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Niech te niezwykłe dni, 
gdy oczekujemy na Zmartwychwstanie,

staną się inspiracją do przemiany i refleksji nad życiem człowieka.
Życzymy, aby w codziennym pośpiechu znaleźć czas na to, co najważniejsze: 

popołudnie spędzone z najbliższymi, chwilę rozmowy z przyjacielem, 
zachwyt nad pięknem zachodu słońca, serdeczny uścisk dłoni, ciepłe słowo i uśmiech.

Ks. dziekan Józef Drabik, Duszpasterze Fary Brzeskiej, Redakcja KnU

Pielgrzymi z Małopolski razem 
ze swymi  duszpasterzami, zebrani 
wśród fiordów północnej Norwegii na 
Paschalnym Misterium Mszalnym.
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Od wielu lat orga-
nizowane są w każdym 
województwie kon-
kursy dla najlepszych 
nauczycieli .  Przed 
kilku laty laureatką 
pierwszej nagrody była 
Brzeszczanka, Sabina 
Wąsikiewicz, z Publicz-
nej Szkoły Podstawo-
wej nr 3. Pisaliśmy 
o tym obszernie w na-
szym „Kościele nad 
Uszwicą”.

Finał ostatniego kon-
kursu i uroczysta gala 
połączona z wręczeniem 
dyplomów, medali i  na-
gród odbyła się w głównej 
siedzibie Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Kra-
kowie. Patronat honoro-
wy objął Jacek Krupa, 

marszałek województwa mało-
polskiego i prof. Kazimierz 

Karolczak, rektor Uniwer-
sytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Celem kon-
kursu było wyłonienie 
najbardziej cenionych 
i lubianych pedagogów 
z Małopolski.

„Nauczyciel to za-
wód wyjątkowy. – mówił 

- Nie można się go tak po 
prostu nauczyć. Poza wiedzą 

i doświadczeniem, aby spełniać 
się w tej roli, trzeba mieć coś więcej - umiejętność nawią-
zywania relacji z uczniami, budowania u nich autorytetu 
i szacunku, umiejętność bycia jednocześnie ich opiekunem, 
liderem, ale i przyjacielem. Takich właśnie nauczycieli 
z Małopolski pragnęliśmy docenić w akcji. Nauczyciel 
towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat, pełniąc szcze-
gólnie ważną rolę. Zaszczepia chęć poznawania, pokazuje 
piękno świata i nauki, nie tylko uczy pisać i liczyć, ale też 
uczy kreatywności. Dobry nauczyciel powinien inspirować 
uczniów”.

A prof. Kazimierz Karolczak dodał: Szukaliśmy na-
uczycieli z pasją, którzy swoją pracą wychodzą poza 
ustalone w etacie ramy, często poświęcając przy tym swój 
czas wolny.

Laureaci zostali wybrani w głosowaniu prowadzonym 
osobno w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i we wszyst-
kich powiatach naszego województwa. I chociaż konkurs 
miał miejsce jeszcze w ubiegłym roku, zdecydowaliśmy, 
jako Redakcja, przedstawić sylwetki nauczycieli z nasze-
go powiatu. Dobrych nauczycieli wspomina się przez całe 
życie. Zawdzięczamy im niejednokrotnie takie a nie inne 
spojrzenie na świat, późniejsze decyzje życiowe, ciepłe 
wspomnienia i… przeświadczenie, że nasze najlepsze lata 
spędziliśmy w szkolnych ławkach.

BRZESCY LAUREACI

Luiza Płaczek - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku. Do 
tegorocznej akcji zgłoszona została przez rodziców uczniów 
z klasy III a. Oni promowali osiągnięcia wychowawczyni 
swoich dzieci i bardzo się cieszyli, gdy otrzymała zaszczytne 
wyróżnienie. Należy do nauczycieli aktywnych i ambit-

Brzescy „Nauczyciele na medal”
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Boże drogowskazy

W naszym doczesnym życiu  
Nie ma idealnych dróg 
Idealnych sytuacji 
I idealnych rozwiązań

Nasze doczesne życie  
To pielgrzymi szlak 
Pełen tajemnic
Wzlotów i upadków
Stawiania pytań  
I szukania odpowiedzi

Nasze doczesne życie 
To pot i trud 
To radość i ból  
To codzienne zmaganie się  
Z wieloma przeciwnościami i wyzwaniami 
Naprzeciw którym  
Wychodzi nasz Stwórca 
Obdarzając nas
Swym bezcennym Darem - Alfabetem Życia

A my
Jak ten Dar przyjmujemy 
I co z nim czynimy 
w naszym codziennym życiu 
Osobistym rodzinnym i społeczno-politycznym?

Tadeusz Puzia

nych. Lubi uczniów, a dzieci odpowiadają jej tym samym. 
Jest sumienna i  pracowita. Troszczy się o każde dziecko 
wykazując wrażliwość na jego potrzeby. Sama rzetelnie 
przygotowuje się do zajęć i wymaga, by one czyniły to samo. 
Jej lekcje są żywe i interesujące poprzez zastosowanie 
nowatorskich metod nauczania. Jest spokojna, radosna 
i taktowna Codzienna, żmudna praca w szkole daje jej dużo 
satysfakcji i zadowolenia. Jej uczniowie wygrywają w wielu 
konkursach, szczególnie w ortograficznych i recytatorskich. 
Docenia też trud rodziców, by wspólnie dobrze wychować 
przyszłe pokolenia Polaków.

Maria Dziwiszewska, babcia uczennicy IIIa

Ks. Waldemar Jachymczak został skierowany do 
parafii w Okocimiu w 2016 
roku. Od 2 lat jest kate-
chetą i uczy lekcji religii 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Brzesku. 
To wyjątkowy pedagog – 
twierdzą jego uczniowie… 
Na zapytanie: Dlaczego 
tak wysoko oceniają jego 
pracę, jedna z dziewcząt, 
Wioletta Czuj, odpowia-
da: Ponieważ na lekcjach 
religii nie unika tematów 
trudnych, na żadne kwestie 
nie patrzy jednostronnie, 

zawsze pokazuje spektrum sprawy. Jako nauczyciel od-
znacza się dużym optymizmem i pogodą ducha w pracy 
apostolskiej. Oprócz lekcji Ksiądz prowadzi też Grupę 
Młodzieżową w parafii w Okocim. Razem z podopiecznymi 
organizuje liczne wyjazdy w góry oraz pikniki. Prowadzi 
również Kółko Biblijne, w którym uczestniczy ponad 25 
osób. W parafii, jak i wśród swoich uczniów, wprowadza 
serdeczną rodzinną atmosferę.W konkursie, ks. Waldemar 
zdobył I miejsce w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadgim-
nazjalnej na szczeblu powiatowym i zakwalifikował się do 
etapu wojewódzkiego.

Elżbieta Kania

Anna Mikosz uczy języka polskiego w Szkole Podsta-
wowej w Niedźwiedzy. To 
mała miejscowość należąca 
do gminy Dębno. Mówi 
o sobie: Zawsze moją pasją 
było czytanie i to bardzo 
chciałam zaszczepić moim 
uczniom. To trudne zada-
nie, ale nie niewykonalne. 
Pokazuję im, że z czytania 
płynie wiele korzyści… 
W dzisiejszych czasach, 
gdy książka już nie jest 
jedynym źródłem wiedzy – 
taka postawa nauczyciela 
zasługuje na docenienie.



4

Mater Ecclesiae: 
Oto syn Twój (...)Oto Matka Twoja.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” 
(I19, 20-27)

11 lutego był obchodzony Światowy Dzień Chorego. 
Ustanowił go Papież Jan Paweł II 13 maja 1992 roku 
w 11 rocznicę zamachu na jego życie a zarazem w 75 ob-
jawień fatimskich. Stało się to w liście do przewodniczą-
cego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
kardynała Fiorenco Angeliniego. Dzień ten jest zawsze 
obchodzony w Święto Matki Bożej z Lourdes słynnej 
z licznych uzdrowień.

Obchody tego dnia za każdym razem przypominają nam 
o szacunku do człowieka chorego cierpiącego. Są też okazją 
do zaakcentowania konieczności zapewnienia chorym dobrej 
opieki dowartościowania ich cierpienia na płaszczyźnie 
ludzkiej lub duchowej.

W tym roku po raz XXVI obchodziliśmy Światowy 
Dzień Chorego. Hasłem są słowa Jezusa, wywyższonego 
na krzyżu, skierowane do swojej Matki Maryi i do Jana: 
„Oto syn Twój (…) Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń 
wziął Ją do siebie” (I19,26-27).

Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu na 
Światowy Dzień Chorego zwraca uwagę na tajemnicę krzy-
ża, oraz na Maryję, która jest symbolem czu-
łości i wytrwałości opieki nad cierpiącymi. 

Dzień ten jest zachętą do refleksji na te-
mat naszej wrażliwości na osoby chore i ich 
potrzeby oraz do niesienia im konkretnej 
pomocy w powrocie do zdrowia lub godnym 
przeżywaniu doświadczenia cierpienia. 
Odwiedzajmy w tym dniu chorych w ich 
domach oraz w szpitalach. Zróbmy wszystko, 
aby ten szczególny dzień był dla pacjentów 
chwilą zapomnienia o chorobie i cierpieniu. 

Ważną rolę odgrywają lekarze, pielę-
gniarki i wszyscy ze służb medycznych, któ-

“Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do ludzi cho-
rych, starych, słabych, bezbronnych” - mówił ks. bp Leszek 
Leszkiewicz podczas diecezjalnych obchodów Światowego 
Dnia Chorego w Porąbce Uszewskiej. Na początku dokonał 
poświęcenia relikwiarza i uroczyście wprowadził relikwie 
św. o. Maksymiliana do parafii w Porąbce. W sposób 
szczególny polecał chorych, pracowników służby zdrowia, 
wolontariuszy i kapelanów.W homilii zwrócił się do zgro-
madzonych z prostym pytaniem: “Kiedy w ostatnim czasie 
odwiedziłeś osobę chorą, starą, samotną?” Przywołując 
czwarte przykazanie Dekalogu, kaznodzieja wyjaśnił, że 
słowa “Czcij ojca swego i matkę swoją” nie są skierowane 
do małych dzieci. Stwierdził ze smutkiem, że spotykając 
się z chorymi, często słyszy ich skargę: “moje dzieci o mnie 
zapomniały. Nie pamiętają o mnie moi bliscy, nie mają dla 
mnie czasu”. Największy ból i cierpienie spowodowane jest 
właśnie osamotnieniem, brakiem zainteresowania najbliż-

rzy biorą udział 
w procesie powro-
tu do zdrowia lub 
jego przedłużenia. 
Pracownicy służby 
zdrowia wiedzą, 
że praca z chorymi 
to nie tylko kwali-
fikacje zawodowe 
ale również cha-
rakter człowieka, 
który musi dojrzeć 
wewnętrznie do 
wykonywania tak 
trudnych obowiąz-
ków.

Współczesny 
człowiek często nie 
rozumie skupienia 
się na cierpieniu i słabości. Dlatego choćby w ten jeden 
dzień zauważmy, że wokół nas żyją ludzie cierpiący, może 
bardziej niż Ty i ja, którzy liczą na życzliwość, zrozumienie, 
na konkretną pomoc.

Pomagaj, bo możesz.
Emilia Zydroń

Światowy Dzień Chorego – 2018

Wspomnienie NMP z Lourdes
Światowy Dzień Chorego - W parafii Gosprzydowa
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szych. A przecież krzyż choroby i słabości jest łatwiejszy 
do dźwigania, gdy są ludzie, którzy wysłuchają, pocieszą, 
podniosą na duchu., Każdy z nas ma obowiązek pamiętać 
o swoim ojcu, o matce, zwłaszcza, gdy są już w podeszłym 
wieku.

Po zakończeniu Eucharystii wyruszyła procesja do groty 
NMP. Liczne grono kapłanów, sióstr zakonnych, poczty 
sztandarowe, Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca 
Służba Maryjna, strażacy i ogromna rzesza wiernych - 
odmawiając różaniec podążali z zapalonymi świecami 
w kierunku groty NMP z Lourdes. Na miejscu modliliśmy 
się, aby Maryja Dziewica, Uzdrowienie Chorych, otaczała 
swą opieką cierpiących na ciele i duszy oraz by wspierała 
tych, którzy z pełnym oddaniem opiekują się nimi. Po mo-
dlitwach nastąpiło zakończenie nabożeństwa. Ksiądz biskup 
udzielił zebranym błogosławieństwa. Podziękował za liczną 
obecność i za świadectwo wiary.Każdy, kto choć raz piel-
grzymował do sanktuarium u stóp francuskich Pirenejów 
rozumie, dlaczego właśnie Matkę Bożą z Lourdes Ojciec 
św. Jan Paweł II wybrał na Patronkę chorych, a dzień 11 
lutego, ustanowił Dniem Chorego. Lourdes to miejsce, do 
którego od 160 lat pielgrzymują niezliczone rzesze chorych. 
Spotyka się tam morze cierpienia, nadziei i wdzięczności. 
W nabożeństwach biorą udział setki osób na wózkach, 
łóżkach inwalidzkich. Przyprowadzani i przynoszeni do 
Massabiellskiej groty, proszą Maryję o uzdrowienie ciała 
i siły do znoszenia cierpienia. I dokonuje się tu wiele cu-

dów. Na przestrzeni lat - tysiące uzdrowień, nie dających 
się wyjaśnić naukową.Wokół sanktuarium rozwinęła się 
sieć noclegowo-gastronomiczna. Wolontariusze z całego 
świata, podczas turnusów, pełnią dyżury przy chorych. Po-
magają w codziennym funkcjonowaniu, a przede wszystkim 
w dotarciu do sanktuarium, umożliwiają uczestnictwo we 
Mszach św., adoracjach, procesjach. Fenomen bliskości, 
współodczuwania i bezinteresownej pomocy w dźwiganiu 
krzyża cierpienia. Tej bliskości, której deficyt boleśnie od-
czuwają zamożne społeczeństwa, zamknięte we własnym 
egoiźmie, eliminujące słabych, starych, chorych...

