym stole dzielimy się radościami, doświadczeniami 
Bożej obecności w nas. Nasze domy stają się domami modlitwy, 
rozważania Słowa Bożego, formacji duchowej, wstawiennictwa 
i wsparcia potrzebującym.

Teraz Jezus, trzymany na rękach Maryi, naszej Królowej 
błogosławi nam dziecięcą rączką. W znaku figury towarzyszy 
mojej rodzinie, mieszkańcom i wszystkim przejeżdżającym 
i przechodzącym naszą ruchliwą ulicą.

Krystyna Patulska
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” została 

założona w 1992 roku przez zakonnika ze Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego, ojca Krzysztofa Czerwionkę w Stry-
szawie na „Siwcówce”. Jej głównym celem jest ewangelizacja, 
dążenie do nawiązania głębokiej relacji z Bogiem i odkrywania 
Jego obecności w osobistym życiu człowieka. Członkowie wspól-
noty spotykają się zazwyczaj w domach prywatnych. Jest to 
symbol zaproszenia Boga do swojej codzienności – pokazanie, 
że nie jest on „zamknięty” w murach świątyni.

Głównymi animatorami wspólnot „Galilea” w diecezjach 
krakowskiej i tarnowskiej są Jolanta i Jacek Wilczyńscy z Brze-
ska. Więcej o działalności wspólnot w naszym regionie można 
przeczytać na stronie internetowej www.krakow.galilea.pl.

Był wakacyjny albo może jesienny miesiąc Roku Pań-
skiego 2005. Szedłem chodnikiem ulicy Chopina w Brzesku, 
kiedy zatrzymał mnie starszy ksiądz - Przepraszam, czy aby 
to nie pan przyniósł do redakcji wydrukowany artykuł pt. 
„Wspomnienie z Sopotu”, w którym opisał pan swoje spo-
tkanie z Lechem Kaczyńskim w kościółku w Sopocie, który 
wybudował ks. Zygmunt Toboła, kapłan pochodzący z Uszwi? 
-zapytał. – Tak, to ja jestem autorem tekstu z okazji 10-tej 
rocznicy śmierci mojego rodaka ks. Toboły – odpowiedziałem 
z pewną nieśmiałością. – Bardzo zaciekawił mnie – mówił 
dalej – nie tylko tekst, ale przede wszystkim styl oraz empatia, 
którą w nim pan wyraził. Mam propozycje, aby został pan 
członkiem redakcji wydawanego w Brzesku miesięcznika dla 
młodzieży „Wzrastanie”. Zapraszam na spotkanie zespołu 
redakcyjnego, które będziemy mieć w przyszłym tygodniu. 
– To był właśnie ksiądz Zygmunt Bochenek, od niedawna 
emerytowany proboszcz parafii św. Jakuba oraz redaktor 
naczelny i założyciel wspomnianego pisma dla młodzieży. 
Tak oto rozpoczęła się moja znajomość i współpraca, która 
trwa do dziś.    

Racjonalny czy pragmatyczny?
Ksiądz Zygmunt Bochenek zapytany kiedyś przez redak-

tora brzeskiego BIM-u o to, jakie wartości ceni sobie naj-
bardziej odpowiedział, że bardzo sobie ceni małe, zwyczajne 
ludzkie zalety, takie jak: słowność, punktualność, życzliwość, 
umiejętność przebaczania i zrozumienia drugiego człowieka 
oraz postrzegania u innych pozytywnych cech, bo to właśnie 
one tworzą fundament, na którym można budować Boże 
relacje wiary, nadziei i miłości. Pisał o tym święty Paweł 
w swoich Listach. Ksiądz Jubilat wielokrotnie wspominał, że 
jego autorytetem jest ks. bp Władysław Bobowski, semina-
ryjny kolega kursowy, który za motto swojej posługi wybrał 
słowa: Humanum indivinare, co znaczy po polsku To, co 
ludzkie, przebóstwiać. Z okazji diamentowego jubileuszu 

kapłaństwa, ksiądz Zygmunt otrzymał w prezencie, m.in. 
pióro wieczne z grawerką łacińskiej sentencji: Adhibe ratio-
nem difficultatibus - co oznacza, że w chwilach trudnych 
należy kierować się rozumem. Te słowa bardzo przypadły 
do serca Księdzu Jubilatowi, kiedy uświadomił sobie, że 
piórem wiecznym podpisujemy „coś” od czego nie ma już 
odwrotu. Coś nie tyle istotnego i ważnego, co nie odwracal-
nego w późniejszych skutkach. Słowa te dobitnie pasują do 
charakteru i osobowości Księdza Zygmunta, który podczas 
swojej posługi duszpasterskiej kapłańskiej, wielokrotnie mu-
siał podejmować i sygnować wiele trudnych spraw, kierując 
się właśnie rozumem, który jest jednym z siedmiu darów 
Ducha Świętego. 

Bogactwo… intelektualne, duchowe czy materialne?
Zanim jeszcze poznałem ks. proboszcza, spotykałem go 

na ulicach Brzeska w samochodzie marki Łada 1500S. Mija-
ły lata, w międzyczasie w kraju zmienił się ustrój społeczny 
i polityczny, zaczęły się pojawiać samochody najczęściej 
sprowadzane zza zachodniej granicy, a … stara poczciwa 
ŁADA nadal służyła miejscowemu proboszczowi. Po wielu 
latach, kiedy maszyna rosyjskich inżynierów dawała już 
oznaki starości, a właściwie nawet geriacji technicznej, 
sytuacja „zmusiła” Wielebnego Brzeskiej Fary do zakupu 
nowszej „floty”. Ale i tutaj nie było wielkiego szału, jak 
przystało na proboszcza kilkunastotysięcznej parafii, dzie-
kana dekanatu. Niewielki miejski samochód francuskiego 
producenta z paszczą lwa na masce pod koniec XX wieku 
nie robił już na nikim większego wrażenia. No, ale gdzież 
to bogactwo, o którym tak się mówi w kontekście polskie-
go kleru? Jak wieść gminna niesie a opinia powszechna 
potwierdza, to .. kto jak kto, ale przecież katolicki polski 
ksiądz, który zaliczany jest do bogatszej części społeczeń-
stwa, powinien opływać w luksusach. Po kilku latach naszej 
wspólnej znajomości, przyszedł wreszcie czas, aby zobaczyć 

Poznałem Go, jako księdza …
czyli historia pewnej znajomości
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„prywatne apartamenty” emerytowanego proboszcza brze-
skiej fary, bo właśnie tam odbywają się spotkania naszego 
zespołu redakcyjnego „Kościoła nad Uszwicą”. No cóż .. tam 
też nie widać wielkiego bogactwa ani przepychu. Skromnie 
umeblowane mieszkanie wyposażone jest w podstawowe 
sprzęty, które są niezbędne do życia. Jeden pokój sypialny, 
drugi pokój gościnny, w którym na stole stoi sok naturalnie 
tłoczony, świeże ciasteczka, oraz słone przekąski. Właśnie 
przy tym stole odbywa się tzw. burza mózgów, kiedy oma-
wiamy ramówkę nowego numeru. No, ale … jest jeszcze 
trzeci magiczny pokój. Tam kryje się dorobek życiowy i - jak 
sądzę - „materialny” Księdza Jubilata, który przez 60 lat 
posługi kapłańskiej na kilkunastu regałach zgromadził setki 
książek, albumów i innych opracowań monograficznych. Nie 
wspomnę już o setkach archiwalnych egzemplarzy prasy 
świeckiej i katolickiej. To nic innego, jak jedna wielka pry-
watna biblioteka, która stanowi niezaprzeczalne bogactwo 
intelektualne i duchowe księdza Zygmunta Bochenka. 

Czerwony różaniec... 
Przypadek czy Boża Opatrzność?
Kiedy w 2012 roku, po śmierci mojego wujka znalazłem 

w jego osobistych rzeczach „nietypowy” różaniec w kolorze 
czerwonym, który składał się „tylko” z 33 ziaren, podzieliłem 
się tym „problemem” właśnie z ks. Zygmuntem Bochenkiem. 
Trzeba tutaj przyznać, że obaj nie znaliśmy wcześniej historii 
Koronki do Krwi Chrystusa. Po dłuższej rozmowie uznaliśmy 
wspólnie, że owa tajemnicza i mało znana dotychczas Koron-
ka, którą zostawił po sobie śp. Stefan Rojek, stanowi jego 
duchowy testament, który wspólnie powinniśmy zrealizować, 
jako swoiste „zadanie domowe”. Uznał, że niejako jest to nasz 
obowiązek, zważywszy chociażby na fakt, że 2012 rok obcho-
dzony był w Kościele, jako Rok Wiary. Pamiętam, jak ks. 
Bochenek mówił do mnie o tym, jak wielkie znaczenie męki 
i śmierci w zbawczym dziele człowieka, zawiera Litania do 
Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą sam często zadaje 
za pokutę podczas spowiedzi. Z ubolewaniem stwierdził, że 
jest ona dla niektórych penitentów mało znana, bądź w ogó-
le nie znana. Historia czerwonego różańca ma swój dalszy 
bieg, nazwijmy to drugi rozdział. Otóż w tym samym roku, 
obydwaj przebywaliśmy poza granicami kraju. Każdy z nas 
oddzielnie. Tak się przedziwnie zdarzyło, że na początku lipca 
miałem okazję osobiście doświadczyć i jeszcze mocniej zgłębić 
tajemnicę Krwi Chrystusa. Podczas wycieczki do Brukseli, na 
trasie naszego zwiedzania, znalazło się historyczne miasto 
Bruggia, w którym - jak się potem okazało - znajduje się 
właśnie Bazylika Świętej Krwi (Heilig-Bloed Basiliek), gdzie 
przechowywana jest ampułka z Krwią Chrystusa, o czym 
nigdy wcześniej nie słyszałem. Niby wyjazd do Parlamentu 
Europejskiego, a  tu nagle taki „przystanek”? A może to był 
kolejny znak ? Nie ukrywam, że właśnie z tego powodu, to 
miejsce bardzo mnie zafascynowało. Jak się potem okazało, 
niemalże w tym samym czasie na terenie Niemiec przebywał 
ks. Zygmunt Bochenek, który jechał w pielgrzymce autoka-
rowej do Hiszpanii. Oto, co napisał w swoim świadectwie 
z lipca 2012 roku: 