Ewa Prus

Świadectwo z parafii Miłosierdzia
W naszej parafii na każdej niedzielnej Eucharystii mo-

dliliśmy się w intencji chorych i ich opiekunów oraz lekarzy 
i wszystkich pracowników służby zdrowia. W obchody Dnia 
Chorego co roku włącza się Szkolne Koło Caritas z pobli-
skiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. W sobotę 
10 lutego duża grupa młodzieży wraz z opiekunką oraz 
wolontariuszkami z parafialnego Koła Caritas odwiedziła 
46 chorych przebywających w domach pod opieką rodziny. 
O tej formie troski o chorych papież Franciszek powiedział 
w Orędziu: „Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwy-
czajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna 
być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez 
stosowną politykę”. 

 Małgorzata Toboła

Od soboty 3 lutego 2018 r. 
mamy w naszej parafii Rycer-
stwo Niepokalanej. Dokładniej 
rzecz ujmując – jest to stowarzy-
szenie religijne, znane również pod 
nazwą łacińską jako „Militia Imma-
culatae”, w skrócie MI.  Zaistniało 
już w naszej wspólnocie cztery lata 
temu w formie określonej przez  św. 
Maksymiliana Marię Kolbe, zało-
życiela Rycerstwa jako MI – 1, czyli 
jako „nieskrępowany strukturami, na 
swój sposób niezorganizowany ruch 
społeczny i katolicki”.

W 2014 roku w sobotę 3 maja, 
w święto Najświętszej Maryi Panny 
królowej Polski, przebywał u nas 
i głosił prelekcje  brata Maksymilian 

Mamy Rycerstwo Niepokalanej!

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-14a.php3
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/08-14a.php3
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Lesław  Jaworski,  animator krajowy MI. Po każdej prelek-
cji można było złożyć na jego ręce wypełnione deklaracje 
członkowskie i otrzymać  Cudowny Medalik Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej wraz z Dyplomikiem Jej Rycerstwa. 
W tym dniu  oddało się w opiekę Niepokalanej i zobowią-
zało się  „szturmować  niebo modlitwą”  o nawrócenie 
grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa 
około 200 osób.

Teraz przyszła pora na przyjęcie bardziej sforma-
lizowanej struktury Rycerstwa, jaką jest MI– 2, czyli 
w naszym wypadku zawiązanie parafialnego Koła 
Stowarzyszenia. Na sobotnie spotkanie organizacyjno 
– formacyjne 3 lutego o godzinie 16.00 do kościoła 
parafialnego  przyszło kilkadziesiąt osób. Konferencję 
o Rycerstwie Niepokalanej, jego założycielu, celach i misji 
wygłosił ksiądz Proboszcz Wojciech Werner, podkreślając 
szczególnie, że pobożność Maryjna to konkretna droga do 
świętości.  Rycerz Niepokalanej poprzez przykład życia 
chrześcijańskiego jest misjonarzem i apostołem, a jego 
głównym zadaniem jest w myśl słów św. Maksymiliana: 
szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za po-
średnictwem Niepokalanej. 

W wygłoszonej w czasie Mszy św. homilii, nawiązując do 
Słowa Bożego z tego dnia, ksiądz Proboszcz  przypomniał, 
że przez Maryję droga do nieba najpewniejsza, najlepsza 
i najkrótsza. Jej życie jest doskonałym drogowskazem; 
doskonałym wzorem miłości, wierności i świętości. Dlatego 
warto Ją naśladować, zwłaszcza w „zachowywaniu spraw 
Bożych w sercu i rozważaniu ich”. 

Pierwsze spotkanie Rycerstwa Niepokalanej zakończy-
ło się Aktem Oddania Niepokalanej wg św. Maksymiliana 
oraz nabożeństwem pierwszosobotnim. Na spotkaniu 
został powołany moderator parafialnego Koła Rycerstwa, 
którym została p. Teresa Brzeska. Ustalono, że kolejne 
spotkania będą odbywać się w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca  w kościele wg porządku:  - 16.00 konferencja 
formacyjna, - 16.30  -  Msza Święta o Maryi Niepokalanej,  
- 17.00 nabożeństwo fatimskie pierwszosobotnie. 

Kto może należeć  do Rycerstwa Niepokalanej ?
Św. Maksymilian, chcąc nadać Rycerstwu Niepokala-

nej cechę katolickości, czyli powszechności, pomyślał o MI 
jako o ruchu masowym, obejmującym niemal wszystkich 
wiernych. Tak naprawdę, to jedynie dzieci w wieku przed-
komunijnym nie mogą być formalnie rycerzami. 

Warunki są trzy: oddanie się Niepokalanej, nosze-
nie Cudownego Medalika, wpis do Księgi MI

Jakimi środkami apostolstwa posługuje się MI?
• Modlitwa – przede wszystkim różaniec oraz przy-

najmniej raz na dzień akt strzelisty: O Maryjo bez 
grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, 

którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, 
którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nie-
przyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

• Ofiara, pokuta, świadectwo życia. 
Intencje, co miesiąc, wyznacza Maryja – w „Rycerzu 

Niepokalanej”, w „Informatorze Rycerstwa Niepokalanej”, 
w „Modlitewniku Rycerza Niepokalanej”, na stronie:  www.
niepokalanow.pl 

 Małgorzata Toboła

Poczty sztandarowe Rycerstwa Niepokalanej z parafii naszej diecezji w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie

http://www.niepokalanow.pl/
http://www.niepokalanow.pl/
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Wielkopostne ćwiczenia duchowe prowadzone w wielu 
parafiach przygotowują wspólnoty do Świąt Wielkanocnych. 
W Gosprzydowej nauki rekolekcyjne prowadził o. Piotr 
Podraza CSsR, przełożony Domu Prowincjonalnego Ojców 
Redemptorystów w Warszawie. Wskazując na krzyż Chrystu-
sa, mówił o niezmierzonej miłości Boga do człowieka. Jezus 
przeżył całkowite odrzucenie, upokorzenie, samotność, ból 
fizyczny i śmierć. Posłuszny woli Ojca objawił światu, jak 
bardzo Bóg kocha człowieka. Krzyż na Kalwarii – to opowieść 
o bezmiarze Bożej miłości i o tragedii ludzkiego grzechu.

Jak to jest, że Bóg kocha jednakowo mnie i ciebie? Jak 
to możliwe, że kocha ludzi świętych i wielkich grzeszników. 
Orędzie Ewangelii o Bożej miłości jest trudne do zrozu-
mienia. Włoski teolog Romano Guardini, będąc młodym 
księdzem, zadał pytanie starszemu kapłanowi: gdzie jest 
logika, że Pan Bóg kocha człowieka, choć ten się od niego 
odwraca, gdzie jest logika, że bardziej kocha cudzołożnicę 
niż sprawiedliwego Szymona? Odpowiedź brzmiała: Bóg 
nie dba o logikę, Bóg po prostu kocha.

Bóg jest miłością. Słysząc te słowa, często zadajemy py-
tanie: Jeśli Bóg mnie kocha, to dlaczego rozpada się moja ro-
dzina? Dlaczego trawi mnie nieuleczalna choroba? Dlaczego 
dzieci buntują się przeciw rodzicom, dlaczego trwają walki 
między pokoleniami? Dlaczego tyle nienawiści, rywalizacji, 
dlaczego tyle wojen, niesprawiedliwości, przemocy, dyskry-
minacji, braku wolności? Dlaczego nasz świat nie jest rajem, 
w którym żyje się w harmonii, sprawiedliwości, wolności?

Kiedy nasze życie idzie w niewłaściwym kierunku, py-
tamy Stwórcę – co się dzieje? 

Człowiek jest grzeszny i dlatego jest daleko od miłości Boga. 
Tragedią naszą jest, że nie możemy grzechu ominąć w naszym 
życiu. Wydajemy owoce niegodziwości, bo korzenie naszego 
serca tkwią w okowach grzechu pierworodnego. Grzech jest 
jak cień człowieka, jak powrozy, które nas krępują. 

Każdy grzech to rana zadana drugiemu człowiekowi. 
Każdy grzech ma oblicze człowieka, ma ludzką twarz. Czy 
potrafię spojrzeć w twarz człowieka, którego zraniłem przez 
grzech – w twarz żony, męża, dziecka, sąsiadki, kolegi z pra-
cy, w swoją twarz? Każdy grzech to rana zadana Bogu. To 
też rana zadana Kościołowi. 

Naszą słabością jest to, że liczymy wciąż na swoje siły, 
kalkulujemy i układamy po swojemu. Chcemy życie prze-
żyć o własnych siłach, szukamy szczęścia na własną rękę. 
Ufamy sobie, swoim możliwościom, zdolnościom, talentom. 

Grzech jak zła kotwica nie pozwala nam zanurzyć się 
w miłości Bożej. Nasze dobre czyny, ani nasza sprawiedli-
wość nie są w stanie sprawić, że sami osiągniemy zbawienie. 
Potrzebujemy kogoś, kto zerwie więzy grzechu. Potrzebuje-
my tej mocy, którą daje nam Jezus Chrystus. 

Rekolekcje to czas, w którym uświadamiamy sobie na-
szą słabość. To czas łaski, która pomaga odbudować nasze 
życie. To co zostało zniszczone przez grzech, obojętność 
czy duchowe lenistwo. To okazja, aby w świetle Ewangelii 
Jezusa zobaczyć, co musimy zmienić, aby to nasze życie 
podobało się Bogu. Żeby dostrzec zło, nazwać je po imieniu 
i oddalić w sakramencie pokuty. Aby odkryć, co przeszkadza 
mi w relacji: ja – Bóg oraz ja - drugi człowiek. Aby odkryć 
sens i wartość każdego z Bożych przykazań. Tylko wtedy 
porzucenie grzechu jest możliwe.

Bóg pochyla się nade mną nie po to, aby mnie oskarżać, 
upokorzyć, pokazać moje słabości, ale po to, aby mnie pod-
nieść do godności Dziecka Bożego. 

Czasem towarzyszy nam pytanie: Czy rzeczywiście 
potrzebuję co roku uczestniczyć w rekolekcjach? Przecież 
chodzę do kościoła, posyłam dzieci na katechezę, spowiadam 
się, daję na Caritas, przyjmuję księdza po kolędzie…

Ale gdybyśmy zrobili zdjęcie rentgen naszego życia 
wiarą, to co by się okazało? Oziębłość i obojętność wkradają 
się coraz głębiej w nasze życie religijne. Usprawiedliwiamy 
odstępstwa od Bożych przykazań, w imię nowoczesności 
i postępu układamy się ze złem. 

Nasze życie budujemy w logice doczesnej wygody, przy-
jemności i użycia. Innych oceniamy wg skali ich bogactwa. 
Chciwość i zazdrość zamykają nas hermetycznie na Dobrą 
Nowinę. Dziś nie mówi się o grzechu. Współczesny człowiek 
chce wszystko usprawiedliwiać, rozmywać. Grzechy były 
zawsze, tylko że dawniej miano odwagę zło nazywać złem. 
A dzisiaj wszystko się kamufluje – kłamstwo nazywa się 
dyplomacją, kradzież – zaradnością życiową, rozwiązłość 
– tłumaczy się potrzebą organizmu. Świat nieustannie 
doskonali i uczy metod nieuczciwości. Pielęgnuje miłość 

pieniądza oraz rywalizację z innymi, by być pierwszym 
i podziwianym przez innych ludzi. Współczesny człowiek 
próbuje zagłuszyć głos Boga. Żyje tak, jakby Boga nie 
było. Nie przyznaje się do swoich słabości i upadków, nie 
ma poczucia grzechu, nie doświadcza wyrzutów sumienia. 
A przecież odpowiedzialność człowieka sięga wieczności.

Dlatego potrzebujemy systematycznie głębszej refleksji, 
zamyślenia nad sobą, spojrzenia na życie w perspektywie 
życia wiecznego. Taką możliwość dają rekolekcje, które 
odbudowują wieź z Bogiem, szacunek do Jego przykazań 
i  prowadzą do kratek konfesjonału. Ilekroć przystępujesz 
do sakramentu pojednania pamiętaj: Jezus Chrystus może 
odpuścić wszystkie twoje grzechy, może cię oczyścić z wszel-
kich win. Konfesjonał to miejsce, gdzie na nowo szukamy 
drogi, gdzie dotyka nas miłosierdzie Boga. Tu otrzymujemy 
kolejną szansę. 

Boża miłość napełnia nas radością i nadzieją. Ona 
dodaje sił, gdy dotyka nas cierpienie, choroba, zdrada, 
grzech. Pomaga powstać, gdy przygniata nas samotność, 
gdy stajemy się ofiarami przemocy, fałszywych oskarżeń, 
pogardy i zawiści, gdy czynimy zło i krzywdzimy. Pobudza 
do miłości Boga i bliźniego i uczy przebaczenia. 

Żeby żyć, musimy ciągle zaczynać od nowa. Dopóki 
walczysz jesteś zwycięzcą. Podejmuj tę walkę i żyj Bogiem 
na co dzień.            Ewa Prus

Bóg nie dba o logikę, on po prostu kocha...
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Miałam 41 lat, gdy znalazłam się na odwyku zamknię-
tym. Musiałam się odizolować od świata, do którego w  ża-
den sposób nie mogłam się dopasować. Nie miałam pojęcia, 
po co istnieję i dlaczego każdego dnia się budzę na nowo. 
Prześladował mnie ból życia. Gdy wizja samobójstwa stała 
się jedynym wyjściem, poczułam grozę sytuacji. Nie żyjąc - 
nie zobaczę już nigdy swoich dzieci, które były całym moim 
światem. Boże ! Jeżeli jesteś, pomóż mi! Wykończona ostat-
nim półrocznym ciągiem alkoholowo - lekowym zwlokłam 
się z fotela na kolana. Czekałam na cud. Jednak Bóg nie 
zstąpił, nie było już nic... odpowiedziała mi cisza. 

W moim wnętrzu rozgrywał się dramat. Walka na śmierć 
i życie. Na zewnątrz wyglądało to inaczej. Nie wyglądałam 
jak obraz nędzy i rozpaczy. Moj wizerunek zadbanej kobiety, 
wzorowej żony, dobrego kompana do zabawy, przykładnej 
synowej, uczynnej siostry, troskliwej matki, uczciwego 
i religijnego człowieka, sumiennego i obrotnego pracownika 
- ale równocześnie bardzo energicznej, nerwowej i nieustan-
nie cierpiącej na zaburzenia depresyjno - lękowe. Budziłam 
ogólną sympatię, szacunek i współczucie z powodu 
moich zaburzeń nerwowych. W środku - to-
czyłam wewnętrzną walkę o moment 
ulgi i spokoju. Dręczyły mnie lęki, 
obawy, niepewność, perfekcjonizm, 
wewnętrzne napięcie sięgające 
granicy wytrzymałości, kołatania 
serca, duszności. Trzęsły mi się 
ręce, a nawet głowa. Ledwo 
trzymałam się kupy. Szu-
kając pomocy w gabinetach 
lekarskich, dostawałam różne 
leki, które niejednokrotnie po-
tęgowały te stany, zamiast je 
uśmierzyć. Całą wiarę pokłada-
łam w tym, że jest jakiś cholerny 
lek, co w końcu mi pomoże. I tak, 
mając 23 lata. Trafiłam! Był to lek 
z grupy benzodiazepin. Magia table-
tek zaczęła działać, było mi lżej. Ale 
po kilku godzinach ulgi znowu wszystko 
wracało. Więc dozowałam sobie, aby mi 
było cały czas lżej. Gdy kondycja mi się poprawiła 
odkryłam, że alkohol ma podobne działanie. Nie trzeba 
na niego recepty. Jest ogólnie dostępny. I tak, o ile to było 
możliwe, regulowałam sobie zamienniki. Nikt nie widział 
nic w tym złego. Lampka koniaku po pracy, drink przy TV, 
piwo do grilla, wódka na imprezie, herbatka ze spirytusem 
na rozgrzewkę, śliwowica na żołądek itd., a międzyczasie 
kilka tabletek na wszelki wypadek. Znalazłam cudowny 
środek na blaski i cienie życia. Nikt nie przewidywał 
tragedii, która właśnie trwała. Żyłam w przekonaniu, że 
tak mi jest dobrze. Z małym szczegółem. Nigdy nie byłam 
trzeźwa, ani dość wyluzowana. Ciągle potrzebowałam 
więcej. Zachowując abstynencję od alkoholu, potrzebowa-
łam więcej leków i na odwrót. Zaczęły się pojawiać objawy 
odstawienia: zwidy, zapadanie w głęboki sen i nikt mnie 
nie mógł żadną siłą dobudzić, trzęsłam się z taką mocą że 
myślałam, że drgawki rzucą mnie bezwładnie na ziemię. 
Myślałam niejednokrotnie, że to są ostatnie chwile kontak-
tu z rzeczywistością, bałam się, że w tych stanach zrobię 
coś sobie lub komuś, kto jest pod ręką. Miałam wizje, że 
w amoku rzucam się na kogoś z nożem, wyskakuję z bal-

konu, duszę dzieci, rzucam się pod jadący samochód. To 
wszystko stawało się tak realne, że odstawiając alkohol, 
zapadałam na coraz większą depresję. Myślałam, że jestem 
chora psychicznie, opętana, obłąkana. Bałam się zostawać 
sama ze sobą, bałam się wychodzić z domu. Życie mnie 
bolało i każdy dzień niósł ze sobą grozę. Aby skracać sobie 
tą mękę, kiedy tylko było to możliwe, spałam. Jak będę 
spać - to się nic nie wydarzy. A w snach działy się rzeczy, 
których grozy nie da się opisać. W jednym - nawet toporem 
zabijałam kobietę i pakowałam do worków. Bałam się żyć, 
bałam się spać, bałam się pić, a tabletek każda ilość to za 
mało. Zabić się. Ale jak.? Co z dziećmi? Żeby tylko ziemia 
się otworzyła i zapadła nade mną. Nie ma wyjścia, nie ma 
już w niczym nadziei. Boże, gdybyś tylko istniał! Wszyscy 
w domu oczekiwali ode mnie cudu. Zrób coś z tym! Nie 
chcemy tak żyć. I ja też nie chciałam....

W lecie 2009 roku zwlokłam się z fotela bez żadnej 
nadziei do kolejnego psychiatry. Przyznałam się do “ nad-
używania” alkoholu i poprosiłam o pomoc. Lekarka powie-

działa mi, że widać po mnie chorobę alkoholową. 
Czemu ziemia się nie zapadła? Przepisała 

mi tabletki na zatrzymanie apetytu na 
alkohol i silniejsze środki uspakajają-

ce, ale powiedziała, że bez leczenia 
nie dam rady sobie. Co, ja sobie 

nie dam rady?! Uniosłam się am-
bicją, aby wszystkim pokazać. 
Nie piłam dwa tygodnie i wtedy 
przypomniałam sobie rozmowę 
z kuzynką jakieś 3 lata temu 
- mówiła o tym, jak pomaga 
w jakimś ośrodku ludziom 
z różnymi problemami. Dam 
sobie radę sama. WSTYD kogoś 

prosić o pomoc. Pomyślałam, 
że jak nie piję już dwa tygodnie, 

to żadna alkoholiczka ze mnie. 
I minęło jeszcze tak kilka następ-

nych dni. Nie potrzebuję już żadnych 
tabletek, bo wcale nie myślę o alkoholu. 

Już mi wszystko przeszło. Będę piła alkohol 
od wielkiej okazji i symbolicznie. I ta wielka okazja 

przyszła w sierpniu. Zakładowa zabawa mojego męża. Szy-
kując się na nią, wypiłam ćwiartkę dla rozluźnienia a drugą 
wzięłam z sobą na wszelki wypadek. I tak się rozpoczął mój 
ostatni półroczny ciąg alkoholowo - lekowy. Nie potrafiłam 
już zatrzymać się ani na jeden dzień. Najgorsza była wigilia. 
Gdyby nie teściowa. Nie byłoby kolacji, ani opłatka… „ Ty 
nas nie przepraszaj, ale zrób coś z tym”, albo odejdź i daj 
nam żyć”. Zachwiał mi się grunt pod nogami. Popijałam 
w ukryciu jeszcze do stycznia. Po Nowym Roku poszłam 
po skierowanie na leczenie zamknięte. Byłam gotowa na-
wet umrzeć, przejść przez wszystko, co trzeba będzie, aby 
skończył się ten koszmar.... Na odwyku dowiedziałam się, 
że jestem chora na zespół uzależnień i to się leczy. NIE 
JESTEM CZUBKIEM!!!! Odbyłam dwumiesięczną terapię. 
Pełna sił, optymizmu i wiadomości, zaczęłam żyć na nowo. 
Miałam instrukcję obsługi swojej głowy, zachowań i emocji. 
Ale człowiek to nie robot. Dusza moja nadal cierpiała, bo 
i ona potrzebowała uzdrowienia. Zaczęło się normalne życie 
i wiedza „z odwyku” z każdym dniem wyparowywała mi 
z głowy. Pod koniec listopada nie wytrzymałam i kupiłam 

Jest nadzieja, jest sposób, jest Bóg
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0.75 l. Pochłonęłam ją 
prawie duszkiem. By-
łam wstrząśnięta tym 
na drugi dzień. Tak bar-
dzo mi się chciało pić 
i tak bardzo nie umiałam 
się napić jak normalny 
człowiek. Zażyłam kilka 
tabletek, aby wytrzy-
mać głód. Coś mi przypo-
mniało słowa terapeutki 
: Pani..... proszę pójść 
na miting, na miting do 
AA, pani...” Nie mogłam 
się doczekać wieczora. 
Wystraszona, roztrzęsio-
na i bez żadnej nadziei, 
stanęłam w drzwiach 
małego pomieszczenia. 
W środku było kilka osób. 
Spokój, cisza, przyjazne 
uśmiechy, poklepanie po 
ramieniu. Nikt o nic nie 
pytał, nie legitymowałam 
się, za nic nie płaciłam, 
nie tłumaczyłam, nie 
prosiłam, nie zapisywa-
łam się na żadną listę. 
Usiadłam i słuchałam. 
Słyszałam coś, o czym 
nikt nigdzie zwykle nie 
mówił. O Bogu jako Sile 
Wyższej, kochającej, pro-
wadzącej i wszechmoc-
nej. O nadziei, wierze, 
radości, szczęściu, miło-
ści, przyjaźni, uczciwości i nowym lepszym życiu. A ja po-
trzebowałam właśnie nowego lepszego życia, upragnionego 
od lat spokoju i tego, żeby mnie wreszcie strach opuścił… 
A do tego nikt tu nie mówił, że mam nie pić do końca życia. 
Wystarczy nie pić dziś! Na mitingu poczułam ich akcepta-
cję. Nie było porad ani krytyki, ani zapisów na następny 
raz. Mogę sobie przyjść kiedy chcę i wyjść kiedy chcę. Jak 
chcę, to mogę coś o sobie powiedzieć a jak nie, to mogę 
przychodzić i nie mówić nic. 
W powrotnej drodze szłam 
ze starszym ode mnie męż-
czyzną. Bił od niego spokój, 
ciepło, zrozumienie. Miałam 
wrażenie, że żyje w harmonii 
z Bogiem, światem, samym 
sobą, a jednocześnie idzie 
i rozmawia tu na ziemi ze 
mną. COŚ sprawiło, że za-
pragnęłam być taka jak On. 
COŚ sprawiło, że poczułam 
się spokojna i bezpieczna. 
Nie myślałam już o piciu ale 
o tym, czego chcę. Poczułam 
nadzieję i wiedziałam, że 
cała reszta też jest dla mnie, 
jeśli tylko będę tam wra-
cać I WRACAŁAM. Mimo 
wszystko nadal zażywałam 
leki. Ale w kwietniu na-
stępnego roku zamknęłam 

się na kolejne 2 miesiące 
na odwyku zamkniętym. 
Zapragnęłam dla siebie 
trzeźwości i nieuczciwe 
byłoby, gdybym nadal 
trwała w czymś, co nie 
ma żadnej przyszłości. 
Przyjaciele z AA odwie-
dzali mnie i wspierali. 
Dziś mam za sobą 8 lat 
dwudziestoczterogodzin-
nych odcinków nowego 
trzeźwego życia. Życia 
wolnego od alkoholu, psy-
chotropów, depresji, sta-
nów lękowych, wszelkich 
zgryzot, obaw, strachu 
przed jutrem, winy za 
wczoraj. COŚ sprawiło, 
że zasłyszane obietnice 
się spełniają, że spokój, 
harmonia z Bogiem, świa-
tem i samą sobą, stała 
się też i moim udziałem. 
Mam nowe lepsze życie, 
poczucie uczciwości i ra-
dości, mam przyjaciół 
na dobre i złe. Życie ma 
głęboki sens. Wreszcie 
czuję, że pasuję do tego 
świata. Celebruję każdą 
chwilę życia. To COŚ, co 
kierowało mnie cały czas 
i prowadziło, dawało mi 
wszelaką siłę to - SIŁA 
WYŻSZA - Mój Miłujący 

i Wszechmocny Bóg, który doprowadził mnie do AA po to, 
abym poznała Jego potęgę. Kiedyś czułam się wyobcowana 
na tym świecie. Po wieloletniej tułaczce na granicy ludzkiej 
wytrzymałości, granicy życia i śmierci - mam swoje miejsce. 
Wspólnota AA - tylko alkoholik może zrozumieć drugiego 
alkoholika i dać mu program duchowego przebudzenia 
a reszty dokona Bóg - jedyny autorytet we Wspólnocie. 
Nasi przewodnicy nami nie rządzą, ale są naszymi sługami. 

Tak, jak dla mnie okazał się 
ów mężczyzna na pierwszym 
mitingu. Bóg zrobił dla mnie 
to, czego sama dla siebie 
zrobić nie mogłam, ani nikt 
by tego dla mnie nie wymy-
ślił. Dziękuję Mu za nowe 
życie. Dziękuję Wspólnocie 
za program na życie. Jeśli 
ktoś uważa, że jest takim 
beznadziejnym przypad-
kiem, jak ja byłam i stracił 
nawet nadzieję lub nie stra-
cił jeszcze wszystkiego i chce 
ratować to, co jeszcze ma, 
niech wybierze się na miting 
AA ogodz.18 w poniedziałki 
i piątki w “Kawiarence” przy 
parafii św. Jakuba w Brze-
sku. JEST NADZIEJA, JEST 
SPOSÓB, JEST BÓG. 

 Agata AA 

Poniedziałek
Brzesko, Pl. Św. Jakuba 3

godz. 18:00

Środa
Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25

godz. 18:00

Piątek
Brzesko, Pl. Św. Jakuba 3

godz. 18:00

Niedziela
Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25

godz. 18:00
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Dzięki wierszom Zbigniewa Ważydrąga przypomina-
my sobie, że poezja jest swego rodzaju powiernicą piękna 
i cierpienia, świadkiem przemian i przebywanej drogi. Co 
więcej, wydaje się, że tego typu ujmowanie życia jest jak 
adamowe, rajskie nadawanie imienia rzeczom i sprawom. 
Dzięki słowu poezji świat jest bardziej nazwany i czytelny, 
możliwe jest ZBLIŻENIE świata, co więcej zbliżenie serc 
– zawiązanie wspólnoty. W poetyckich słowach człowiek 
może się ODNALEŹĆ.

Poezja Zbigniewa jest również sposobem obchodzenia 
się z cierpieniem, które wyrasta w centrum własnego serca 
i wydaje się być nieusuwalne. Pokazuje, że można je wy-

trzymać i być więk-
szym od niego. Jest 
ona zapisem jego 
zwyciężania, spie-
raniem się z cier-
pieniem, by nie ulec 
jego destrukcji.