„Moja rozmowa z Markiem Białką miała niespodziewany 
– dla nas obydwu - ciąg dalszy... Był wieczór 28 czerwca, 
pierwszego dnia pielgrzymki do Ars, Fatimy i Santiago de 
Compostela, w której uczestniczyłem. Przekraczaliśmy wła-
śnie granicę polsko – niemiecką po kilkugodzinnym postoju 
w Bolesławcu. Zatrzymaliśmy się tam na kolację w klasz-
torze – sanktuarium Najdroższej Krwi. Jego opiekunkami 
są siostry Adoratorki Krwi Chrystusa. Ich założycielką była 
żyjąca w pierwszej połowie XIX w. Włoszka, św. Maria de 
Mattias. Warto dodać, że nabożeństwa, rekolekcje i cała 
działalność duszpasterska i wychowawcza sióstr cieszy się 

wielkim uznaniem w tym przygranicznym regionie i w całym 
Dolnym Śląsku. Potwierdza to fakt, że przed kilku laty wła-
dze miasta obrały św. Marię de Mattias Patronką Bolesławca 
– tak, jak Patronem Brzeska jest św. Jakub. W programie 
niespodziewanej dla nas wizyty było oczywiście nabożeństwo 
ku czci Krwi Przenajświętszej. I właśnie, kiedy po wyruszeniu 
w dalszą drogę przeglądałem otrzymane od sióstr pamiątki 
i informacje, zadzwonił do mnie Marek Białka. Okazało się, 
że przebywa w Belgii i nieoczekiwanie dla siebie (nie było 
tego w programie ich wycieczki), poznał w starożytnej Brugii 
koło Brukseli istniejące od XIII w. sanktuarium poświęcone 
Krwi Pana Jezusa. Poruszony tym wydarzeniem chciał mi 
o tym jak najszybciej opowiedzieć. Kończąc wymianę swych 
wrażeń i refleksji uznaliśmy, że to nieplanowane wcześniej, 
prawie równoczesne odwiedzenie przez nas tych miejsc kultu 
Krwi Chrystusa – europejskiego w Brugii i polskiego w Bo-
lesławcu – utwierdza nas w przekonaniu, że powinniśmy 
dać o tym świadectwo i zachęcać innych do zapoznania się 
i praktykowania tego nabożeństwa”.

Epilog
I tak oto właśnie ponad 10 lat temu, zaczęła się historia 

mojej znajomości z Człowiekiem, z którym dzieli mnie blisko 
40 lat różnicy wieku. Do dziś doskonale pamiętam to miejsce, 
gdzie zatrzymały się nasze kroki i rozpoczęła się znajomość, 
która trwa nieprzerwanie aż po dzień dzisiejszy. Bez większe-
go problemu mógłbym dzisiaj wskazać płytkę chodnikową na 
ulicy Chopina, na której los zapoczątkował naszą znajomość, 
która zaowocowała wspólną pracą w obu redakcjach, stowa-
rzyszeniu, a także wspólnym tworzeniem wielu pozytywnych 
dzieł. Znajomość ta trwa aż po dziś dzień i mogę uczciwie 
powiedzieć, że przerodziła się w prawdziwą przyjaźń, która 
trwa i będzie jeszcze nadal trwać (...). Myślę, że mógłbym 
powiedzieć, iż Ksiądz Jubilat jest Przyjacielem, ale raczej 
nie moim - tylko mojej Mamy, ponieważ oboje urodzili się 
w tym samym roku o czym wielokrotnie wspominali podczas 
wspólnego świętowania przy wigilijnym stole w moim domu. 

Parafrazując słowa ostatniej zwrotki znanej piosenki 
zespołu Czerwone Gitary pt. „Historia pewnej znajomości”, 
która to właśnie stała się inspiracją do zatytułowania przeze 
mnie tegoż wspomnienia, chciałbym powiedzieć na zakoń-
czenie, że … płynie czas i zbliża się kres naszej znajomości. 
Czas ucieka i wieczność czeka. Mam pełną świadomość tego, 
że kiedyś przyjdzie taki dzień, w którym rozstać musimy się 
… na zawsze rozstać już musimy się - mimo tego, że nasze 
życie „tylko” się zmienia, ale się nie kończy (…). Kiedyś 
przyjdzie „ten dzień”, a przyjdzie na pewno … wspomnę 
wtedy, że spotkałem kiedyś takiego Człowieka, którego 
poznałem, jako zwykłego Księdza, ale … pożegnałem, jako 
prawdziwego Przyjaciela … Oby ten dzień przyszedł jak naj-
później. Wiem, że jest to nie uniknione i wówczas będzie mi 
„kogoś” brakować. Póki co … ocieram łzę i mocno wzruszony 
naciskam ENTER (…).

Wielce Czcigodny i Drogi Księże Jubilacie!
Za te wszystkie lata wspólnie spędzone, składam Ci 

serdeczne Bóg zapłać. A to moje wspomnienie, niech 
stanowi namiastkę jubileuszowego benefisu, który 
Tobie dedykuję. 

Marek Białka
Od autora: Składam podziękowanie pani mgr 

Marii Dziwiszewskiej, mojej polonistce ze szkoły śred-
niej na Zielonce w latach 1987-1990, która to właśnie 
zainspirowała mnie do napisania osobistej refleksji, 
będącej namiastką personifikacji księdza Zygmunta 
Bochenka, diamentowego Jubilata przedstawionej 
w dziennikarskiej pigułce. 
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Kiedy przed dwoma laty do parafii 
św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzy-
dowej został posłany nowy proboszcz, 
nikt nie przypuszczał, że to właśnie 
miejsce wybrał Bóg na ostatni etap życia 
swojego sługi. 

W aspekcie ludzkim - to krótki, nie-
spełna dwuletni okres, zważywszy, że ks. 
Janusz Skrzypek, w chwili obejmowania 
w sierpniu 2015 r. gosprzydowskiej 
parafii, miał dopiero 50 lat. W aspekcie 
Bożym to czas wystarczający, aby wier-
nie wypełnić misję kapłańską i na stałe 
zapisać się w pamięci parafian. 

Ks. Janusz Skrzypek zmarł w kra-
kowskim szpitalu w sobotę 8 lipca 2017 r. 
w 52 roku życia i 26 roku kapłaństwa. 12 
lipca 2017 r. odbył się Jego pogrzeb. Uroczystości żałobne 
w Gosprzydowej oraz w Mielcu prowadził ks. bp Stanisław 
Salaterski. 

W środę 12 lipca w godzinach porannych, dziekan 
dekanatu brzeskiego, ks. Józef Drabik, wprowadził ciało 
zmarłego Kapłana do kościoła parafialnego w Gosprzydo-
wej. Po modlitwie różańcowej prowadzonej przez parafian, 
blisko stu kapłanów sprawowało Najświętszą Ofiarę. Licz-
nie zgromadzili się mieszkańcy Gosprzydowej i  Gnojnika, 
a także przedstawiciele innych wspólnot parafialnych, 
w których ks. Janusz posługiwał. W uroczystości żałobnej 
uczestniczyły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej 
i OSP w Gosprzydowej. 

W homilii ks. Biskup przedstawił życiorys zmarłego 
kapłana, którego ziemska pielgrzymka naznaczona była 
krzyżem cierpienia i ofiary. Ks. Janusz był jednym z 51 
kapłanów wyświęconych 25 maja 1991 r. Jako pierwszy 
z tego grona dotarł do kresu ziemskiego życia. Jego posłu-
giwanie odznaczało się wielką gorliwością i wrażliwością na 
potrzeby innych, zwłaszcza cierpiących. Ks. Biskup przypo-
mniał kapłańską drogę ks. Janusza i pracę duszpasterską 
w parafiach: Okulice, Lubcza, Nieczajna, Łabowa, Gnojnik, 
Wola Rzędzińska, Skrzyszów, Gosprzydowa. Kaznodzieja 
wspomnieniami wrócił do Lubczy, gdzie przed osiemnastu 
laty ks. Janusz Skrzypek przeżył poważną operację. In-
terwencja chirurgiczna pozostawiła wówczas, widoczne na 
twarzy i w Jego głosie, ślady zmagań z chorobą. Były one 
znakiem i wołaniem o zrozumienie. Dziękując ks. Januszowi 
za kapłańskie posługiwanie, ks. Biskup zadał pytanie: „Czy 
my byliśmy dla Niego jak Szymon – przymuszeni do pomocy 
w dźwiganiu krzyża Chrystusa czy jak Weronika, która 
z własnej inicjatywy ulżyła Jezusowi w Jego cierpieniu?” 

Na zakończenie nabożeństwa żałobnego w Gosprzydowej 
zmarłego Proboszcza pożegnali przedstawiciele parafii.

Ponieważ wolą ks. Janusza Skrzypka było, aby Jego 
ciało spoczęło na cmentarzu w rodzinnym Mielcu, tam 
były kontynuowane obrzędy pogrzebowe. W godzinach 
popołudniowych kondukt żałobny dotarł do kościoła św. 
Mateusza Apostoła w Mielcu. Zabytkowa bazylika z XVII 
wieku wypełniła się wiernymi. Po modlitwie różańcowej 
Najświętszą Ofiarę za duszę ś. p. ks. Janusza Skrzypka 
sprawowało kilkudziesięciu kapłanów. 

Homilię wygłosił ks. Adam Nita – kolega kursowy ks. 
Janusza Skrzypka. I tu kaznodzieja przypomniał życiorys 
zmarłego Księdza, ze szczególnym podkreśleniem okresu 

Pożegnaliśmy wspaniałego kapłana
kapłańskiego. To dokładnie połowa 
długości życia, jakie zaplanował Bóg dla 
swojego wiernego Sługi. Codzienne zma-
ganie się z ciężką chorobą ukształtowało 
Jego podejście do życia, do kapłaństwa, 
do obowiązków, jego wiarę i zaufanie 
Bogu. 

Kierując słowa pożegnania do zmar-
łego kolegi ks. Nita prosił Go o wstawien-
nictwo u Boga, abyśmy nie stracili z oczu 
celu, dla którego jesteśmy powołani. Za-
chęcał do modlitwy za siebie nawzajem. 
Podkreślał wartość modlitwy wspólnoto-
wej, która „porusza serce Boga”.

Po Komunii św. ks. prof. Adam No-
wak pożegnał młodszego o kilkadziesiąt 
lat Rodaka. Podziękował za Jego szczerą 

miłość do Chrystusa, za wzór kapłańskiego życia oraz za 
pogodne przyjmowanie krzyża cierpienia. Następnie głos 
zabrali przedstawiciele Gosprzydowej oraz Skrzyszowa. 