 Wiersze pocho-
dzą z „rozdartego 
błękitu” i „jaskiń 
życia”, z ran ci-
szy,  rozsianych 
po ciszach trud-
nych nocy. Pośród 
bezsennych chwil, 
nagiego szeptu bez-
dennych ugorów, 
dymiących godzin, 
w samotności bez 
blasku, rozoranych 
dróg, autor stawia 
pytanie o życie 
i zmartwychwsta-

nie. Wtedy cierpienie staje się płomieniem błogosławień-
stwa. W nim kwitnieniem odsłania tajemnice Dawca życia, 
a rozpalone pragnienie mierzone ogniem krzyża wypowiada 
się w czystym ukrzyżowaniu i krwawiącym zranionym 
sercu. W czytanych wersetach jest i ból i pogodzenie, deli-

„Idę… staję się w Tobie… życiem i zmartwychwstaniem”
katność zgody na prowadzenie.

Poezja Zbigniewa to kolejne kroki dojrzewania do na-
tury, do człowieka, do ducha. Dochodzenie do cierpienia 
usynowienia, gdzie wszystko znajduje swoje miejsce. Pośród 
mroku często pozostaje jedynie wiara, że On jest blisko 
i nadaje sens. Zwłaszcza wtedy, gdy życie człowieka podobne 
jest do maleńkiej muszki idącej po kartce papieru w białej 
ciszy szpitala, pośrodku zimy, by zgasnąć; gdy są jedynie 
„zwoje zmroku”, kołysanie wron, co obsiadły „gałęzie nagich 
chwil”, nieme ręce wzniesione w niebo.

 Pomimo tego z serca poety wydobywa się krzyk o życie. 
Ta poezja jest pełna wołania. Dlatego warto sięgnąć po te 
wersety, by zsynchronizować wielkie wołanie ludzi o życie, 
o miłość, o obecność. Odnaleźć się we wspólnocie wołań.

O. Marian Zawada, OCD

Marian Zawada (ur.1958 r.) - karmelita bosy, absolwent 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studiował m.in. na 
„Teresianum” w Rzymie i na Uniwersytecie Mistycznym 
w Avilii (Hiszpania). Doktorat i habilitację uzyskał Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie. Opublikował 40 książek 
i ponad 250 artykułów. Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Teologów Duchowości. Obecnie jest przeorem w klasztorze 
Karmelitów Bosych przy ul. Rakowieckiej w Krakowie.
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Zbliżają się kolejne święta, upamiętniające największe 
i najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości: śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. Czas refleksji, 
zadumy... Kolejny moment w roku, gdy świat na chwilę 
zatrzymuje się w biegu, by spojrzeć na krzyż, na którym 
umęczone ciało skazańca wbija się swym widokiem głęboko 
w duszę... i przemawia... mocno... głęboko... boleśnie... tylko, 
czy ty masz czas, by stanąć i słuchać tego głosu?

Tak często w ferworze przygotowań do obchodów Wiel-
kiego Tygodnia zapominamy się zatrzymać, by słuchać, 
co Bóg pragnie nam powiedzieć, poprzez upamiętnione 
w tych świętach wydarzenia. Czy nie warto się zatrzymać 
na chwilę... i zacząć 
słuchać?

Czy nie zasta-
nawiałeś się kiedyś, 
patrząc na krzyż, 
po co to wszyst-
ko było? Jaki cel 
miała tak okrut-
na śmierć? Czemu 
Jezus zgodził się 
na nią? Co takie-
go ważnego jest 
w śmierci tego ska-
zańca, że świat od 
2000 lat nie może 
o niej zapomnieć? 
Co się wówczas wy-
darzyło?

Czy wiesz drogi 
Czytelniku, że to nie 
Jezus powinien wi-
sieć na tym krzyżu?...
To ty powinieneś się 
tam znaleźć!... Ty 
i ja... każdy z nas...

Refleksje na Wielkanoc
Po co to wszystko?

To my zasłużyliśmy na śmierć, na wieczne oddalenie 
od Boga... na krzyż... Biblia mówi, że “zapłatą za grzech 
jest śmierć!” (Rz 6:23) Za grzech! Wystarczy jeden! Jesteś 
godzien śmierci, jeśli choć raz zgrzeszyłeś! Jeśli masz choć 
jeden grzech, nie możesz przebywać w obecności Boga, nie 
masz prawa dostępu do Niego. Bo on jest czysty i święty 
i nic nieczystego nie może z nim przebywać. Powiedz mi, 
ile grzechów popełnili Adam z Ewą, że przyszło na nich 
potępienie, oddzielenie od Boga i śmierć? Jeden. Zjedli 
zakazany owoc. Z naszego punktu widzenia wydawałoby 
się takie nic... co to za grzech? Zjeść owoc...? Co w tym 
złego? A jednak przekroczyli oni tym samym Boże prawo, 
okazali Bogu nieposłuszeństwo, wybrali życie w buncie 
wobec Boga... i w konsekwencji zostali od niego oddzieleni 
i zasłużyli na śmierć. Jeden grzech...

Czy zgrzeszyłeś choć raz w swoim życiu? Jeśli tak... to 
ty powinieneś wisieć tam, na krzyżu...!!! Pamiętasz Bara-
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basza? To on, a nie Jezus powinien się znaleźć na belkach 
krzyża! To on, a nie Jezus zasłużył na śmierć!... To ty i ja 
na nią zasłużyliśmy... podobnie jak Barabasz...

A jednak... to Jezus się tam znalazł... poniósł tę karę 
w twoim zastępstwie... zawisł zamiast ciebie...Uczynił to 
dobrowolnie. Cierpiał tam, w swym sercu mając ciebie... 
On nigdy nie zgrzeszył... On nie umierał za swoje przewi-
nienie, bo nie było takiego! Był czysty i nieskalany. Jezus 
cierpiał za twój i mój grzech, który go przybił do belek 
tego krzyża...

Niczym baranek ofiarny, sam stał się ofiarą... jedyną 
ofiarą, czystą, która miała moc dokonać przed Bogiem 
przebłagania za nasze grzechy. Boża sprawiedliwość 
domagała się kary za grzech. Kary, na którą każdy z nas 
zasłużył, gdyż “nie ma ani jednego sprawiedliwego... 
wszyscy zgrzeszyli” (Rz 3 10:12). Jednak jest ktoś, kto 
przyjął na siebie karę, która nam była przeznaczona. Sam 
Stwórca, Syn Boga, przyszedł na ziemię tylko w tym celu... 
by umrzeć... by umrzeć za ciebie i za mnie... i by przez swą 
śmierć, dać nam życie, pojednać nas z Bogiem, przywrócić 
nam więź z Ojcem.

Czy możesz wyobrazić sobie większą miłość? Dziś już nie 
musisz ginąć za swój grzech. Dziś już nie musisz płacić kary 
z odsetkami za swoje przewinienie... Jest ktoś, kto zrobił to 
za ciebie! Dług został spłacony! Możesz przez Jezusa mieć 
pokój z Bogiem! Tylko... czy chcesz tego?

Dziś Stwórca wyciąga swą rękę do ciebie, w której 

widnieją rany po gwoździach... i mówi: Zapłaciłem już cenę 
twego zbawienia... Czy przyjmiesz mój dar?

Zawróć dziś z drogi na zatracenie jaką podążasz, jeśli 
nie idziesz za Jezusem. Przyjdź dziś pod krzyż, złóż pod nim 
swe grzechy i przyjmij łaskę płynącą od krzyża: usprawie-
dliwienie, oczyszczenie i zbawienie... Połóż swą nadzieję 
w Jezusie, uwierz w niego i to, co dla ciebie uczynił, uczyń 
go swym Panem i Wybawcą. To jedyna droga do tego, byś 
mógł być pojednany z Bogiem, byś mógł być zbawiony.

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 
Bożego«.( Jan 3:16-18)

Wiesz, Jezus nie tylko umarł za Ciebie. Śmierć nie była 
w stanie go zatrzymać w grobie. Trzeciego dnia powstał 
z martwych. SWYM ZMARTWYCHWSTANIEM UKAZAŁ, 
ŻE ODNIÓSŁ ZWYCIĘSTWO NAD GRZECHEM, NAD 
ŚMIERCIĄ, NAD DIABŁEM!

On żyje! I dziś może dać ci nowe życie. Życie w Bożej 
bliskości, w Bożej obecności, w Bożej łasce i zwycięstwie. 
On cię dziś zaprasza: “Pójdź za mną, a ja dam ci życie”... 
więc nie zwlekaj... Nie gardź jego darem - ceną Jego krwi!

M.D.

Damy i Kawalerowie, Postulanci Królewskiego Orderu 
Świętego Stanisława z Komandorią Podkarpacką Orderu 
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika zorganizowali 
inwestyturę ks. dr Andrzeja Jedynaka. Uroczystość odbyła 
się 21 stycznia 2018 r. na mszy św. o godz. 11.30, w kościele 
parafialnym p.w. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja 
Apostoła w Ciężkowicach. Na uroczystej, koncelebrowanej 
mszy św. przy śpiewie kolęd, w uroczej ciężkowickiej farze 
wypełnionej po brzegi przyjaciółmi i znajomymi z różnych 
stron kraju, ks. dr Andrzej Jedynak otrzymał Order św. 
Stanisława.

Przedstawiciele Komandorii Podkarpackiej i duchowień-
stwa, przybliżyli zebranym historię Orderu św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika, scharakteryzowali osobę Księdza 
Andrzeja, szczególnie podkreślając głęboki patriotyzm, 
czynienie dobra na rzecz drugiego człowieka, aktywność 
służebną, przewodnicką i publiczną.. 

Order ten ustanowiony został 7 maja 1765 r. przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który został 
jego pierwszym Wielkim Mistrzem. Order ten wówczas 
zajmował drugie miejsce w hierarchii polskich orderów, 
po Orderze Orła Białego, a przed ustanowionym w 1792r. 
Orderem Virtuti Militarii. Nadawany był corocznie 8 maja 
podczas uroczystości ku czci św. Stanisława w kościele Św. 
Krzyża w Warszawie. Do otrzymania orderu należało m. 
in. udowodnić szlachectwo poprzez podanie czterech her-
bów ze strony ojca (po mieczu)i czterech ze strony matki 
(po kądzieli), czyli posiadanie pełni praw szlacheckich, co 
podkreślało rycerski charakter orderu.

Dzieje orderu zostały przerwane III rozbiorem Polski. 
Order ten został włączony do znaków zaszczytnych Ce-
sarstwa Rosyjskiego jako Cesarski i Królewski. Wielkimi 

Ks. Andrzej Jedynak
Kawalerem Orderu św. Stanisława

Mistrzami byli odtąd carowie rosyjscy noszący też tytuł 
Króla Polski (Aleksander I i Mikołaj I). Po 1918 r. nie został 
restytuowany przez władze II Rzeczypospolitej z powodu 
jego zruszczenia i degradacji. 

W dniu 9 czerwca 1979 r. ówczesny prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Uchodźstwie, książę Juliusz Nowina 
- Sokolnicki, dekretem prezydenckim powołał ponownie 
Order św. Stanisława do polskich odznaczeń państwowych. 
Ta patriotyczna, a zarazem dalekowzroczna decyzja o jego 
restytucji zamknęła raz na zawsze ciemny okres w historii 
Orderu, przywracając narodowi polskiemu jego własność.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy Gali Orderowej 
zostali zaproszeni na bankiet do Zajazdu Małopolskiego 
w Faściszowej. Tu rozpoczęły się gratulacje. W pierwszej 
kolejności od osób duchownych: prałata Józefa Dobosza – 
Komandora Orderu św. Stanisława, dziekana ciężkowickie-
go ks. prałata Jana Zająca, ks. prał. dr Bolesława Klausa 
– Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie, ks. prałata Tabora. Następnie radością z tej 
okazji dzielili się z księdzem goście, przyjaciele, „osoby 
sprawdzone w boju życia” – jak mówił ks. Andrzej.

Szczególną uwagę zwróciła grupa ok. 20 – tu osób. „Lu-
dzie w czerwonych kurtkach” – to przewodnicy z Oddziału 
PTTK z Nowego Sącza na czele z jego prezesem – Adamem 
Sobczykiem i prezesem koła przewodników Nowy Sącz – 
Wiesławem Piprkiem. Wnieśli dużo radości, optymizmu 
i śpiewu.Na koniec biesiady Kawaler Orderu, ks. Andrzej, 
podchodził do każdego uczestnika przedstawiając go imien-
nie, dziękując równocześnie za przybycie. Księże Andrzeju 
– GRATULUJEMY!!!

Emilia Zydroń
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W niedzielę 21 stycznia, wie-
czorem, w parafialnej świątyni 
w Jadownikach odbyło się miste-
rium pt. „Tajemnica Eucharystii” 

na podstawie wizji boliwijskiej stygmatyczki Cataliny Rivas. Tę duchową 
ucztę przygotowała „Grupa Ewangelizacyjna 25+” z parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku. Została przyjęta ze wzruszeniem i „radością z przeży-
cia spotkania z żywym Jezusem”. Wnętrze neogotyckiej świątyni, mimo 
niesprzyjającej aury, wypełniła głównie młodzież przygotowująca się do 
sakramentu bierzmowania wraz z ks. Wikariuszem Norbertem Sadko. 
Przyszli także rodzice, całe rodziny i parafianie w różnym wieku. 

W przygotowane misterium wprowadził wszystkich ks. Wojciech 
Werner, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego z Brzeska. Zaprezentował 
osobę mistyczki Cataliny Rivas, która podobnie jak św. Ojciec Pio, nosiła 
na ciele stygmaty ran Pana Jezusa. Całe misterium było wchodzeniem 
w głąb Mszy Świętej, poznawaniem, jak wielkie rzeczy dokonuje Bóg, 
kiedy modlimy się Eucharystią. 