Po zakończeniu obrzędów żałobnych w kościele, trumna 
z ciałem ks. Janusza została złożona w grobowcu kapłań-
skim na cmentarzu parafialnym w Mielcu. 

***
Funkcję proboszcza w kościele z cudownym wizerunkiem 

Matki Bożej Pocieszycielki Umierających w Gosprzydowej 
objął 9 sierpnia 2015 r. Dbał o rozwój duchowy i sprawy ma-
terialne parafii. Z niezwykłą starannością sprawował święte 
sakramenty. Niestrudzenie głosił Słowo Boże, niezależnie, 
czy kościół był pełny, czy w nabożeństwie uczestniczyło kil-
ka osób. Jego głębokie homilie przybliżały Boga, dodawały 
otuchy, wlewały nadzieję. Na modlitwie skupiony, często 
swoimi słowami przedstawiał Bogu Najwyższemu przez 
ręce Maryi, troski swoich parafian. Nie uszły Jego uwadze 
sprawy trudne i bolesne, jakie zdarzały się w parafii – cho-
roba młodej mamy, tragiczny wypadek przy budowie studni, 
nałóg niszczący relacje w rodzinie... Gdy tylko dostrzegł 
problem, modlitwą błagalną go obejmował. 

Z zaangażowaniem uczył patriotyzmu. Na ważne 
rocznice i święta państwowe osobiście przygotowywał 
dekoracje, kościół i plebanię przyozdabiał flagami narodo-
wymi, organizował okolicznościowe akademie. Z pokorą i  
pogodą ducha przyjmował cierpienie, nigdy się nie skar-
żył. Darem niezwykłej inteligencji, pokornie i z miłością 
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służył innym. Szczególną troską otaczał ludzi cierpiących, 
chorych, samotnych. Swoją postawą dodawał otuchy do-
tkniętym krzyżem choroby. Systematycznie organizował 
spotkania opłatkowe dla seniorów. Dyskretnie pomagał 
potrzebującym.

Zasadniczy w sprawach wiary, z wewnętrzną pewno-
ścią i ufnością wskazywał drogę do Boga. Nie zmuszał, nie 
nakłaniał. Przyjmował ze zrozumieniem odmienne zdanie 
i szanował decyzje. Nikogo nie wyróżniał, nie faworyzował, 
nie zabiegał o względy ani o zaszczyty, nie szukał wygód, 
nie oczekiwał specjalnego traktowania. 

Z licznych podróży i pielgrzymek przywoził pamiątki, 
które chętnie rozdawał. Często słuchał muzyki poważnej 
oraz pieśni religijnych. Z zamiłowaniem czytał książki, 
których bogaty zbiór zgromadził na plebanii, a które po 
Jego śmierci zostały przekazane do biblioteki seminaryjnej 
Tarnowie oraz parafialnej w Brzesku. Rozwijał, zapocząt-
kowane w dzieciństwie, zainteresowania uprawą roślin 
i ogrodnictwem oraz majsterkowaniem. Odwiedzających 
plebanię zachwycały piękne kwiaty, ogrody pełne roślin 
ozdobnych, krzewów i drzewek oraz obficie owocujące 
grządki truskawek, poziomek i pomidorów. Angażował się 
w przygotowanie okolicznościowych dekoracji, niejednokrot-
nie osobiście je wykonywał. 

W maju 2016 r. ks. Janusz Skrzypek obchodził srebrny 
jubileusz kapłaństwa. Podczas dziękczynnej ofiary modli-
twą obejmował wszystkich, których Bóg postawił na Jego 
drodze. Na obrazku jubileuszowym umieścił słowa: „Dałeś 
mi więcej, niż mogła pragnąć moja dusza” Te słowa były 
mottem Jego życia. Nie posiadał bogactw materialnych. 
Jego bogactwem był wewnętrzny spokój, który wypływał 
z wiary w Boga i z przekonania, że jest w bezpiecznych 
rękach Mistrza, któremu zaufał do końca. 

Przygotowując się do rozpoczęcia leczenia w maju bieżą-
cego roku mówił: „…przez wszystkie te lata funkcjonowałem 
w miarę normalnie, tylko częściej niż inni przechodziłem bada-
nia. Teraz, po 40 latach, rak znów się uaktywnił(…)Nie wiem, 
jaki będzie wynik tej rundy. Poddaję się całkowicie Bożej woli. 
Czuję się spełniony jako kapłan. Dziękuję Bogu za wszystko 
czym mnie obdarował. Co dla mnie zaplanował, przyjmuję.”

Ks. Janusz Skrzypek zapisał się na stałe w pamięci 
parafian jako bezkompromisowy i autentyczny świadek 
Chrystusa, którego mowa była: „tak – tak, nie – nie”. Wszy-
scy, którzy poznali ks. Janusza wiedzą, że pod warstwą na 
pozór nieprzystępnej powierzchowności, w wyniszczonym 
przez chorobę ciele kapłana, biło serce wrażliwe i pełne 
pokory, zdolne do wyrzeczeń i szeroko otwarte dla bliźniego.

Ewa Prus

Ks. mgr Tadeusz Cetera przyjął obowiązki proboszcza 
w parafii św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej. 
Oficjalna instalacja miała miejsce 13 sierpnia 2017 r. Sym-
boliczne klucze do kościoła przekazał nowemu proboszczowi, 
dziekan dekanatu brzeskiego, ks. Józef Drabik. Podczas tej 
uroczystości ks. Cetera zobowiązał się troszczyć o wspólno-
tę parafialną dla większej chwały Boga i zbawienia ludzi. 
Uważnie wsłuchiwał się w głos parafian wypowiadających 
słowa powitania i przedstawiających oczekiwania wspólnoty.

Radosnym usposobieniem i szczerym uśmiechem szybko 
zjednał sobie nowych parafian. Chcąc wykonać zaplanowa-
ne na ten rok remonty, sprawnie zorganizował prace przy 
konserwacji kościelnego ogrodzenia. Z papierem ściernym 
i pędzlem w ręku towarzyszył pierwszej grupie wolontariu-
szy w realizacji tego zadania. Mając spore doświadczenie 
w pracy katechetycznej, zgromadził wokół siebie dzieci, 
które chętnie włączyły się w prowadzenie październikowych 
nabożeństw różańcowych. 

To tylko niektóre inicjatywy, o innych pomysłach i nieco 

Nowy proboszcz w Gosprzydowej
o sobie ks. Proboszcz zgodził się sam opowiedzieć.

Czy mógłby nam Ksiądz powiedzieć coś o sobie? 
Trudno mówić o sobie, ale spróbuję. Pochodzę z Piotrko-

wic, koło Tuchowa. Jestem czwartym dzieckiem z pięciorga. 
Mam trzech braci i jedną siostrę. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej uczęszczałem do Technikum Budowlanego 
w Tarnowie, a po zdaniu matury wstąpiłem do seminarium 
w Tarnowie. Można powiedzieć, że wychowywałem się 
u boku Matki Bożej Tuchowskiej i, odkąd pojawiła się myśl 
o kapłaństwie, pamiętam, że myślałem o redemptorystach. 
Ostatecznie, trafiłem do seminarium diecezjalnego - i do 
dziś nie wiem, dlaczego? 

Rodzice wychowywali nas w tradycyjnej, mocnej wierze. 
Chociaż do kościoła mieliśmy 3,5 km, nie było samochodów 
ani wygodnych dróg, zawsze ktoś z domu szedł na nabo-
żeństwo majowe czy październikowe. A przecież w domu 
pracy nie brakowało, gdyż utrzymywaliśmy się z rolnictwa. 

A jak u Księdza wyglądały początki kapłaństwa? 
Na parafiach w większości byłem koło Tarnowa i w gó-

rach: w Nowym Sączu, Piwnicznej, a ostatnio w sanktu-
arium maryjnym w Dobrej koło Limanowej. Jestem już 
pełnoletnim księdzem i ksiądz biskup taki prezent mi chyba 
zrobił, mianując mnie proboszczem. 

Co najwięcej w duszpasterstwie pochłaniało 
czasu? 

Myślę, że katechizacja i praca z młodzieżą, bo chyba 
w każdej parafii byłem dekanalnym duszpasterzem mło-
dzieży. Pracowałem również z ministrantami i lektorami. 
W jednej parafii organizowałem dwie uroczystości prymi-
cyjne, a z drugiej mieliśmy trzech kleryków w seminarium. 
Przez 5 lat byłem przewodnikiem grupy nr 2 św. Franciszka 
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. 

To jak to jest proszę Księdza, z tą dzisiejszą mło-
dzieżą? 

Ktoś kiedyś powiedział, że młodzież jest taka, jak ją wy-
chowamy. Myślę, że jest w tym dużo prawdy. Bo młodzi są 
dziś bardzo wymagający. Jeśli będziemy od nich wymagać 



23 

Karolina Jędryka mieszkała na ul. Piwnej, w Parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzesku - Słotwinie. Od 
najmłodszych lat czuła powołanie do służby Bogu. Wzorce 
dobrego wychowania i pobożności wyniosła z domu rodzin-
nego. Może też dlatego, że jej ciocia była zakonnicą - s. Nor-
berta Zaleńska ze Zgromadzenia Świętego Józefa - w skrócie 
„Józefitka”. Często rozmawiały ze sobą na temat obrania 
właściwej drogi życiowej. Również babcia modliła się, aby 
została siostrą zakonną, jak jej druga córka.

 Karolina była osobą bardzo religijną. Brała udział 
w pielgrzymkach, wyjeżdżała na rekolekcje, odprawiała 
nowenny do Matki Boskiej Częstochowskiej, uczestniczyła 
w grupach modlitewnych, należała do grupy młodzieżowej 
w parafii. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczała 
w Brzesku. Karolina już w II i III klasie gimnazjum, sły-
szała głos Pana.

Czując w sobie tajemniczą siłę, która wskazywała jej 
kierunek drogi życiowej, postanowiła pójść za głosem po-
wołania. Zaczęła szukać w internecie informacji na temat 
zgromadzeń zakonnych. Gdy Rodzice dowiedzieli się, że 
chce iść do zakonu, nie byli zdziwieni, ponieważ wcześniej 
wspominała o swoich relacjach z Bogiem, dużo z nimi na 
ten temat rozmawiała.

Rok przed maturą była zdecydowana, że wstąpi do 
Zgromadzenia Sióstr Józefitek, jak tylko ukończy szkołę 
średnią. Jednak za poradą cioci, siostry zakonnej, poszła na 
studia, aby jeszcze mieć czas na zastanowienie. Rozpoczęła 
naukę w Tarnowie, zrobiła licencjat, potem zaczęła studia 
magisterskie, w Krakowie. Tam poznała chłopaka, zaręczyła 

Odnalazła swe szczęście w Bogu
się, zaplanowała ślub, ale nie była do końca pewna swojej 
decyzji. Cały czas czuła w sobie wewnętrzną walkę: Co dalej?

Kiedy kolejny raz usłyszała głos Boga, zdała sobie spra-
wę, że Pan wytycza jej inną drogę.

Odprawiła Nowennę do Matki Boskiej Częstochowskiej, 
wyjechała na rekolekcje, zerwała zaręczyny. Chłopak zro-
zumiał… Zaczęła się gorąco modlić, prosić Ducha Świętego, 
aby ją umocnił na drogę powołania do służby Bogu.

Klęcząc w kościele, podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu, powiedziała Jezusowi, że pójdzie za Nim, bo 
nie może bez Niego żyć, rezygnuje z życia rodzinnego, tylko 
prosi Jezusa, by pomógł jej wybrać Zgromadzenie. W dzień 
wspomnienia liturgicznego św. Józefa Sebastiana Pelczara 

okazując serce, z miłością, to to zaakceptują. Do dziś wspomi-
na mój uczeń, obecnie już ksiądz, jak im kazałem nauczyć się 
encyklik Jana Pawła II po łacinie na pamięć. W seminarium 
na egzaminie zaczął je recytować i od razu dostał piątkę. 

Czy może nam Ksiądz przybliżyć plany dotyczące 
Gosprzydowej? 

Musze się przyznać, że tereny brzeskie są dla mnie 
dziewicze, ponieważ nie znam tych rejonów i ludzi. Z do-
świadczenia wiem, że każda parafia ma swoją specyfikę. 
Na początek chcę wsłuchać się w głos ludzi, porozmawiać 
o ich problemach i oczekiwaniach. Jeśli chodzi o plany, to 
nie ukrywam, że już pewne mam, ale ich nie zdradzę. Mogę 
powiedzieć o tych inicjatywach, które już realizujemy. Wi-
dząc wielki kult, jakim otaczany jest łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Gosprzydowskiej, wprowadziłem różaniec pół 
godziny przed nowenną w każdą środę z przejściem za ołtarz 
główny. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 1100 
jest Msza św. ze specjalnym błogosławieństwem dla dzieci. 
W  październikowe niedzielne popołudnia odmawiamy po 
raz drugi różaniec przy kapliczkach przydrożnych. Widząc 
zaangażowanie dzieci utworzyliśmy z panem organistą 
scholkę dziecięcą. 

A jeśli chodzi o sprawy gospodarcze? 
Mamy piękny barokowy kościół, w którym pilną sprawą 

jest wykonanie ogrzewania. Rozpoczęliśmy już konserwację 
ogrodzenia wokół świątyni. Trzeba też dokończyć ogrodzenie 
wokół plebanii, kontynuować remont domu katechetyczne-
go. W dalszej perspektywie na pewno przydałaby się kaplica 
cmentarna z chłodnią. 

Czy mogę jeszcze zapytać o Księdza hobby? 
Mam kilka ulubionych zajęć. To przede wszystkim 

odpoczynek czynny - wyprawy górskie, pielgrzymki. To 

również projektowanie – miałem być projektantem ale Pan 
Bóg chciał inaczej. 

Ma już Ksiądz jakiś projekt na Gosprzydową? 
Tak mam, ale muszę go jeszcze przemodlić, na razie 

niech to będzie tajemnicą, ale jest on związany z rozsze-
rzeniem kultu Matki Bożej Gosprzydowskiej.

Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi za 
rozmowę. Życzę Bożego błogosławieństwa i opieki 
Matki Bożej Gosprzydowskiej w prowadzeniu naszej 
parafii oraz sił i wytrwałości w realizacji zamierzo-
nych planów. Szczęść Boże! 

Bóg zapłać! Myślę, że z Bożą pomocą i wsparciem para-
fian damy radę. Alleluja i do przodu!

 Rozmawiała Ewa Prus

Ks. Proboszcz Tadeusz Cetera z ks. Dziekanem 
Józefem Drabikiem i rodakiem ks. Markiem Prusem

S. Karolina Antoinetta Jędryka w kręgu rodziny
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otrzymała natchnienie, aby wstąpić do Zgromadzenia Słu-
żebnic Najświętszego Serca Jezusowego. I wtedy poczuła 
ulgę i głęboką miłość do Boga, co ją utwierdziło, że wybrała 
właściwą drogę, zaufała Panu bez reszty.

Formację zakonną rozpoczęła we wrześniu 2012 roku 
wstępując do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego 
Serca Jezusowego w Bieczu. Przez rok trwania postulatu 
przygotowywała się do życia zakonnego. Następnie będąc 
przez dwa lata w nowicjacie w Przemyślu, pogłębiała 
wiedzę religijną oraz wykonywała różne czynności w Zgro-
madzeniu.

Przybrała imię zakonne Antonietta od Świętego An-
toniego. Tam ukończyła nowicjat i złożyła pierwsze śluby 
zakonne oraz założyła habit.

Aktualnie Siostra Antonietta, przebywa we wspólno-
cie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Krakowie. Pierwszego sierpnia br. w Domu Generalnym 
w Krakowie odnawiła kolejne śluby zakonne.

Poprosiłam s. Antoniettę, by powiedziała coś 
o swoim Zgromadzeniu, gdyż rzadko spotyka się takie 
u nas. Częściej słyszy się o zakonnikach  Sercanach.

Nazwa Zgromadzenia wiąże się z postaciami: Świętego 
Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela Zgromadzenia 
oraz współzałożycielki, błogosławionej Klary Szczęsnej, 
która równocześnie stała się pierwszą przełożoną generalną 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. 
Podstawowym zadaniem Zgromadzenia jest uwielbienie 

Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i szerzenie Królestwa miłości tego Serca 
w życiu codziennym. Szczególnym zadaniem zleconym przez 
założycieli jest wynagradzanie Bogu za grzechy niewierno-
ści i obojętności wszystkich ludzi i sióstr sercanek, a także 
stawanie się narzędziem miłości Bożej dla dziewcząt potrze-
bujących moralnej pomocy, ludzi chorych i tych wszystkich, 
których Opatrzność stawia na ich drodze.

Powołanie zakonne to wielki dar Bożego Serca. Wymaga 
ono od człowieka stanowczej decyzji, a przede wszystkim za-
ufania i oddania się woli Bożej. Istotę życia zakonnego stanowi 
całkowite oddanie się na służbę Bogu i Kościołowi poprzez 
realizację ślubów, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Aby to 
mogły czynić, starają się z pomocą łaski, wejść w zażyłą rela-
cję z Jezusem Chrystusem, by poznawać miłość Jego Serca. 
Celem życia jest sprawienie, by miłość Boża była poznana 
i odwzajemniona. Dokonuje się to codziennie przez osobistą 
i wspólnotową modlitwę i kontemplację życia Pana Jezusa.

Siostry „Sercanki” codziennie pozdrawiają się słowami 
: „Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu”- a odpowia-
dają: „Chwała na wieki”.

Ksiądz proboszcz Kazimierz Grych, ksiądz wikary 
Andrzej Papież oraz wszyscy parafianie modlimy się, aby 
Pan Bóg jej błogosławił, aby wytrwała w swoim powołaniu, 
a Matka Boska Częstochowska, patronka naszej parafii, 
otaczała ją matczyną opieką.

Maria Górka

Nasza brzeska Rodzina Kolpinga w pierwszych latach 
swej działalności (1995 – 2000) zawiązała partnerską współ-
pracę z kolpingowcami mieszkającymi w Wietmarschen 
w północnych Niemczech. Poza wzajemnymi odwiedzina-
mi otrzymaliśmy od naszych przyjaciół bardzo konkretną 
pomoc po klęsce powodzi, jaka nawiedziła Ziemię Brzeską 
w lipcu 1997 roku. Były to w pierwszym rzędzie kilkakrotne 
transporty mebli, żywności i sprzętu rehabilitacyjnego dla 
ludzi starszych i niepełnosprawnych.. Ten sprzęt umożliwił 
utworzenie działającej do dziś kolpingowskiej wypożyczalni. 
Przy wypożyczaniu pobierano jedynie niewielką opłatę na 
koszty konserwacji. Ta pożyteczna współpraca, której duszą 
był przewodniczący R.K z Wietmarschen została przerwana, 
gdy zaprzestali swej działalności.

Dopiero w bieżącym roku wytrwałe zabiegi naszego 
zarządu R.K. doprowadziły do odnowienia partnerskich kon-
taktów. Tym razem z Rodziną Kolpinga działającą w parafii 
św. Piusa X w pięknym Landshut, powstałym w XIII wieku, 
bawarskim mieście, liczącym ponad 60 000 mieszkańców.

W pierwszych dniach maja b.r. gościliśmy w Brzesku 
czterech członków 
zarządu niemiec-
kiej Rodziny Kol-
pinga: Hans Vogt 
- przewodniczący, 
Horst Oehe – wi-
ceprzewodniczący, 
Karl Fahruhol –
sekretarz, Adolf 
Hampel – skarb-
nik .  P iątkowy 
wieczór po kola-
cji w hotelu Jaga 
spędziliśmy na 

Brzeska Rodzina Kolpinga odnawia partnerstwo
ożywionej dyskusji. Naszą R. K. reprezentowała: skarbnik 
Krystyna Plichta, sekretarz Joanna Gorzelańska, członek 
zarządu Stanisława Ciaciek, przewodniczący Józef Pabian 
(który od kilku miesięcy zabiegał o nawiązanie kontaktów 
z Niemcami), członek zarządu Stanisław Rzepa i prezes ks. 
Zygmunt Bochenek. Rolę tłumacza pełniła germanistka, p. 
Anna Ożóg, która przed laty reprezentowała naszą delegację 
w czasie odwiedzin w Wietmarschen.