Kilkoro młodych ludzi z Jadownik wzięło aktywny udział w miste-
rium wcielając się w rolę aniołów, a po spektaklu dwa z nich wręczyły 
w podziękowaniu „kosz obfitości” na ręce p. Ewy Łubińskiej – Toroń, 
liderki GRUPY 25+. 

Po występie w czasie wspólnego spotkania przy kawie w domu pa-
rafialnym, gdzie ksiądz proboszcz Tadeusz Górka i parafianie ugościli 
występujących, widzowie, wśród których byli między innymi członkowie 
parafialnej grupy biblijnej „Źródło”, podzielili się refleksjami. Widzowie 
zobaczyli i mocno odczuli, że Chrystus jest obecny cały czas w sprawowa-
nej liturgii, na ołtarzu, w kapłanie, w modlącym się ludzie. Objawienia 
Cataliny Rivas odczytywano na chórze, podczas gdy grający przedstawiali 
to misterium przed ołtarzem.

Publiczność doceniła dobór aktorów, kostiumów i nastrojowej muzyki. 
Jednemu z najmłodszych widzów, kilkuletniemu chłopczykowi szczegól-
nie spodobał się Pan Jezus, któremu koniecznie chciał ofiarować monetę. 
Wiele ciepłych słów w podziękowaniu do GRUPY25+ skierował również 
ksiądz Norbert Sadko.

Zespół aktorów i kapłani, patrząc na reakcję widzów mają nadzieję, 
że „Tajemnica Eucharystii” pomoże w lepszym zrozumieniu Mszy św., 
w odkryciu piękna i mocy Eucharystii. Na podstawie wpisów ze stro-
ny internetowej parafii Jadowniki i parafii Miłosierdzia Bożego.

Misterium „Tajemnica Eucharystii”
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9 lutego 2018 r. o godzinie 19.00 sala teatralna oraz 
kawiarenka przy parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
zapełniły się po raz siódmy w ciągu niespełna dwóch mie-

sięcy, parami małżeńskimi i ich pociechami. 
Rodzice przyszli by wysłuchać ostatniej w cy-
klu „Spotkania dla Zabieganych” konferencji, 
a dzieci by spędzić ten czas przy zabawie pod 

troskliwą opieką małżeństw z Kręgów Domowego Kościoła.
Zgodnie z programem spotkań, temat „Racja albo relacja”, 
omówiła p. Jolanta Pikul – Witek, psycholog, która pomo-

gła słuchaczom zrozumieć proces powstawania 
zachowań ludzkich od momentu zaistnienia 
konkretnej sytuacji. Na przykładach poka-
zała, jaki związek ma to, co pomyślę w danej 
sytuacji, jak ją zinterpretuję, z emocjami, 
samopoczuciem i zachowaniem. Psychologia 
nie daje gotowych recept na życie, ale pozwala 
zrozumieć siebie i innych, a to jest podstawa 
do refleksji i zmiany. Temat na tyle zaciekawił 
uczestników, że dyskusje toczyły się jeszcze 
długo po oficjalnym zakończeniu spotkania. 
Podobnie było po każdym z sześciu wcze-
śniejszych zajęć. Przy pięknie zastawionych 
stolikach, przy kawie i ciastku długo trwały 
rozmowy, wymieniano się doświadczeniami 
i  przemyśleniami zainspirowanymi przez 
prowadzących.

Spotkaniem z panią Jolantą Pikul – Witek 
zakończył się pierwszy etap „Spotkań dla Za-
bieganych”, który trwał od 29 grudnia 2017 r. 
do 9 lutego 2018 r. 

Podczas wcześniejszych piątkowych wie-
czorów o tym „ Ile jest warta twoja obrączka” 
mówił p. Marcin Lewandowski, mąż i ojciec, 
a o „Psychologii czystości i intymności w mał-
żeństwie” ks. Jerzy Smoleń. „Jak rozmawiać, 
żeby było gorzej” tłumaczył ks. Józef Partyka, 
psycholog, a na pytanie czy „Mamona jest nie-
godziwa” odpowiadał ks. Piotr Łabuda, biblista. 
Państwo Kinga i Dawid Mikosińscy podpo-
wiedzieli jak sprawdzić czy mamy „Charakter 
czy charakterek”, a świadectwo p. Mikołaja 
Bociana pozwoliło lepiej zrozumieć, kim są 
„Błogosławieni czystego serca”. 

O stronę organizacyjną tego wydarzenia 
zadbały Kręgi Rodzin Domowego Kościoła dzia-
łające w naszej parafii. Co tydzień dwa Kręgi 
zajmowały się przygotowaniem sali, stolików, 
poczęstunku dla prawie siedemdziesięciu osób 
i przede wszystkim zapewniały opiekę sporej 
gromadce dzieci w różnym wieku. Dzięki temu 
rodzice tych dzieci mogli poświęcić czas na re-
fleksję „jak budować szczęśliwą chrześcijańską 
rodzinę opartą na Chrystusie i Jego Ewangelii”. 

Po warsztatach wszystkie małżeństwa 
zostały zaproszone przez księdza Proboszcza 
Wojciecha Wernera na nabożeństwo, podczas 
którego „zawierzymy Jezusowi wszystkie 
małżeństwa i rodziny, aby On mógł w nich 
królować”. Wieczór Uwielbienia w trzeci pią-
tek lutego tj. 16.02. 2018 r. o godzinie 18.00 
w naszym kościele parafialnym rozpoczął się 
Mszą św. w intencji małżeństw i rodzin oraz 
Drogą Krzyżową, a po wspólnej modlitwie 
uwielbienia, zakończył adoracją Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. 

W następnym etapie planowane są dla za-
interesowanych małżeństw comiesięczne, tzw. 
„Spotkania Rodzinne”.

„Spotkania dla Zabieganych”
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Kolping zaprasza na obiad 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku i dzia-

łający przy nim Klub Seniora, jako jedno z 12 stowarzy-
szeń z terenu Małopolski i Podkarpacia, w okresie od 
1 czerwca do 31 grudnia 2017 r., realizowało projekt 
współfinansowany z Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 /ASOS/. 
Pełna nazwa projektu to : „Czasy Wam pokażą, co 
należy czynić - solidarni z seniorami”.

Celem projektu było rozwijanie różnych form po-
mocy, które mają na celu przywrócenie radości życia 
osobom starszym. Jedną z takich form jest integracja, 

wspólne spędzanie czasu oraz wzajemne wsparcie, po-
magające w powrocie do aktywnego życia. Opierając się 

na zasadzie „ pomocy dla 
samopomocy”, pragnie-
my, by udzielone wspar-
cie angażowało potrze-
bujących, wyzwoliło ich 
inicjatywę oraz stwarzało 
możliwość do dalszego 
samodzielnego działania 
i do współpracy przy roz-
wiązywaniu konkretnych 
problemów społeczności, 
w których żyją.

Z wielu działań pro-
jektowych ciekawym oka-
zał się Blok: Kolpingow-
skie Niedzielne Obiady 
dla Seniora. Seniorzy 
z  Klubu rozpoznają po-
trzeby osób starszych, 
będących często w trud-
nej sytuacji materialnej 
czy zdrowotnej, zapra-
szają je na obiad, który 
jest szansą na wyzbycie 
się poczucia samotności 
i odrzucenia..

21 listopada 2017 se-
niorzy spotkali się w Sali 
Bankietowej „Ostoja” 
w Brzesku, na ul. Gło-
wackiego, na takim wła-
śnie obiedzie. Przy stole 
zasiadło 30 osób: 14 se-
niorów z kolpingowskie-
go klubu i 10 seniorek, 
które zostały zaproszone 
jako nowe osoby. Miłym 
akcentem była obecność 
w-ce starosty, Ryszarda 
Ożoga, w-ce burmistrza 
Jerzego Tyrkiela oraz 
osób, które odpowiedziały 
na nasz apel i pomogły 
w wyremontowani sali, 
gdzie obecnie działa Klub 
Seniora. Nie zabrakło też 
prezesa Stowarzyszenia, 
ks. prałata Zygmunta 
Bochenka. 
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Spotkanie opłatkowe grup parafialnych 
w parafii św. Jakuba

W sobotę 27 stycznia 2018 roku o godz. 
16.00 w Auli Chrystusa Króla odbyło się spo-
tkanie opłatkowe grup działających przy para-
fii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brze-
sku. Spotkanie rozpoczęło się występem gru-
py młodzieżowej „Fideles”, która wystawiła 
misterium pt. „Rodzina nie tylko od Święta”. 
Następnie ksiądz Prałat Józef Drabik – 
proboszcz parafii, wręczył po wyborach no-
minacje członkom nowej Rady Parafialnej. 
Później był czas na poczęstunek i kolędowa-
nie, które było wychwalaniem Boga za Jego 
Wcielenie i dzieło Odkupienia. Był to czas, 
który przyczynił się do umocnienia wspólnoty 
między poszczególnymi grupami parafialny-
mi i wypracowania sensownych i wspólnych 
działań dla dobra parafii i Kościoła. 

      ks. Maciej Biedroń

***
I tak zasiedliśmy przy wspólnym stole. Przy stole, gdzie 

można było nie tylko zjeść obiad, ale być ze sobą, śmiać 
się, bawić, wspominać i cieszyć ze wspólnie spędzonych 
chwil. Dzięki gościnności właścicieli sali, spotkanie trwało 
do późnych godzin wieczornych

Nie można pominąć tego, iż uczestnicy spotkania 
mogli sobie przypomnieć „ jak to było, gdy się młodym 

było”. Dokonała tego zaproszona przez jedną z seniorek 
profesjonalna nauczycielka tańca, która potrafiła tak 
zachęcić wszystkich, że po upływie 10 minut wszyscy byli 
na parkiecie poruszając się w takt walca.

Uczestnicy tego projektu przez udział we wspólnym 
obiedzie, a także wyjazd do teatru, miło spędzili czas 
i mogli poczuć smak kolpingowskiej wspólnoty.

Krystyna Plichta

Rada Seniorów działa w naszej gminie niedawno jako 
reprezentacja klubów seniora i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i innych podobnych kręgów. W 2017 roku zorgani-
zowała kilka przedsięwzięć, wśród tych można wymienić:

Zorganizowanie wspólnie z Zarządem Osiedla „Ko-
ściuszki i Ogrodowa”, Przedszkolem nr 4, Wydziałami 
Urzędu Miejskiego - Edukacji Kultury i Sportu i Promocji 
- Brzeskiej Olimpiady Międzypokoleniowej, która od-
była się 30 listopada 2017 r. w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 3 w Brzesku. Wzięło w niej udział ponad 
500 osób z terenu całej naszej Gminy;

Przygotowanie do wprowadzenia „Koperty Życia” 
- zawierającej formularz z opisem historii choroby, listą 
zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktami do 

lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny - 
informacjami niezbędnymi w trakcie udzielania pomocy 
medycznej. Ma być przechowywana w lodówce, lub innym 
widocznym miejscu, oznaczonym charakterystycznym ma-
gnezem, zwłaszcza w domach samotnych ludzi.

 Przygotowanie przez Prezydium Rady mini - projektu 
“Odblaskowy senior”. Dotychczas udało się przygotować 
opaski - „Odblaskowy Senior ASOS 2014- 2020”, które 
już trafiły do Sołectwa Mokrzyska i  Bucze. Trafią też do 
seniorów gminy Brzesko.

 Zorganizowanie przez Zarząd Osiedla „Kościuszki - 
Ogrodowa” oraz Radę Seniorów 

Wyjazdu 130 seniorów do Krakowa - na zwiedzanie 
zamku królewskiego na Wawelu i wystawy „Wawel zaginiony”.

Zachęcamy do śledzenia ich działalności i współ-
pracy dla dobra ludzi starszych, których przybywa 
z każdym rokiem.

Czy wiecie, że…

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie” serdecznie dziękuje Darczyńcom na 
rzecz Szkół Katolickich w Brzesku. Wdzięcznością ogarniamy wszystkich. Pozwólcie, że wymienię właścicieli firm: 
Megamot, Wais, Granit, Grosik, August, Pan, Bosman, MPEC, MWM, RPWiK, Polbau, Izoterm, Szklana Gwiazda, 
Bank Spółdzielczy, Urząd Miasta oraz prywatne osoby: p. Halikowie, p. Kusakowie, p. Filipkowa.

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

 W imieniu Zarządu Maria Babicz
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28 stycznia w kościele p.w. św. Floriana w Uszwi od-
była się uroczystość poświęcenia sztandaru parafialnego 
oddziału Akcji Katolickiej. Eucharystii przewodniczył 
asystent kościelny AK diecezji tarnowskiej - ks. dr Jan 
Bartoszek, który wygłosił homilię i dokonał aktu poświę-
cenia sztandaru. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prałat 
Jan Kudłacz, ks. Wojciech Werner - dekanalny opiekun 
AK oraz księża proboszczowie - asystenci parafial-
nych oddziałów AK 
dekanatu Brzesko. 
W liturgię włączyli 
się członkowie ru-
chu z parafii Uszew, 
dla których uroczy-
stość była donio -
słym wydarzeniem. 
W tej szczególnej 
chwili towarzyszyli 
im przedstawiciele 
siedmiu oddziałów 
AK z parafii: Brze-
sko, Jasień, Jadow-
niki, Okocim i Gnoj-
nik, którzy przybyli 
z pocztami sztanda-
rowymi. Obecny był 
także prezes Akcji 
Katolickiej diecezji 
tarnowskiej – Robert 
Rybak. 

Sztandar został 
ufundowany dzięki 
staraniom ks. pro-
boszcza Jana Ku-
dłacza. Na awersie 
umieszczono symbol 
AK, natomiast na rewersie widnieje wizerunek św. 
Floriana - patrona parafii Uszew. 