Nasi goście, mimo zmęczenia długą podróżą uważnie 
słuchali naszych relacji o pracy kolpingowców w Brzesku. 
Byli nawet trochę zaskoczeni rozmachem działalności 
i wyjaśniali delikatnie, że ich działalność skupia się przede 
wszystkim na spotkaniach integracyjnych, organizowaniu 
czasu wolnego członków. Te uwagi pobudziły nas do reflek-
sji, czy nie należałoby zwrócić większej uwagi na ten aspekt.

Drugi dzień pobytu naszych przyjaciół w Brzesku był 
wypełniony bardzo skomponowanym – co potwierdzili nasi 
Goście – programem. Zaczęliśmy od przedpołudniowego 
zwiedzania Browaru Okocim, który dla Bawarczyków, za-
mieszkujących od wieków w prawdziwej krainie piwa, był 
czymś bardzo interesującym. Na dodatek poznawali dzieło 
życia swoich ziomków, którzy przybyli do Brzeska przed 
170 laty i do dziś owoce ich pracy są otoczone wdzięczną 
pamięcią.Gościom towarzyszyła szóstka członków naszego 
zarządu R.K. Trafiliśmy bardzo dobrze także dlatego, że 
przed kilkoma tygodniami dyrekcja Browaru otworzyła sze-
roko jego bramy do zwiedzania, powierzając oprowadzanie 
Stowarzyszeniu Miłośników Browaru Okocim. Dzięki tej de-
cyzji można zwiedzać obiekt przez cały rok. Mieliśmy bardzo 
dobrego przewodnika. Był nim syn p. Zydroń należącej do 
zarządu naszej R.K., pracujący w dziale promocji i reklamy. 
Prawie dwie godziny oprowadzał nas zaczynając od Izby pa-
mięci na parterze budynku z portretem założyciela Browaru 
Jana Ewangelisty Goetza… przez całą linię produkcyjną, 

Nasza germanistka Dominika Sorota 
z Kolpingowcami z Landshut
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Listopad
0324 listopada – Warsztaty rękodzieła dla Seniorów.
27 listopada – Spotkanie integracyjne uczestników projektów dla seniorów z Brzeska i okolic połączone z wystawą 
dokumentującą działania Seniorów w okresie letnio-jesiennym.
28 listopada – Międzynarodowy Dzień Kolpinga, Dzień Modlitewnej Pamięci o Migrantach i Polakach na Wscho-
dzie – Różaniec i Msza św. dla członków i przyjaciół Rodziny Kolpinga.

Grudzień 
3 grudnia – udział we mszy św. w Kaplicy w Kopalni Soli w Bochni z okazji odpustu ku czci św. Barbary
Adwentowa akcja charytatywna: „Podarujmy Dzieciom Gwiazdkę” adresowana do podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej w Brzesku.
Adwentowa zbiórka leków dla mieszkańców Ukrainy.

Styczeń 2018 
11 stycznia – Opłatek Rodziny Kolpinga. 
Wizyta członków Rodziny Kolpinga i Kolpingowskiego Klubu Seniora z kolędą w Powiatowym Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczym w Brzesku.

Informacja dodatkowa 
Przypominamy o nowym adresie siedziby brzeskiej Rodziny Kolpinga: 

Plac św. Jakuba 3 32-800 Brzesko, (Dom Katechetyczny I piętro) tel.: (14)6862302

którą ktoś ze zwiedzających porównał do niezwykle bogatej, 
pełnej harmonii i dźwięków symfonii muzycznej.

Ta „symfonia piwna” jest rezultatem współdziałania 
wszystkich urządzeń, prostych i bardzo skomplikowanych, 
które działają na zmysły człowieka: wzrok, słuch, dotyk 
węch i smak. Słuchając tego porównania, ktoś inny dowcip-
nie dopowiedział: „Zapomniałeś jeszcze o szóstym zmyśle, 
zmyśle równowagi, który nieraz traci koneser piwa, co 
widać na naszych ulicach.” Mając w pamięci tę przestrogę, 
poszliśmy jednak na zakończenie do gościnnej piwiarni 
spróbować nie tylko „złotego trunku”, ale także ciemnego, 
z kromką chleba ze smalcem. Pychota!

Po obiedzie pojechaliśmy do sanktuarium Maryi z Lour-
des w Porąbce Uszewskiej. Mimo wczesnej pory spotkaliśmy 
tam liczne grono członków z tamtejszej R.K. Po nabożeń-
stwie majowym gościnni Gospodarze zaprosili nas na pod-
wieczorek na plebanii. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do 
sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie, gdzie kończył 
się tygodniowy odpust ku czci Patrona. Zatrzymaliśmy 
się przed niezwykłą, ulaną z brązu tablicą, wmurowaną 
na pamiątkę pielgrzymowania kard. Jozepha Ratzingera, 
najbliższego współpracownika papieża Jana Pawła II (było 
to w maju 2003 roku, w 750 rocznicę kanonizacji św. Stani-
sława). Nasi Goście z wielkim wzruszeniem oglądali tablicę 
i słuchali relacji o pobycie w Szczepanowie Kardynała, który 
dwa lata później został papieżem Benedyktem XVI.

Wieczorne godziny spędziliśmy nowym pomieszczeniu 
naszej R.K w  Domu Katechetycznym. Uczestniczyli w nim: 
Proboszcz parafii, wicestarosta, dawny aktywny członek Ro-
dziny Ryszard Ożóg z małżonką Anną pełniącą rolę tłumacza 
oraz liczna gromadka członków i sympatyków. W swobod-
nej rozmowie, w przyjacielskiej atmosferze rozważaliśmy 

możliwości dalszej współpracy. A w niedzielny poranek, 
na uroczystej Mszy św. wspólnie modliliśmy się, dziękując 
Bogu za dotychczasową współpracę polsko – niemiecką i o to, 
aby kolpingowscy w obu krajach dawali dobre świadectwo 
w umacnianiu pojednania między naszymi narodami.

Ks. Zygmunt Bochenek

KALENDARZ RODZINY KOLPINGA W BRZESKU
listopad 2017 – styczeń 2018

22 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 
w Czernej odbyło się XIX Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny 
Szkaplerznej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jacek 
Kiciński CMF z Wrocławia. Wspólnej modlitwie na polskiej 
Górze Karmel przewodniczyli obaj prowincjałowie Kar-
melu Terezjańskiego o. Jan Malicki OCD z warszawskiej 
i o. Tadeusz Florek OCD z krakowskiej prowincji zakonu 
wraz z radami prowincjalnymi i współbraćmi. Przybyły 

wszystkie zgromadzenia karmelitańskie, wspólnoty i grupy 
karmelitańskie, a przede wszystkim kilkadziesiąt wspólnot 
Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny 
Karmelitańskiej południowej Polski. Byli też goście z za-
granicy, Niemiec, Włoch i Izraela, kilka tysięcy wiernych, 
dziesiątki kapłanów i sióstr zakonnych. Pośród nich byliśmy 
my – członkowie Bractwa Szkaplerznego przy parafii św. 
Jakuba i NMP Matki Kościoła z Brzeska, osoby noszące 

„Życie jest jedno i trzeba je dobrze wykorzystać”

Nasi goście z Landshut 
z członkami brzeskiej rodziny Kolpinga
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szkaplerz i ci, którzy chcieliby należeć do Rodziny Matki 
Bożej z Góry Karmel.

To spotkanie skierowane jest dla wszystkich, dla całego 
ludu Bożego – powiedział na wstępie do Pielgrzymów o. 
Leszek Stańczewski OCD, przeor klasztoru Karmelitów 
Bosych w Czernej. Jest ono formą wdzięczności za dar 
szkaplerza. Już po raz 19 obchodzimy to spotkanie, które 
ma na celu integrację wszystkich wspólnot karmelitańkich. 
O. Włodzimierz Tochmański OCD, prowincjalny moderator 
Bractwa Szkaplerznego Kra kowskiej Prowincji Karme-
litów Bosych poinformował, że obecnie w całej Polsce 
mamy około 190 wspólnot szkaplerznych. Tylko w sa mej 
prowincji krakowskiej do bractw należy około 2500 osób. 
Ponadto jest mnóstwo ludzi, którzy przyjęli szkaplerz, ale 
nie należą do żadnych wspól not. Takich osób w Polsce jest 
około pół miliona. 

W homilii, biskup Jacek Kiciński ukazał wiarę Ma ryi 
szczególnie na przykładzie Kany Galilejskiej. Ona widzi 
ludzkie braki i słabości, ale prowadzi ufnie wszystkich do 
Jezusa. Ważnym elementem wiary jest też radość, uśmiech, 
której powinno być coraz więcej wśród lu dzi wierzących. 
Wszystkie słabości, troski oddawać winniśmy z wiarą i na-
dzieją w Jej matczyne ręce. Mamy być uśmiechem Pana 
Boga do innych. Takim uśmiechem Boga do nas była wymo-
dlona słoneczna pogoda po wczorajszej burzowej nawałnicy.

Brakuje i nam, ludziom wierzącym, uśmiechu na twarzy 
- mówił bp Ja cek. Uśmiechnijcie się trochę. Nie ma życia na 
próbę. Życie jest tylko jedno. Jest wspaniałym darem 
Bo ga i trzeba je dobrze wykorzystać. Wiara potrzebuje 
spotkania z Bogiem, słuchania Go, potrzebuje naszej obec-
ności. Jeśli nie spotykamy się z przy jaciółmi, z biegiem 
czasu oni stają się obcy, dalecy, a później relacja zostaje 
zerwana. I tak jest z Bogiem. Jeśli przestajemy Go słuchać, 
staje się On da leki i obcy, a potem staje się niepotrzebny. 
Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Gdy człowiek 
za bardzo koncentruje się na swoich umiejętnościach, 

szybko przeżywa różne go 
rodzaju kryzysy. Gdy zaczy-
na wierzyć w swoją potęgę 
i moż liwości, zaczyna się 
jego upadek. Jak wiele osób 
w dzisiejszym świecie jest 
smutnych, przygnębionych 
i zrozpaczonych. Pokusił-
bym się o stwierdzenie, że 
nasze społeczeństwo jest 
smutne.

W nawiązaniu do setnej 
rocznicy objawień w Fati-
mie biskup podkre ślił, że 
wierni są zobowiązani do 
tego, by dawać świadectwo. 
- Jak my, lu dzie wierzący, 
ludzie szkaplerza, mamy 
odpowiedzieć na wezwanie 
Maryi z Fatimy? Jesteśmy 

zobowiązani do tego, by być znakiem widzialnej obecno ści 
Boga w dzisiejszym świecie. Mamy wyraźnie wskazywać 
na Jezusa i Jego słowo. To Jezus jest w stanie zamienić 
smutek w radość, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy człowiek 
podejmie współpracę z Jego słowem. Mamy się trosz czyć 
o wierność. Ona ma być stylem naszego życia. 

Po Mszy św. czas spędzano na wzajemnym spotka-
niu, obudzeniu więzi bratersko-siostrzanych, tak bardzo 
potrzebnych nam Polakom oraz na odpo czynku, posiłku 
i zwiedzaniu czynnego już rok Domu Pielgrzyma, księgar-
ni Karmelitana, multimedialnego Muzeum Karmelitań-
skiego i nowego mu zeum misyjnego, kina kameralnego, 
sanktuarium, Drogi Krzyżowej, dróżek karmelitańskich 
dawnego eremu, sekretariatu Bractwa Szkaplerznego 
(Ro dziny Szkaplerznej), stoisk wydawnictwa, czy kierma-
szu misyjnego. Wśród pielgrzymów popularnością cieszył 
się szkaplerz jako lek osłonowy oraz puz zle szkaplerzne 
dla dzieci.

Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. 
tym, którzy jeszcze go nie przyjęli oraz nabożeństwo eu-
charystyczne z odnowieniem przyrze czeń szkaplerznych 
i koronką do Bożego Miłosierdzia. Kilkaset osób w cią gu 
tego odpustowego tygodnia przyjęło piękny dar szaty Maryi.

Nasza brzeska grupa pielgrzymuje do Czernej od sa-
mego początku istnienia, tzn. od 2001 roku, nawet przed 
uroczystym aktem Erygowania Bractwa. Towarzyszył nam 
najczęściej ks. Zygmunt Bochenek, czasem ks. Franciszek 
Kostrzewa, był z nami ks. Kazimierz Kuman, a ostatnio - 
kleryk Jakub Dyrlik. W tym roku cieszyliśmy się obecnością 
Kacpra Kani, innego naszego kleryka. 

 Dziękujemy Bogu, że parafia św. Jakuba jest szczegól-
nie mocno zaangażowana w służbę Maryi, uznając w Niej 
Matkę i Siostrę, Orędowniczkę i najlepszą Pośredniczkę 
pomiędzy człowiekiem a Jej Synem, Jezusem Chrystusem. 
I niech tak będzie!

Maria Dziwiszewska

cd. ze str. 16
W przeszłości redagował ksiądz stronę parafii NPM 

Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku. Czy doświad-
czenia z Brzeska przydają się w obecnej księdza pracy?

- Jeśli chodzi o stronę naszej parafii, nic się nie zmieniło 
i nadal służę pomocą w jej redakcji. Oczywiście 6 lat tej pracy 
pozwoliło mi zdobyć pewne doświadczenie. Ale w informatyce 
wszystko bardzo szybko się zmienia, ciągle trzeba się dokształ-

cać. Dlatego parafie tak bardzo liczą na pomoc świeckich 
specjalistów. Nie ukrywam, że gdy pojawiały się problemy 
z właściwym funkcjonowaniem strony, zawsze mogłem liczyć 
na bezinteresowną i ofiarną pomoc p. Agnieszki Lechowicz, 
właścicielki Brzeskiej Witryny Internetowej.

Jak ocenia ksiądz kompetencje medialne kapłanów 
naszej diecezji?

- Te kompetencje są podobne jak u ludzi świeckich, to 
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Rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele św. Jakuba w Brze-
sku. 40 osób, w tym dwaj księża, 3 siostry zakonne i my 
- Lud Boży. Zwracaliśmy się z prośbą do opiekuna naszej 
parafii i miasta – św. Jakuba Apostoła z głównego ołtarza, 
z prośbą o szczęśliwą podróż. Pielgrzymujemy przecież do 
Jego miasta w dalekiej hiszpańskiej ziemi i do Matki Jezusa 
w portugalskiej Fatimie, gdzie objawiła się 100 lat temu 
trojgu pastuszkom. W kościele stała teraz przed nami jako 
figura po prawej stronie ołtarza.

W pierwszym dniu dotarliśmy do najdalej położonego 
na zachód przylądka Portugalii Capo da Roca z latarnią 
morską. Niesamowite wrażenie końca ziemi, wokół której 
rozlewa się bezkresny choć spokojny ocean. Słońce oświetla 
swym blaskiem wszystko dokoła, robi się coraz mniejsze 
i znika za horyzontem. I zaraz zapada zmrok.

Jeszcze odwiedziliśmy Sanktuarium Cudu Euchary-
stycznego w Santaren w kościele św. Stefana. Pani pilot 
opowiedziała nam wcześniej historię cudu. Tamtejsze 
Siostry umożliwiły nam zobaczenie z bliska krwawej 
hostii wtopionej w wosk, umieszczonej górnej części głów-
nego Ołtarza. Skupieni i przejęci podchodziliśmy po kilku 
stopniach za ołtarzem, by spojrzeć na prawdziwą krew 
Pana Jezusa ukrytą w tajemnicy komunijnego opłatka…. 
Relikwie umieszczone są w  złoto – srebrnej monstrancji 
o gruszkowatym kształcie, otoczonej trzydziestoma trzema 
promieniami.

W Coimbrze - pierwszej stolicy Portugalii – byliśmy 
w klasztorze Karmelitanek, w którym przebywała s. Łu-
cja, najstarsza z widzących dzieci z Fatimy. Zwiedziliśmy 
muzeum związane z jej osobą a nawet pokoik, w którym 
mieszkała. W kolejnych dniach zobaczyliśmy klasztor św. 
Doroty w  Pontevedera, gdzie też przebywała jakiś czas, 
jej dom rodzinny w Aljustrel, Franciszka i Hiacynty na 
drugim końcu wioski, miejsce objawień na olbrzymim 
placu w Fatimie, gdzie wcześniej w wiosce Cova di Ira 
było pastwisko dla owiec, potem mała zwykła kapliczka, 
po latach już ładniejsza z figurą Matki Bożej na zewnątrz, 
a teraz przeszklona duża kaplica mogąca pomieścić setki 

Jak przeżyłam pielgrzymkę do Fatimy i Santiago
osób. Postument z figurą Maryi wskazuje miejsce, w którym 
rósł niewielki dąb skalny – to na nim objawiała się Matka 
Boska Różańcowa. W katedrze pod jej wezwaniem są groby 
dzieci młodszych – św. Hiacynty a  z drugiej strony św. 
Franciszka. Gdy w 2005 roku zmarła s. Łucja – jej prochy 
złożono obok Hiacynty. 

W kaplicy objawień uczestniczyliśmy dwukrotnie 
wczesnym rankiem we Mszy św. w języku polskim. Tak 
się złożyło, że tych dniach przebywało tu kilka pielgrzy-
mek z naszego kraju. Zaś przez dwa wieczory, późno, bo 
godz. 21.30 wzięliśmy udział w wielonarodowym różańcu 
i procesji z lampionami po placu fatimskim. Jak czuliśmy 
się wdzięczni Bogu i Jego Matce, gdy spośród „zdrowasiek” 
w obcych językach: chropowatym dla uszu portugalskim 
i hiszpańskim, śpiewnym włoskim czy francuskim, bardziej 
znajomym angielskim, nagle usłyszeliśmy polskie „Zdrowaś 
Maryjo” i swojskie słowa pieśni „Z dalekie Fatimy” podczas 
procesji rozświetlonej tysiącami lampionów, z błyszczącym 
krzyżem na przedzie i z daleka widoczną figurą Matki Bożej, 
takie samej jak na procesjach po brzeskim Rynku. Tu zro-
zumiałam, że język polski jest najpiękniejszy ze wszystkich 
języków świata. Naprawdę!

Jak przeżyliśmy spotkanie ze św. Jakubem Apostołem? To 
był dżdżysty i zimny dzień. Uliczki Santiago wąskie i wciąż 
pochyłe z kramami i sklepikami pamiątkarskimi, czasem 
dymiące od pieczonych kasztanów, gwarne i krzyczące, były 
przeciwieństwem monumentalnej katedry, olbrzymiej i po-
ważnej, pełnej wielonarodowej gromady ludzkiej. Zdziwiło nas, 
gdy nasza przewodniczka powiedziała, że panuje tu zwyczaj 
przywitania się ze świętym Jakubem. Podchodziliśmy kolejno 
do olbrzymiej figury ustawionej do nas tyłem, obejmowali-
śmy barki świętego, może ktoś wypowiadał w duchu słowa 
powitania, prośby czy modlitwy… i schodziliśmy do katedry. 
Dopiero później, podczas Mszy św., gdy wpatrywałam się 
w Ołtarz, w centrum ze świętym Apostołem, zobaczyłam, że 
w dalszym ciągu nadchodzą inni pielgrzymi, bo widać było 
ramiona obejmujące Jego figurę, tym razem stojącą do nas 
przodem. Msza św. była w języku hiszpańskim.

znaczy zależą od ich wieku. Powiedziałbym, że kapłani do 40 
roku życia bardzo biegle posługują się mediami elektronicz-
nymi i biegła obsługa komputerów raczej nie jest dla nich 
problemem. Z kolei starsi księża wolą media tradycyjne. To 
się jednak szybko zmienia i zależy od wielu czynników.

Czy to ważne, aby księża, jak to mówią młodzi 
„umieli w internety”?

- Tak, zwłaszcza w kontekście coraz większej roli mediów 
społecznościowych i różnych komunikatorów internetowych. 
Wiele wspólnot parafialnych komunikuje się za ich pomocą, 
jest to przestrzeń wymiany informacji, zdjęć czy filmów. Wiemy 
jednak, że nie jest to przestrzeń bez wad, a nawet poważnych 
niebezpieczeństw, które mogą uderzyć w osobę duchowna, 
w jego dobre imię. Dlatego mamy w planach opracowanie 
projektu powstania centrum edukacyjnego lub warsztatów 
medialnych dla księży i kleryków oraz osób związanych 
z mediami katolickimi, aby ukazywać im wszystkie szanse 
i zagrożenia jakie stwarza wirtualna rzeczywistość.

Obejmując urząd mówił ksiądz, że zamierza formo-
wać do mądrego korzystania z Internetu. Czy pojawiły 
się już jakieś konkretne pomysły w tej kwestii?