Sztandar jest symbolem wspólnoty, jak również 
idei i wartości, które Akcja Katolicka chce urzeczy-

Młodzież z Parafii św. Prokopa z Jadownik, udała 
się na spotkanie ewangelizacyjne pt.„Walentynka dla 
Jezusa” do Pustkowa - Osiedle (k. Dębicy) Całość roz-
poczęła się przedstawieniem w wykonaniu młodzieży 
z tamtejszej parafii, które w prosty sposób pokazywało 
przebaczanie i Boże miłosierdzie. Potem uczestniczy-
liśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Biskup 
Leszek Leszkiewicz. Podczas homilii skierowanej do 
młodych, Biskup pytał o dzisiejszą miłość młodego 
człowieka. Po Mszy Świętej dalsza część spotkania 
odbyła się w sali gimnastycznej obok kościoła. W niej 
wysłuchaliśmy koncertu ewangelizacyjnego w wyko-
naniu chrześcijańskich raperów. Ostatnim punktem 
spotkania była adoracja Pana Jezusa, modlitwa 
uwielbienia oraz podarowanie „Walentynki” Jezusowi 
- swego Serca.

Sztandar zobowiązuje

Walentynka dla Jezusa

wistniać. Będzie on towarzyszył jej członkom podczas 
ważnych uroczystości. 

Warto przypomnieć, że oddział Akcji Katolickiej 
parafii Uszew powstał z inicjatywy ks. proboszcza Jana 
Kudłacza i został erygowany 6  stycznia 2016 r. dekretem 
ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa Andrzeja Jeża. 
Obecnie liczy 23 członków i jest otwarty na kolejnych.

Teresa Czesak
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W brzeskim „ekonomiku” przepracował ponad 30 
lat, nauczając przedmiotów ścisłych kolejne roczniki. 
W rozmowie z „Kościołem nad Uszwicą” Mieczysław 
Dyląg wspomina, że aby pracować w Brzesku, wszedł 
w konflikt z prawem. Zdradza też, jaką rolę w inte-
gracji „Ekonomika” z LO odegrał brzeski „Pawilon”. 

Pochodzi pan z okolic Nowego Wiśnicza. Jak trafił 
pan do Brzeska?

W czasie, kiedy kończyłem studia, obowiązywały tzw. 
nakazy pracy – trafialiśmy do pracy w miejsca, gdzie kiero-
wała nad władza, a nie tam, gdzie chcielibyśmy pracować. 
Doszło w związku z tym, do pewnych moich konfliktów 
z prawem i oświatą. Ja dostałem skierowanie do Białe-
gostoku. Kiedy dojechałem na miejsce, okazało się, że nie 
będę miał etatu w samym Białymstoku, tylko gdzieś na 
prowincji, blisko granicy z Litwą. Kolega, który pół roku 
wcześniej też dostał nakaz pracy w Białymstoku, tylko że 
w samym mieście, powiedział mi: „Mietek, uciekaj stąd, bo 
jak cię ulokują gdzieś na głębokiej prowincji, to tam zimą 
wilki do okien zaglądają”. Ale ja miałem poważniejsze pro-
blemy, gdyż miałem mamę w Leksandrowej, koło Wiśnicza. 
Mama prowadziła malutkie gospodarstwo, w którym po-
trzebowała pomocy. W związku z tym musiałem mieć pracę 
gdzieś blisko, żeby móc każdą wolną chwilę poświęcić na 
pomoc dla niej. W związku z tym, nie rozpakowując bagaży, 
przeadresowałem je z powrotem do Bochni i wróciłem, jak 
gdyby nigdy nic. 

Przez parę miesięcy Białystok nie upominał się o mnie. 
Dopiero później zaczęły przychodzić upomnienia, ale ja 
już miałem wtedy pracę. Otóż kolega ze studiów zawia-
domił mnie, że w Brzesku jest prawdopodobnie wolny 
etat. Pojechałem na drugi dzień. Okazało się, że były dwa 
wolne etaty, ale jeden jest już zajęty. Niestety, zajęta była 
posada nauczyciela matematyki. Zostało do obsadzenia 
stanowisko nauczyciela fizyki i chemii i na ten etat się 
zdecydowałem.

Pracował pan w „Ekonomiku” ponad 30 lat. 
Jak zmieniła się szkoła przez te wszystkie lata? Na 

Najpiękniejsze lata życia
przykład, jeśli chodzi o podejście do uczniów, czy 
o samych uczniów…

Przez cały ten czas mówiło się o Liceum Ekonomicznym, 
pół żartem, pół serio, że to „babiniec”. Jakoś tak się składało, 
że głównie dziewczyny uczęszczały do tej szkoły, a chłopców 
mieliśmy w klasach po kilku. Chłopcy mało się interesowali 
wtedy ekonomiką.

A jakie jest pana najlepsze wspomnienie ze szkoły?
Wspomnień jest tysiące. Ale jeśli miałbym wybrać jed-

no… Może moje pierwsze mieszkanie w Brzesku. W czasach, 
gdy podjąłem pracę w szkole, bardzo ciężko było o miesz-
kanie, więc dyrektor Bal umieścił mnie i kolegę, który 
ubiegł mnie w staraniach o etat z matematyki w niewiel-
kim pomieszczeniu szkolnym w Pałacu Goetza. Mieliśmy 
tam jeden pokoik, korytarzyk i zaplecze kuchenne. Cały 
ten apartamencik miał może z dwadzieścia parę metrów 
kwadratowych powierzchni, ale był w pałacu, po sąsiedzku 
kancelarii. Wieczorem odkładało się dziennik w jednym 
pomieszczeniu, a pięć metrów dalej były drzwi do naszego 
mieszkania. Rano do pracy też miałem bardzo blisko. 

Zresztą wówczas w Pałacu było mnóstwo lokatorów. Wie-
lu nauczycieli z „ogólniaka” też tam mieszkało, więc miałem 
od razu towarzystwo na wieczór. Zazwyczaj kończyliśmy 
wszyscy pracę w godzinach popołudniowych i spotykaliśmy 
się wieczorem.

Spotkałem się kiedyś z opinią, że w „Ekonomiku” 
panował większy rygor niż w „Ogólniaku”. Zgodziłby 
się pan z tym?

Rygor? Nie nazwałbym tego w ten sposób. U nas pa-
nowała zawsze taka atmosfera przyjacielsko – rodzinna. 
Byliśmy bardzo maleńką szkołą. Jak zacząłem pracować, 
to mieliśmy dopiero pięć oddziałów, „Ogólniak” był dużo 
większy. Nauczyciele, którzy wtedy pracowali, byli ze sobą 
bardziej zżyci. Spotykaliśmy się nie tylko służbowo, ale 
i towarzysko. Parę kroków od szkoły był przecież „Pawilon”, 
słynna restauracja brzeska. Jak przyjeżdżali do Brzeska 
rozmaici dygnitarze, to gdzie szli na kolację? - Do „Pawilo-
nu”. Gdzie po ciężkim dniu pracy udawali się nauczyciele 
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z Technikum Ekonomicznego i Liceum Ogólnokształcącego? 
– do „Pawilonu”.

Jak układały się relacje tych dwóch szkół śred-
nich, które funkcjonowały w jednym budynku? Bar-
dziej współpraca, czy rywalizacja?

Ani współpraca, ani rywalizacja. My mieliśmy swoją pra-
cę, oni mieli swoją, mieliśmy różne programy i nasza praca 
się właściwie nie zazębiała. Z nauczycielami z LO utrzy-
mywaliśmy relacje głównie przyjacielskie i towarzyskie. 

Natomiast tarcia były, ale między dyrekcjami szkół. 
O co? O teren. Każdej szkole potrzebne były sale lekcyjne. 
W pewnym momencie Pałac zaczął być za ciasny dla obydwu 
szkół. Zaczęły się pojawiać głosy, że trzeba usunąć lokato-
rów, to się wtedy przejmie sale. Tak, jak mówiłem, w latach 
60 – tych w Pałacu mieszkało wielu nauczycieli. Mieli tam 
dach nad głową, cały budynek był ogrzewany, więc się tam 
mieszkało bardzo przyjemnie. Usunięcie tych ludzi wiąza-
łoby się z tym, że trzeba 
by im zapewnić miesz-
kanie, a to już było poza 
zasięgiem szkoły, więc 
była w to wmieszana 
lokalna władza.

I kiedy nasi dyrekto-
rzy kłócili się o salę, to 
byliśmy w jakiś sposób, 
z nauczycielami „ogól-
niaka” po przeciwnych 
stronach. Ale kiedy spór 
się zakończył – szliśmy 
do „Pawilonu”.

A teraz taka rzecz, 
która mnie zawsze 
intrygowała. Obecnie 
często słyszymy na-
rzekania pt. „Ach ta 
dzisiejsza młodzież”. 
Dawniej też się tak 
narzekało?

Zawsze się narzekało 
na młodzież ze szkoły 
podstawowej, że jest 
słabo przygotowana. Na 
uniwersytetach narze-

kali, że szkoły średnie słabo przygotowują na studia i myślę, 
że to jest naturalne. Zawsze chciałoby się, żeby uczeń był 
jak najlepiej przygotowany, bo wtedy i praca nauczyciela 
jest łatwiejsza. Natomiast mieliśmy młodzież w większości 
bardzo pracowitą, która co mogła, to robiła, żeby nadrobić 
ewentualne zaległości i przygotować się dobrze do matury.

Jeśli chodzi o kłopoty wychowawcze, to w zasadzie nie 
mieliśmy ich. Do „Ekonomika” uczęszczała głównie młodzież 
wiejska i była to młodzież bardzo grzeczna. Z tego co wiem, 
w „Ogólniaku” zdarzały się pojedyncze wybryki, ale nie 
były one bardzo poważne. Słyszeliśmy często jaka „trudna” 
młodzież jest np. na Śląsku, ale jeżeli chodzi o Brzesko, to 
tu był zawsze spokój. Mieliśmy naprawdę dobrą młodzież.

Czyli dobrze wspomina pan czas spędzony w „eko-
nomiku”?

Oczywiście. To były najpiękniejsze lata mojego życia.
Rozmawiał Grzegorz
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Świetna nauczycielka, działaczka konspiracji, 
osoba czynnie wpierająca jedyną niezależną uczelnię 
w PRL. Przypadające w tym roku stulecie istnienia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dosko-
nała okazją, aby przypomnieć sylwetkę śp. Heleny 
Bereziuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół KUL – 
u w Brzesku.

Helena Bereziuk urodziła się 9 listopada 1911 roku 
w Szczurowej w rodzinie Stefana i Teofili z Wszołków. 
Szkołę powszechną (podstawówkę) i zakończone maturą 
gimnazjum ukończyła w Brzesku. Następnie studiowała 
filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1938 
roku rozpoczęła pracę nauczycielki w Prywatnym Liceum 
i Gimnazjum ss. Benedyktynek w Staniątkach.

Wybuch wojny zastał młodą Helenę w Brzesku, gdzie 
w domu rodziców spędzała wakacje. Wkrótce cały kraj 
znalazł się pod niemiecką okupacją. Hitlerowcy przystąpili 
do planu niszczenia polskiej kultury m.in. przez zamykanie 
szkół. „(...) dla polskiej ludności Wschodu nie mogą istnieć 
szkoły wyższe niż 4-klasowa szkoła ludowa. Celem takiej 
szkoły ma być wyłącznie proste liczenie, najwyżej do pię-
ciuset, napisanie własnego nazwiska, wiedza, iż boskim 
przykazaniem jest być posłusznym Niemcom, uczciwym, 
pracowitym i rzetelnym. Czytania nie uważam za konieczne” 
– Taki był plan Heinricha Himmlera odnośnie do polskiego 
szkolnictwa. Za próbę nauczania materiału szkól średnich 
lub wyższych groziła wywózka do obozu koncentracyjne-
go, a często i śmierć. Pomimo ogromnego ryzyka rodzice 
uczniów zamkniętych szkół wkrótce zaczęli zgłaszać się do 
nauczycieli z prośbą o naukę ich dzieci. Helena Bereziuk 
zaangażowała się w prowadzenie tajnych kompletów od 
początku ich istnienia.

Warunki nauczania były trudne. Jak pisała Helena 
Bereziuk we wspomnieniach zdarzało się, że uczniowie prze-
rabiali w ciągu roku dwuletni materiał z części przedmiotów 
inne pozostawiając do uzupełnienia. (z braku nauczycieli). 
Mimo tych trudności dbano, aby wszystko było jak należy. 
Uczniowie po przyswojeniu materiałów byli egzaminowani 
przez uprawnionych egzaminatorów.: „Pamiętam, że na 
pierwszy egzamin zawiozłam kilkoro moich uczniów do 
Krakowa. […]Punkt zborny zlokalizowany był w gmachu 
P.K.O. przy ulicy Zyblikiewicza, skąd skierowano nas do 
dwóch egzaminatorek.” – wspominała Helena Bereziuk. 
Dziś czyta się to łatwo i przyjemnie, ale gdy zastanowimy 

się nad sensem tych kilku 
zdań, dociera do nas, jaką 
odwagą musieli wykazać 
się bohaterowie tej historii. 
Mamy młodą dziewczynę, 
niedawno po studiach i jej 
jeszcze młodszych uczniów. 
Kraj pod okupacją. I oto 
ta grupa młodych ludzi 
rusza do stolicy Generalnej 
Guberni, gdzie ulice roją 
się od SS – manów, aby 
zdać egzamin do następnej 
klasy, za co grożą poważne 
konsekwencjeNiedługo po 
tym wydarzeniu w Brze-
sku ukonstytuowała się 
Państwowa Tajna Komisja Egzaminacyjna, w skład której 
weszła Helena Bereziuk. Od tej pory egzaminy były już 
przeprowadzane w Brzesku i okolicznych miejscowościach. 
Protokoły sporządzano na specjalnych blankietach i ukry-
wano. Po wojnie były one podstawą do wydania świadectw 
szkolnych.