-  Oprócz stworzenia centrum edukacyjnego dla osób du-
chownych i dziennikarzy katolickich naszej diecezji, mamy 

w planach organizację rekolekcji formacyjnych dla rodziców, 
którzy mają kłopoty z dziećmi uzależnionymi od Internetu, 
gier komputerowych, czy mediów społecznościowych. Takie 
rekolekcje będą prowadzić nie tylko osoby duchowne, ale także 
świeccy specjaliści od uzależnień i psycholodzy. Jako cieka-
wostkę powiem tyle, że najlepsze szkoły w Stanach Zjedno-
czonych, zwłaszcza te w Dolinie Krzemowej, gdzie uczęszczają 
dzieci dyrektorów i pracowników największych firm infor-
matycznych jak np. Apple, Yahoo, Google, HP, pozbawione 
są komputerów. Rodzice, którzy na co dzień pracują w tych 
firmach, dają swoim dzieciom pierwsze smartfony dopiero po 
ukończeniu 14 roku życia i to w ograniczonym zakresie.  Dzieje 
się tak, gdyż są oni bardzo świadomi niebezpieczeństw, jakim 
te dzieci ulegają w świecie wirtualnym bez nadzoru.

Będzie ksiądz tęsknił za Brzeskiem?
- Z reguły tęsknią za sobą ci, którzy się nie widują. Ja 

z Brzeskiem cały czas mam kontakt – choćby przez dalszą 
redakcję strony parafii św. Jakuba, ale również przez spo-
tkania z mieszkańcami Brzeska podczas różnych wydarzeń 
diecezjalnych, na których jako redaktor Portalu diecezjalnego 
bywam. Ale oczywiście, to już co innego niż codzienna praca 
i mieszkanie w tym życzliwym kapłanom mieście. 

Rozmawiał: Grzegorz Heród
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 Mieszkańcy Brzeska 
znają życie i apostolską 
działalność św. Jakuba, 
bo to nasz Patron. Do-
datkowo oglądaliśmy trzy 
lata temu bardzo dobry 
spektakl „Buen Cami-
na” – „Szczęśliwej dro-
gi”, a całkiem niedawno 
ks. Jakub Kuchta wydał 
książkę „Kult św. Jaku-
ba”. Dla ścisłości dodam, 
że on sam, jako uczestnik 
pielgrzymki, opowiadał 
nam ponad godzinę o tym 
Świętym, może dlatego, że 
byli z nami przedstawiciele 
innych parafii.

Program ośmiodniowej 
pielgrzymki był bardzo bogaty. Zwiedzaliśmy kolejne stolice 
tego ciekawego kraju, miasto uniwersyteckie z olbrzymim 
dziedzińcem w Coimbrze, sanktuarium Dobrego Jezusa 
z góry Bom Jesus w Bradze, urokliwe miasto Porto z de-
gustacją wina, oglądaliśmy panoramę miasta i Oceanu 
Atlantyckiego z wieży widoko-
wej, płynęliśmy statkiem po 
największej portugalskiej rzece 
Doruo z  mostem francuskiego 
Eifla. W Lizbonie kilkakrotnie 
przejeżdżaliśmy „ most 25 kwiet-
nia” nad rzeką Tag, nazwany tak 
w związku puczem i polityczną 
przemianą w Portugalii, pomnik 
odkryć geograficznych, klasztor 
Hieronimitów, katedrę z prze-
pięknymi krużgankami, a nawet 
kościół św. Antoniego, patrona 
Portugalii połączone z muzeum 
świętego i z jego sarkofagiem 
w podziemiach. Zapytałam sio-
stry zakonnej, czy jest jakiś inny 
św. Antoni, bo znamy Antoniego 
Padewskiego, patrona rzeczy 
zagubionych. Nie oburzyła się na 
moją niewiedzę i wyjaśniła, że jest to ta sama osoba, tylko tu 
się urodził i jest pochowany, ale wiele lat działał apostolsko 
w Padwie. Dla Portugalczyków jest patronem rodzin.

Nie wspomniałam jeszcze o jedynej w swoim rodzaju 
Drodze Krzyżowej w Fatimie. Zaczyna się od „ Ronda Pa-
stuszków” i ma ponad dwa kilometry. Stacje ufundowali 
Węgrzy. Jest to dość szeroka alejka, zamknięta z dwóch 
stron małymi murkami. Po obydwu stronach rośnie oliw-
ny sad z małymi, karłowatymi drzewkami. Na niektórych 
były jeszcze dojrzałe owoce. Przyznam, że zupełnie inaczej 
wyobrażałam sobie „Oliwny Ogród” z Ewangelii. Dróżki 
zakręcają, pną się raz w górę, raz w dół… Byliśmy zmę-
czeni niezależnie od wieku, więc niektórzy przysiadali 
trochę na murkach. Większość jednak trwała… przecież to 
droga męczeństwa Jezusa… Trzeba iść dalej… Do końca. 
Ale najpiękniejszą rzeczą, jaką widziałam dotąd, było jej 
prowadzenie przez ks. Proboszcza, Józefa Drabika. Bez 
kartki, w zwykłych prostych zdaniach ukazywał sens życia 
współczesnego człowieka na drodze do zbawienia: ludzkie 
słabości, upadki, zaniedbania dobrego, egoizm i pychę, 
konieczność podnoszenia się, pokuty i naprawy życia. Miło-
siernego Boga, który czeka na każdego. I nawet jeżeli zsyła 

krzyż, to też daje siłę do jego udźwignięcia. Pomiędzy stacja-
mi odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia – nie 10 wezwań, 
ale tyle, by dojść do następnej, często odległej stacji.

Ks. Proboszczu! Ks. Jakubie! Niech mi będzie wolno 
w imieniu wszystkich uczestników wyrazić Wam wdzięcz-

ność za trud podjęty podczas tej 
pielgrzymki. Za prowadzenie 
modlitw w drodze, codzienne 
Eucharystie, serdecznie niewy-
muszony stosunek do uczestni-
ków, za uśmiech a nawet pomoc 
w drobnych sprawach. I za to też, 
że zakończyliśmy pielgrzymkę 
Mszą św. przed brzeskim św. 
Jakubem. Teraz i Jemu mogli-
śmy podziękować, że wróciliśmy 
cali i zdrowi. A odległość od 
domu wynosiła 4000 km. Jeżeli 
dodamy do tego drogę zaliczoną 
autobusem – suma będzie o wiele 
wyższa.

Maria Dziwiszewska
PS. I jeszcze dziękujemy 

Księdzu Proboszczowi i p. 
Mastkowi (też uczestniko-

wi pielgrzymki) za pomysł i wykonanie pięknych 
Świadectw Uczestnictwa dla każdego z nas… Do 
tego imiennych. Zapamiętamy na zawsze moment 
ich wręczania w ostatni wieczór. Zachowamy je jako 
wspaniałą pamiątkę z niezwykle ważnych 8 dni na-
szego życia. 
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Zachętą do świętowania rocznic zawarcia sakramentalne-
go małżeństwa były słowa papieża Franciszka :....” Zdolność 
świętowania odnawia energię miłości, uwalnia ją od monoto-
nii oraz wypełnia kolorami i nadzieją codzienne zwyczaje.” 

Odpowiadając na zaproszenie - młodzi małżonkowie 
wraz z dziećmi uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, 
koncelebrowanej przez ks. prałata Tadeusza Górkę – pro-
boszcza parafii i ks. dra Piotra Cebulę – dyrektora Dusz-
pasterstwa Małżeństw i Rodzin diecezji tarnowskiej, który 
przewodnicząc Mszy Św. skierował Słowo Boże do zebra-
nych.Sakramentalne małżeństwo porównał do maleńkiego 
ziarnka gorczycy, które zakorzenione rozwija się i wzrasta 
osiągając duże rozmiary. Małżeństwo sakramentalne zako-
rzenione w Chrystusie ma wspólną siłę do prawidłowego 
rozwoju i wzrostu, dzięki niewidzialnej łasce widzialnego 
znaku sakramentu. Widzialnym znakiem jest więź, dzięki 
której małżonkowie mogą podążać wspólną drogą w jed-
nym kierunku poprzez trzy widzialne znaki niewidzialnej 
miłości: więź miłości – obecność fizyczna,praca dla rodziny 
nie przesłaniająca miłości i  czułość - zwykłe proste gesty 
miłości. Tak zakorzenione małżeństwo wydaje dobre owo-
ce. Po Mszy św. małżonkowie uczestniczyli w prezentacji 
przedstawionej przez diecezjalną parę małżeńską - Sylwię 

Po raz kolejny składam serdeczne podziękowania za pro-
wadzoną przez Was od wielu lat zbiórkę lekarstw przeznaczo-
nych dla chorych na Ukrainie. Przekazane nam w sierpniu 
kartony z zachowującymi jeszcze ważność lekami pozwolą 
nam obdarować nimi wielu, zwłaszcza biednych chorych 
ludzi, którzy zwracają się w potrzebie do ośrodka zdrowia 
prowadzonego przez Siostry Służebniczki Śląskie w Kryso-

Radosne świętowanie w Jadownikach - 16 września

Apel o pomoc 
dla Ukrainy

i Dominika Kulig pt. „Czym jest miłość?”
W jaki sposób możemy okazywać sobie miłość ? Jest pięć 

języków miłości : Słowa… Prezenty… Dotyk… Czas… Czyny.
Drugim etapem świętowania było spotkanie w Domu 

Parafialnym, gdzie najradośniej bawiły się dzieci, nie za-
pominając o wyśpiewaniu życzeń dla rodziców. Spotkanie 
upłynęło w radosnej atmosferze przy kawie, cieście domowym 
i wspólnych rozmowach. Zwieńczeniem spotkania była krótka 
zabawa taneczna.

Maria Świerczek

wicach (diecezja lwowska). Z tej pomocy korzystają nie tylko 
katolicy obu obrządków ale także prawosławni. Wszyscy 
oni są szczerze wdzięczni ofiarodawcom i modlą się za nich.

Na przyszłość jesteśmy stale zainteresowani taką formą 
pomocy dla chorych na Ukrainie. Poza zachowującymi waż-
ność lekami możecie przekazywać nam także inne medyka-
menty, jak np. strzykawki, środki opatrunkowe i okulary.

Miżyniec, 2017.09.08
Ks. Zbigniew Pabjan Proboszcz

PS. Nawiązując do apelu ks. Proboszcza Pabjana prosimy, 
aby te dary składać w biurze Rodziny Kolpinga mieszczącym się 
w Domu Katechetycznym. Prośbę tę w pierwszym rzędzie kierujemy 
do Członkiń i Członków naszych Róż Różańcowych.               Red.