Po zakończeniu wojny Helena Bereziuk rozpoczęła pracę 
w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Brzesku. Wkrótce 
zostaje przeniesiona do Liceum Ogólnokształcącego w Ra-
dłowie. Jakie były przyczyny tego przeniesienia? W albu-
mie wydanym na 100-lecie Liceum w Brzesku znajdziemy 
lakoniczną informację: „ze względów organizacyjnych”. 
Jak mówi Barbara Mastek, siostrzenica nauczycielki, 
prawdopodobnie było to przeniesienie karne. Władzom nie 
podobało się m.in. że Helena regularnie chodzi do kościoła. 
Wśród jej „radłowskich” uczniów znalazły się osoby, które 
w wolnej Polsce pełniły ważne funkcje, m.in.: Franciszek 
Ziejka (rektor UJ w latach 1999-2005), czy Józef Kowalczyk 
(późniejszy arcybiskup, prymas Polski w latach 2010-2014. 

W 1957 na własną prośbę powraca do LO w Brzesku, 
gdzie pracuje do przejścia na emeryturę w 1968 roku. 
W 1975 roku Helena Bereziuk została prezesem brzeskiego 
oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL – u. Towarzystwo 
zajmowało się między innymi zbiórką funduszy na działal-
ność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Było to o tyle 
ważne, że w latach komunistycznego zniewolenia, KUL był 
jedynym w Polsce niezależnym uniwersytetem. Na KUL – 
u studiowali m.in. ludzie, którzy z powodu niewłaściwego 
pochodzenia, czy osobistych zatargów z władzą ludową nie 
mieli szans dostać się na państwową uczelnię. Byłą to też 
jedyna uczelnia, gdzie nauki społeczne nie były podporząd-
kowane koncepcjom marksizmu. 

Helena Bereziuk zmarła w lipcu 1991 r. w Brzesku. 
Uczniowie wspominają ją jako wymagającą, ale życzliwą 
dla młodzieży, krewni podkreślają, że była osobą niezwykle 
oddaną rodzinie, mimo, że sama, po stracie ukochanego 
mężczyzny, do końca życia pozostała panną. 

Grzegorz Heród
Przygotowując tekst korzystałem z: albumu „100 lat 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku” (praca 
zbiorowa); wywiadu z panią Heleną Bereziuk, opubliko-
wanym na łamach pisma „Z Naszej Parafii” (lipiec 1993, 
s.6); Opracowania Heleny Bereziuk o tajnym nauczaniu na 
terenie Brzeska, Jadownik i Brzezowca, a także informacji 
pozyskanych drogą wywiadu dziennikarskiego. 

Halina Bereziuk we wspomnieniach nie tylko uczniów
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Tak dużo obecnie mówi się i pisze o miłosierdziu, współ-
pracy, pomocy potrzebującym, trosce o drugiego człowieka. 
Wydawałoby się, że jesteśmy ludźmi wrażliwymi na głód 
i nędzę… Nieraz zastanawiamy się, czy czyny miłosierdzia 
we współczesnych 
czasach są rzeczywi-
ście charakterystycz-
ne dla naszego wie-
ku, gdy świat stał 
się nagle globalną 
wioską. Wiadomości 
o tym, co dzieje się 
na całym świecie, 
są w zasięgu ręki… 
możemy współczuć 
i pomagać w miarę 
własnych możliwo-
ści. Czasem mamy 
wrażenie, że „Mi-
łosierdzie” zaczęło 
istnieć od czasów 
św. Faustyny i Jana 
Pawła II. Wcześniej się go nie doświadczało…

Pomyśleliśmy, że opowiemy Wam, Czytelnikom „Kościoła 
nad Uszwicą”, jaką twarz miało miłosierdzie pod koniec XIX 
wieku w Brzesku. Wykorzystamy w tym celu wspomnienie 
pani Krystyny mieszkającej w pobliżu kościoła parafialnego, 
która opowie wam o życiu miasta, wtedy, gdy spokojnie żyli 
obok siebie ludzie różnych wyznań, wspierali się wzajemnie, 
pomagali w potrzebie, choć była bieda i każdy mógł myśleć 
tylko o sobie, udając, że nie widzi potrzebujących. Bohaterem 
jest Ksiądz. Był proboszczem parafii św. Jakuba. To postać 
rzeczywista, bo mówią o nim dokumenty. I grobowiec na 
Cmentarzu Parafialnym.

Oddajmy głos Krystynie Dukała.
Redakcja

Były to lata osiemdziesiąte. Proboszczem parafii św. 
Jakuba od 1873 roku został ks. Ignacy Kubasiewicz, po-
chodzący z Nowego Sącza. W mieście żyło wówczas wiele 
ubogich ludzi, wielodzietne rodziny, Żydzi i Polacy. Liczne 
pożary niszczyły dobytek. Wielu nie dojadało. Starsi ludzie 
pewnie pamiętają, że w tamtych czasach Księża mieli nie 
tylko plebanię, ale i wielkie gospodarstwa rolne, budynki 
i narzędzia i oczywiście bydło. Pracę polową należało wy-
konać na czas, podobnie jak na wsi. Ks. Ignacy miał wiele 
zajęć, tym bardziej, że musiał usuwać skutki niedawnego 
pożaru. Zdecydował, że sprowadzi do pomocy swoich rodzi-
ców, aby przynajmniej doglądali robotników. Jego matka 
była Czeszką.

Aby wspomóc swoich parafian zorganizował akcję 
„Mleko”. Matka Księdza włączyła się do pomocy. Mleko 
z południowego udoju krów nalewała do baniek i pojemni-
ków, z którymi przychodzili ubodzy mieszkańcy. Dostawali 
wszyscy, kto się zgłosił. Nie robiono różnicy. Korzystała też 
liczna społeczność żydowska.

Skąd wiem o tych sprawach? Opowiadała o nich córka 
brata księdza, która wtedy była kilkunastoletnią dziewczyn-
ką i mieszkała na Brzezowcu. Wspominała o starym Żydzie, 
który ze łzami w oczach mówił: „Wszystkie moje dzieci wy-
chowane były na plebańskim mleku”. W jesieni rozdawano 
plony z pól, tzn. mąkę, kaszę, ziemniaki. Na Brzezowiec, 

który był bardzo ubogi, podjeżdżały plebańskie wozy. 
Mieszkańcy bardzo to sobie cenili i byli wdzięczni za dary. 
Pamięć o tej pomocy przetrwała kilkadziesiąt lat. Nic więc 
dziwnego, że na pomniku księdza Ignacego, na brzeskim 

cmentarzu, jest wy-
ryty napis: „Ten po-
mnik wznieśli przy-
jaciele”.

Zapamiętałam 
opowiadanie, któ-
re powtarzała moja 
mama (jej opowiada-
ła babcia), jak to 15 
sierpnia 1881 roku 
proboszcz Kubasie-
wicz udał się na od-
pust Wniebowzięcia 
NMP do Jasienia. 
Miał  celebrować 
Mszę św. Niedaleko 
za Brzeskiem zoba-
czył idące na odpust 

starsze panie nauczycielki. Wysiadł z bryczki i zaprosił je do 
skorzystania z niej. Sam był młody, więc poszedł piechotą. 
W międzyczasie rozpętała się burza. Deszcz był gwałtowny, 
wiał wiatr. Ksiądz dotarł do Jasienia zmoknięty i zzięb-
nięty. Odprawił Mszę św. Po powrocie zaniemógł. Okazało 

Miłosierdzie parafialne w XIX w
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W 2009 roku, w pełni lata, na początku lipca, miałem 
możliwość uczestniczyć, w prowadzonej przez saletynów, 
pielgrzymce, a równocześnie wycieczce szlakiem fiordów 
norweskich. Duchowym patronem tej niezwykłej wyprawy 
był Patron Norwegii św. Olaf, żyjący na przełomie X i XI 
stulecia. Jego sanktuarium, w pierwszej stolicy kraju, 
w Trondheim (ok. 400 kilometrów na północ od Oslo) jest 
miejscem otoczonym największym pietyzmem wszystkich 
Norwegów. Kościoły protestanckie, do których należy więk-
szość obywateli, podobnie jak w innych krajach skandy-
nawskich, nie mają większego wpływu na codzienne życie 
swych członków, ich liczba niestety maleje. Natomiast od 
kilkunastu lat przybywa katolików. Jest ich obecnie po-
nad 150 tysięcy. W porównaniu z rokiem 2012, liczba ta 
wzrosła o ponad 40 %. Są to w większości obcokrajowcy, 
wśród których dominują Filipińczycy i Polacy. Głównym 
kierunkiem emigracji Polaków, poza krajami Unii Euro-

pejskiej, jest obecnie właśnie Norwegia. Duszpasterstwo 
polskie jest dobrze zorganizowane, ma, jak się ocenia, 
spójną politykę informacyjną, w portalach internetowych 
jest kompletna baza danych. Są adresy, numery telefo-
nów, nie tylko parafii, ale także księży. Kościoły i kaplice 
są zwykle przepełnione. W ostatnich latach odwiedzał 
skupiska katolików polskich kardynał Nycz z Warszawy. 
Był także wcześniej biskup Wiktor Skworc, jeszcze jako 
biskup tarnowski. Podjął wtedy decyzję, aby skierować do 
Norwegii więcej naszych duszpasterzy. Jednym z nich był 
ksiądz Waldemar Jachymczak, który obecnie pracuje, jako 
wikariusz i katecheta w Okocimiu. Ostatni Schematyzm 
diecezji tarnowskiej, podaje, że aktualnie pracuje w Nor-
wegii ośmiu księży naszej diecezji. Jednym z dowodów 
dynamizmu Kościoła Katolickiego w tym pięknym kraju 
jest to, że zbudowano tam drugą, arktyczną katedrę 
w Tromsö.                               Z ygmunt Bochenek

się, że dostał zapalenia płuc, 
które wówczas było trudne do 
uleczenia. Zmarł mając 40 lat.

 Nie umiem powiedzieć, czy 
to, co zapamiętałam o życiu 
uwielbianego Kapłana, jest do 

końca prawdziwe, czy stało się swo-
istym hołdem dla Jego dobroci serca. 
Jedni powtarzali drugim, potem… 
ubogacone szło dalej. Tak zresztą ro-
dziły się legendy o świętych. A może 
wszystko jest prawdą? Ja tak uważam.

Dobroć serca cechowała też rodzinę 
ks. Ignacego. Jego stryj, Wojciech Ku-
basiewicz, bogaty mieszkaniec Lwowa 
był bezdzietny. W testamencie zapisał 
dwie swoje kamienice miastu Lwów. 
Jedną z nich przeznaczył na „Dom dla 
nieuleczalnych ubogich im. Kubasiewi-
czów”. Znajdował się on przy ówczesnej 
ulicy Rejtana, którą powojenne władze 
zmieniły na ulicę Kurbasa. Wspomógł 
też finansowo klasztor oo. Karmelitów, 
a pieniądze zgromadzone na książecz-
kach oszczędnościowych przeznaczył 
do systematycznego wspomagania 
ubogich i żebrzących (według zacho-

wanego testamentu).
 W dowód wdzięczności władze miasta Lwowa nazwały 

jedną z ulic jego imieniem. Po II wojnie światowej została 
przemianowana na ulicę Górską.

Krystyna Dukała  
z Kubasiewiczów

W ramach podsumowania:
Zawsze można żyć z ludźmi w przyjaźni. Niezależnie 

od poglądów czy wyznań. Wszyscy jesteśmy dziećmi jed-
nego Boga. Po co więc rozciągać w nieskończoność skargi 
i zażalenia, wzniecać nowe niechęci, podgrzewać nastroje. 
Po co nam dzisiaj potrzebny konflikt pomiędzy Polakami 
a  starszymi Braćmi w wierze? Teraz trzeba skupić się na 
tym, co nas łączy, a nie na tym, co dzieli.

I na koniec pytanie: Czy ludzkość istniałaby bez mi-
łości, która przynosi całemu światu  nadzieję i radość? 
Czy gatunek Homo Sapiens mógłby dojść do tak bardzo 
rozwiniętej cywilizacji, gdyby istniała na świecie tylko 
zawiść, nienawiść i zazdrość? Rację ma św. Paweł, który 
powiedział: Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - 
te trzy: z nich zaś największa  jest miłość.” 1 Kor 13,1-13 

Den Katolske Kirke i Norge 
Kościół Katolicki w Norwegii
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W sobotę, 24 marca, o godzinie 12.00 
rozpoczęła się w Brzeskiej Farze pogrzebo-
wa Msza za śp. Lillę Sztyler. Duża świąty-
nia była prawie wypełniona. Obecne były 
grupy dzieci przedszkolnych i młodszych 
klas podstawówki w kolorowych ludowych 
strojach Brzeska i powiatu, gdzie Lilla 
prowadziła kursy tańca w szkołach, domach 
kultury czy w różnych klubach, z okolic 
Tarnowa, Bochni. Przyszli gimnazjaliści 
i licealiści z biało – żółtymi flagami papie-
skimi, których pamiętamy z korowodów 
tanecznych w Brzegach koło Wieliczki 
w czasie Światowych Dni Młodzieży, z na-
szego brzeskiego Rynku, spod tarnowskiego 
Ratusza a także krakowskiego Rynku pod 
Sukiennicami, gdzie różne kolorowe grupy, 
zwłaszcza po Wielkanocy – w programie 
Resurection Danc śpiewały i tańczyły wy-
machując flagami na cześć Ojca Świętego, 
Jana Pawła II po Jego beatyfikacji czy 
kanonizacji.

Przy białej trumnie i w nawach usta-
wiły się prowadzone przez wodzirejów we 
frakach kolejne grupy, które pamiętamy 
z dorocznych korowodów tanecznych pod 
Rybą na Lednicy, gdzie od kilkunastu lat 
wyjeżdżała, prowadzona przez Lillę nasza 
brzeska młodzież z Młodego Kolpinga. 
Wiele osób trzymało w rękach białe lilie. 
Wśród kilkunastu koncelebrantów Mszy 
św., której przewodniczył ks. prałat Józef 
Drabik, był następca o. Jana Góry na 
Jamnej – o. Andrzej Chlewicki, który 
wygłosił homilię pogrzebową. Był kustosz 
sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie 
a równocześnie dyrektor dorocznych Tar-
nowskich Pielgrzymek Pieszych na Jasną 
Górę, ks. Zbigniew Szostak. W czasie tych 
pielgrzymek często śpiewały i tańczyły 
grupy lednickie.