W sobotę 7 października, we wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej, w 22 diecezjach wyznaczono 320 
kościołów stacyjnych i 4 tys. stref wzdłuż granic, a ponadto 
kaplice na lotniskach. Wielka modlitwa różańcowa popłynęła 
z różnych stron Polski: z Giewontu, z Rysów, z Kasprowego 
Wierchu, od Morskiego Oka. 120 osób modliło się płynąc Du-
najcem flisackimi łodziami. I znad Bałtyku... - Może świat 
zauważy, że Polska potrafiła się skrzyknąć i obstawić 
granice z różańcem w ręku. Nie z karabinem, tylko 
właśnie z różańcem – mówili uczestnicy modlitwy. … Dla 
diecezji tarnowskiej wyznaczono 14 takich miejsc. Były one 
położone w okolicach Krynicy, Muszyny i Piwnicznej oraz 
w Pieninach. W Różańcu do Granic uczestniczyły wszystkie 
parafie naszego dekanatu. 

Parafia Miłosierdzia Bożego
„Różaniec może wszystko” – powiedział ksiądz proboszcz 

Wojciech Werner do ponad stuosobowej grupy z naszej pa-
rafii. Rodziny z dziećmi, starsi, młodzież, parafianie i goście 
spoza Brzeska w zorganizowanej grupie udali się dwoma 

autokarami do granic naszego państwa, modlić się w intencji 
Ojczyzny, pokoju na świecie, rodzin i nas samych.

Nasz kościół stacyjny – był w Miliku. Ale proboszcz, Artur 
Miłoś otworzył nam także drugi kościół, dawną cerkiew greko 
– katolicką w Andrzejówce. W tej świątyni uczestniczyliśmy 
we Mszy św., a potem z tutejszymi mieszkańcami rozważa-
liśmy tajemnice Różańca świętego w drodze i na pobliskim 
peronie kolejowym.

Małgorzata Toboła
Parafia św. Jakuba Apostoła
Pielgrzymi z  naszej parafii udali się dwoma autokarami 

i dwoma prywatnymi samochodami (ok. 100 osób) na granicę 
ze Słowacją do Tylicza. Pierwsza grupa skompletowana przez 
Rycerstwo Niepokalanej była prowadzona przez wikariusza, 
księdza Macieja Biedronia. Drugiej, zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Kolpinga przewodził ksiądz prałat Zygmunt 
Bochenek. Z Tylicza udaliśmy się pieszo do Muszynki. 
Wszystkich pielgrzymów w przygranicznej Muszynce było 
ponad 2000. Idąc 6,5 km na wyznaczone miejsce, odmawia-
liśmy 3 części Różańca świętego. Na granicy odmówiliśmy 
4 – tą, ostatnią część. Na zakończeniu odśpiewaliśmy hymn 
państwowy a  po otrzymaniu kapłańskiego błogosławieństwa 
- pieśń  „Boże coś Polskę…”

Wojciech Szydłowski (zdjęcia na str. 32)

Różaniec do Granic
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Po przeszło pięciu latach od powstania pierwszych kół 
czerwonego różańca oraz kultu św. Marii de Mattias, parafia 
św. Marcina w Gnojnika przeżywała radość z uroczystości 
poświęcenia chorągwi z wizerunkiem Matki Przenajdroż-
szej Krwi.

- Chorągiew została wykonana i ozdobiona ręcznym 
haftem przez panią Krystynę Kazieczko z Chocianowa. Fun-
datorem sztandaru byli członkowie  Stowarzyszenia Krwi 
Chrystusa, którzy tworzą w naszej wspólnocie parafialnej 
16 kół czerwonego różańca - wyjaśnia ks. Marian Zapiór, 
proboszcz parafii św. Marcina w Gnojniku. Bardzo się cieszę, 
że jesteśmy najliczniejszą wspólnotą modlitewną w diecezji 
tarnowskiej, która oddaje cześć Przenajdroższej Krwi Chry-
stusa oraz czci kult św. Marii de Mattias, której relikwie 
również znajdują się w naszej nowej świątyni parafialnej. 

Uroczystość poświęcenia chorągwi poprzedzona była 
dniem skupienia, które prowadził o. Daniel ze Zgromadze-
nia Księży Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz s. Krystyna 
Kusak ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. 
Podczas konferencji kaznodzieje mówili nie tylko o kulcie 
św. Marii de Mattias i św. Kaspra del Bufalo, ale przede 
wszystkim o siedmiu stopniach duchowości Krwi Chrystusa, 

Czciciele Krwi Chrystusa poświęcili chorągiew
w której trzeba się „zanurzyć” i codziennie żyć, ponieważ 
każdy z nas niemalże każdego dnia staje pod swoim wła-
snym krzyżem, z którym musi się zmagać. Krew Chrystusa, 
jaką nosimy w kielichu naszego życia, rozlewa się jako napój 
sprawiedliwości dla tych wszystkich, którzy są wykluczani 
społecznie czy dyskryminowani z różnych powodów, np. 
płci, biedy, innego stylu życia, wiary, odmienności poglą-
dów, itd. Ci ludzie, którzy we współczesnym świecie  nie 
potrafią się odnaleźć, są spychani na margines społeczny 
i cierpią podwójnie - raz z braku środków materialnych do 
życia i drugi z braku więzi z innymi ludźmi. Czerpiąc siłę 
z kielicha naszego doświadczenia, uświadamiamy sobie 
brak naszej miłości; rany jakie w sobie nosimy i zadajemy 
innym; przyrzeczenia, których nie dotrzymaliśmy; urazy, 
które przez długi czas w sobie skrywamy. Ojciec zwrócił 
również uwagę, że w Kościele katolickim, podobnie jak 
miesiąc maj jest poświęcony czci Maryi, a miesiąc czerwiec 
Najświętszemu Sercu Jezusa, tak miesiąc lipiec poświęcony 
jest właśnie czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

- Cieszę się, że mamy już nie tylko relikwie założycielki 
zgromadzenia, ale również własną chorągiew, którą bę-
dziemy mogli się poszczycić podczas procesji eucharystycz-

Tegoroczna kwesta na rzecz odnowy zabyt-
kowych nagrobków na „Starym Cmentarzu” 
w Brzesku, która odbyła się w dniu Wszyst-
kich Świętych, była  prowadzona na obu 
cmentarzach. Na parafialnym wolontariusze 
ze Szkoły Katolickiej pod opieką p. Marii Ba-
bicz zebrali 3960 zł. Na komunalnym – pod 
opieką p Cecylii Jabłońskiej - począwszy od 
najmłodszych – uczniów i harcerzy z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2, poprzez młodzież ze 
Szkolnego Koła Wolontariuszy przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, członków 
Grupy Teatralnej działającej przy parafii p.w. 
Miłosierdzia Bożego, na reprezentantach star-
szego pokolenia skończywszy, zebrano kwotę 
4700. Dzięki  hojności ofiarodawcom zebrali-
śmy łącznie 8643,38 zł i 7,30 euro. Pieniądze 
te zostaną przeznaczone w całości na ratowanie 
kolejnej, wartościowej pod względem artystycz-
nym lub historycznym, mogiły.

Wdzięczność należy się Wszystkim  kwe-
stującym Wolontariuszom a także ich Opie-
kunom. 

 Maria Babicz i Jacek Filip 

Kwesta Komitetu 
Odnowy i Troski 

o Cmentarz 
Parafialny 2017 



W parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku działa wiele grup modlitewnych i stowarzy-
szeń. Wśród nich jest oddział Akcji Katolickiej. Działa 
od 1999 roku.

25 lipca br. na uroczystej Mszy św. prezes Akcji 
Katolickiej, dokonał aktu poddania się członków AK 
pod opiekę Patronom Miasta i Parafii: Maryi - Matce 
Kościoła i św. Jakubowi. Zwrócił uwagę na zadania 
stowarzyszenia: Naszym celem jest odczytywanie na-
uczania Ojca Świętego, Jana Pawła II i wcielania go 
w życie. Chcemy też poznać nowe wyzwania duszpaster-
skie, tworzyć lepsze relacje pomiędzy duchowieństwem i  
ludźmi świeckimi. Kościół jest wspólnotą organiczną, 
więc każdy ma w niej swoje miejsce. Jest potrzebny.

Prosił, by otaczali płaszczem swej opieki miasto i jego 
mieszkańców. Przyrzekł w imieniu całej wspólnoty, że przy 
ich pomocy zrobią wszystko, by formować siebie i innych 

zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
Maryjo, Matko Kościoła! Twojemu Matczynemu sercu 

powierzam dziś oddział Akcji Katolickiej, naszą parafię, 
kapłanów i wierny 
lud… Spraw, by-
śmy się szanowali 
i pomagali sobie 
w każdej potrzebie.

Święty Jakubie! 
Dziś pochylamy 
przed Tobą nasz 
sztandar i przyrze-
kamy, że będziemy 
wierni nauce Chry-
stusa. Będziemy ak-
tywnie uczestniczyć 
w życiu parafii, 
miasta i Ojczyzny.

 Ks. Proboszcz 
poświęcił sztandar. 
Jedna jego strona 
jest ukazana na zdję-
ciu. Na odwrotnej 
jest postać św. Ja-
kuba i okalający ją 
napis: ŚWIĘTY JA-
KUBIE, PATRONIE 
MIASTA MÓDL SIĘ 
ZA NAMI.
Józef Witkowski 
Prezes oddziału 

AK

Posłani, aby służyć

31 

nych - mówi ze wzruszeniem Józef Kałuża, parafialny 
koordynator grup czerwonego różańca. - Myślę, że złożone 
przez nas ofiary na budowę sanktuarium Krwi Chrystusa 
w Częstochowie, będą stanowić nie tylko symboliczną cegieł-
kę materialną, ale również akt wdzięczności za otrzymane 
łaski oraz dar modlitwy przez wstawiennictwo św. Marii 
de Mattias oraz św. Kaspra del Bufalo.  

 Warto wspomnieć, że kult św. Marii de Mattias, zało-
życielski Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa 
rozpoczął się w gnojnickiej parafii w okresie Wielkiego 
Postu 2012 roku, ale już kilka miesięcy wcześniej, za 
sprawą jednego z parafian, zaczęto odmawiać koronkę do 
Przenajdroższej Krwi Chrystusa, nazywaną również czer-
wonym różańcem.  

Marek Białka
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