Jednym z koncelebrantów był szczupły 
niewysoki ksiądz w nietypowym kape-
luszu – Wojciech Ignasiak, moderator 
Ośrodka Profilaktyczno – szkoleniowego 
Fundacji Ruchu Światło – Życie, imienia 
sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickie-
go w Katowicach. To tam, przed 20 laty, 
w 1998 roku przeprowadzono pierwsze 
warsztaty dla wodzirejów. Mieliśmy 
z oazami ks. Blachnickiego kontakt 
i współpracę, bo w Brzesku działały już 
wtedy Kręgi Rodzin Domowego Kościoła. 
Zgłosiliśmy na te warsztaty śp. Lillę 
Sztyler i Mariusza Niedziałkowskiego. 
I tak się zaczęło. Reprezentowali naszą 
parafię i powstałą w 1995 roku u nas 
Rodzinę Kolpinga, przy której udało się 
utworzyć, w dużej mierze dzięki determi-
nacji Lilli i Mariusza – sekcję Młodego 
Kolpinga. I to był początek ich szerokiej 
działalności. Pierwsze Andrzejki i Zaba-

Błogosławione owoce…
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wy Karnawałowe. Pierwsze Festyny w ramach wiosennych 
Brzeskich Dni Młodych, których „duszą” była Lilla.

 Współpraca ze środowiskiem oazowych wodzirejów 
rozpoczęta przed 20 laty i trwająca do dziś, wydała błogo-
sławione owoce. W następnych latach drugim źródłem in-
spiracji dla Młodego Kolpinga i szerokich kręgów młodzieży 

z Brzeska i okolicy stały się kontakty z o. Janem Górą, który 
w listopadzie 2000 roku uczestniczył w naszym Tygodniu 
Kultury Chrześcijańskiej i zaprosił brzeską młodzież na 
Jamną i na tworzącą się niezwykłą inicjatywę ewangeli-
zacyjną na Lednicy.

Ks. Zygmunt Bochenek 

Ksiądz Jan pochodził z rodziny, w której na życie za-
rabiało się pracę fizyczną. Ojciec, śp. Stanisław (+ 2000) 
był ślusarzem mechanikiem, a matka, Karolina  krawco-
wą. Mieli czworo dzieci. Przyszły kapłan urodził się jako 
drugie z kolei dziecko 3 grudnia 1950 roku w Brzesku 
przy ulicy Głowackiego, gdzie wówczas i obecnie jest ich 
mieszkanie i został ochrzczony 25 grudnia, w uroczystość 
Bożego Narodzenia. Chrztu św. udzielił ks. Józef Białek, 
miejscowy katecheta.  Tak zaczęło się życie Boże małego 
Janka, które pielęgnowane przez troskliwych rodziców 
dbających o religijną atmosferę domu zaowocowało powo-
łaniem kapłańskim. Ale zanim to się stało, najpierw były 
lata szkolne, spotkania z mądrymi kapłanami i dobrymi 
nauczycielami. Jan przed ukończeniem szkoły podstawo-
wej przystąpił w roku 1964 do sakramentu bierzmowania. 
Potem rozpoczął naukę w miejscowym Liceum Ogólno-
kształcącym i zakończy ją egzaminem dojrzałości 29 maja 
1968 roku.

Ks. Jan tak po latach opisuje ten okres swego życia:
W Brzesku miałem wspaniałych księży, którzy anga-

żowali nas, młodych, w działalność parafialną. Prawdzi-
wym ojcem duchowym był dla mnie ówczesny proboszcz 
ks. Jakub Stosur. Jego wspaniała postawa kapłańska 

Pożegnaliśmy księdza Jana Tobołę
i posługa w konfesjonale, od którego zawsze odchodziłem 
podniesiony na duchu, utwierdzała mnie coraz bardziej 
w przekonaniu, że kapłan jest bardzo potrzebny ludziom. 
Już w ostatnich latach szkoły podstawowej pojawiła się 
pierwsza myśl, czy by nie poświęcić swojego życia Bogu. 
Gdy wikariuszem w Brzesku był ks. Jan Kordela, na 
plebanii, zwłaszcza w okresie wakacyjnym bywałem pra-
wie codziennie. Był dla mnie prawdziwym przyjacielem, 
wspierał mnie duchowo a nawet materialnie, gdyż dochody 
rodziców były raczej skromne. Często zapraszał mnie do 
swojego rodzinnego domu. Zabawne było to, że po latach, 
gdy byłem wikariuszem w Łęgu tarnowskim, uczyłem re-
ligii w jego rodzinnej wiosce, gdzie mnie wszyscy znali od 
dziecka i niektóre osoby miały problem, jak się do mnie 
zwracać, czy na „Ty” czy na „Ksiądz”. Dzisiaj uważam, 
że w sposób subtelny wpływał na moją decyzję wyboru 
życiowej drogi.

Drugą postacią, której nie zapomnę, był ks. Edward Lima-
nówka. Miał charyzmat przyciągania do Kościoła młodzieży. 
Prowadził z nami spotkania ewangelizacyjne, angażował 
w liturgię w kościele szkolnym, imponował nam swoją en-
cyklopedyczna wiedzą. W latach jego pracy katechetycznej 
w brzeskich szkołach średnich, zrodziło się najwięcej powołań.
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Księdza Jana poznałem jeszcze przed jego święceniami 
(1974 r.), jako alumna w Tarnowskim Seminarium Duchow-
nym w Kole Duszpasterstwa Młodzieży, które zacząłem 
w tych latach prowadzić. Jako młody ksiądz chętnie włączał 
się w prowadzenie grup „Wakacji z Bogiem”, które były wtedy 
nowością w naszej diecezji i stanowiły alternatywę dla po-
wstałych wcześniej oaz Ruchu Światło – Życie. Ks. Jan dał 
się poznać nie tylko jako dobry kaznodzieja dla młodzieży, 
ale także autor konspektów pogadanek i rozważań biblijnych, 
które redagowaliśmy dla księży i świeckich prowadzących 
tygodniowe wędrowne „Wakacje z Bogiem” np. szlakiem 
cerkiewnym czy wokół jezior Rożnowskiego i Czchowskiego.

To jego zaangażowanie miało z pewnością podstawy 
w wiedzy, którą zdobył pisząc pracę magisterską o począt-
kach katolickich związków młodzieży na ziemiach polskich 
przed I wojną światową i w okresie międzywojennym. 
Porównywał je z popularnymi w Niemczech już od połowy 
XIX w. stowarzyszeniami młodzieży, których twórcą był ks. 
Adolph Kolping. Fragmenty tej pracy były publikowane na 
łamach ukazującego się wtedy w Brzesku „Wzrastania”. 
W tych latach także należał do istniejącego przy redakcji 
„Wzrastania” zespołu roboczego pod przewodnictwem bpa 
Władysława Bobowskiego, którego zadaniem było przygo-
towanie statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

 Po upadku komunizmu, Stowarzyszenie to dzięki współ-
pracy księży i świeckich z diecezji tarnowskiej, krakowskiej 
i przemyskiej zostało po kilkudziesięciu latach przerwy 
wskrzeszone. Podstawą takiej decyzji Episkopatu Polski był 
Statut, który powstał przy udziale księdza Jana Toboły. Warto 
dodać, że niektóre spotkania tego zespołu odbywały się na 
plebanii w Niedźwiadzie, w parafii, którą prowadził ks. Jan. 
Byłem ich uczestnikiem. Po zakończeniu tych prac, w sierp-
niu 1989 roku ks. Jan uczestniczył w Światowych Dniach 

Wspomnienie o Księdzu Janie
Młodzieży w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wtedy 
z Polski mogła wyjechać nieliczna delegacja zaangażowanej 
w życie parafialne młodzieży. Było w niej tylko kilku księży.

Ks. Jan zmarł 25 stycznia 2018 roku. Manifestacyjny 
pogrzeb odbył się w sobotę, 27 stycznia. Dziesięć ostatnich 
lat ciężko chorował. Zwykle dwa razy miesiącu musiał 
korzystać z leczenia w klinice onkologicznej w Gliwicach. 
Leczenie było bardzo kosztowne.W ostatnich latach, kiedy 
mieszkał w Brzesku, chętnie pomagał, o ile mu pozwoliło 
zdrowie, w pracy duszpasterskiej nie tylko w rodzinnej 
parafii, ale także w okolicznych parafiach.

Niech podsumowaniem jego życia będą słowa, które 
napisał kilka lat wcześniej:

“Wybrałem kapłaństwo, wierząc, że jestem powołany 
i właśnie ta droga przyniesie mi szczęście i pozwoli mi 
zrealizować się w życiu. W kapłaństwie pociągało mnie to, 
że będę pracował dla ludzi i wśród ludzi, by ich przybliżyć 
do Boga. Pierwsze lata kapłaństwa były pełne euforii i ide-
alizmu. W miarę upływu lat i zdobywania doświadczenia 
pojawiało się coraz silniejsze poczucie odpowiedzialności 
za to, co robię. Zdarzały się  takie sytuacje, kiedy ta od-
powiedzialność nawet przytłaczała. Jak w życiu każdego 
człowieka, tak i w kapłaństwie, są chwile radości i szczęścia. 
(.) Jest tez codzienność zwykła i szara, ale gdy kapłan czuje 
się potrzebny, to jest szczęśliwy.

 Po latach pracy, gdy spoglądam wstecz, nie widzę 
większych chwil załamań, czy poczucia utraty sensu swojej 
pracy. Przeciwnie muszę powiedzieć, że im jestem starszy, 
tym bardziej cieszy mnie to co robię i wiem, że nie pomyliłem 
się w wyborze swojej życiowej drogi”.

Ks. Zygmunt Bochenek

Jak w życiu każdego księdza, u początków podejmo-
wania decyzji byli przede wszystkim rodzice i atmosfera 
religijna panująca w domu, następnie księża, z którymi 
się spotykałem, ale i sytuacja polityczna, w której wzra-
stałem. Jako licealiści nie chcieliśmy się godzić z ideologią 
marksistowsko - leninowską, którą nam brutalnie wpajano, 
oczekiwałem więc spełnienia się w kapłaństwie, które było 
dla mnie drogą prawdy. Chciałem się poświęcić temu, co 
było pozbawione fałszu i zakłamania. Kilka miesięcy przed 
maturą wiedziałem już na pewno, że chcę być księdzem “.

Jan rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Wszedł 
w społeczność klerycką z taką opinią przywiezioną z Brze-
ska, że ks. Rektor z pełnym zaufaniem mógł mu powierzyć 
funkcję prezesa rokowego, a pod koniec studiów - dziekana 
wszystkich kleryków.

Jan ukończył studia ze stopniem magistra teologii 
w zakresie historii Kościoła. Otrzymał go za pracę na 
temat “Związek Młodzieży Polskiej Męskiej w Tarnowie 
1916 -1939” napisaną pod kierunkiem ks. dr Adama No-
waka.Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1974 roku 
z rąk biskupa Jerzego Ablewicza w katedrze tarnowskiej, 
a tydzień później, 9 czerwca 1974 roku cała parafia 
uczestniczyła w jego Mszy św. prymicyjnej. Przy okazji 
tej uroczystości ks. dziekan Kazimierz Kopacz, następca 
ks. Jakuba Stosura wyraził publicznie podziękowanie 
rodzicom ks. Prymicjanta za chętne angażowanie się w ży-
cie wspólnoty parafialnej. Szczególnie podkreślił zasługi 
matki, p. Karoliny Toboła, która przygotowała dla kościoła 

wiele szat liturgicznych i innych paramentów kościelnych. 
Był to okres kosztownych inwestycji budowlanych w pa-
rafii i wszelka pomoc parafian brzeskich była w wielkiej 
cenie. Wyrazem tej wdzięczności było urządzenie przyjęcia 
prymicyjnego na koszt parafii w nowo wybudowanym 
budynku plebańskim.

Ks. Jan umieścił na obrazku prymicyjnym słowa, które 
ożywiały w tym czasie jego serce: “Nie dozwól Boże, bym 
się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa” (Gal 6,14) i zachęcał rodaków 
do wspólnej modlitwy: “Proście, bracia, aby dane mi 
było słowo do jawnego głoszenia tajemnicy Ewangelii” 
(Ef 8,19).

Kapłańska służba ks. Jana rozpoczęła się w parafii Łęg 
Tarnowski. Potem był a Bochnia, Krynica, gdzie probosz-
czem był pochodzący z Brzeska ks. Franciszek Kostrzewa. 
W 1986 r. dostał nominację na proboszcza w parafii Niedź-
wiada, w dekanacie ropczyckim, należącym wówczas do 
diecezji tarnowskiej. Tam pracował przez pięć lat. 8 lipca 
1991 roku biskup Józef Życiński mianował go proboszczem 
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niedomicach. 
Po złożeniu urzędu proboszcza parafii Niedomice pozostał 
w tejże parafii w charakterze rezydenta. W 2016 roku za-
mieszkał w parafii p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła w Brzesku. W październiku 2016 roku został 
obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Ko-
legiackiej w Bochni.

Ze strony internetowej parafii Niedomice
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Jak w życiu każdego człowieka, 
tak i w kapłaństwie, są chwile 
radości i szczęścia. 
(…) Jest też codzienność zwykła 
i szara, ale gdy kapłan czuje się 
potrzebny, to jest szczęśliwy.
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Brzeskie Towarzystwo GRYF

Śp. Lilla Sztyler
Wodzirejstwo dotychczas traktowałam jako 
zawód, nawet rzemiosło. Teraz wydaje mi się, że 
to rodzaj artyzmu, sztuki, bardzo uzależnione 
od osoby prowadzącego. Najważniejsze, 
by wszyscy czuli się dobrze, by nikt nie był 
osamotniony i wyobcowany.

Mariusz i Lilla – wodzireje z Brzeska z Kazimierzem Hojną 
(po prawej) – najbardziej znanym wodzirejem w Polsce


