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   Cztery zasady dobrego 
   dialogu w rodzinach:

	 	 	 bardziej	słuchać	niż	mówić;		 	 	
	 	 bardziej	rozumieć	niż	oceniać;	
	 bardziej	dzielić	się	niż	dyskutować;	 	 	 																														
a	nade	wszystko	przebaczać.
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19 maja 1997 r. miało miejsce w parafii św. Jakuba 
ważne wydarzenie. Wpłynęło ono na religijny klimat miasta, 
pobudziło wielu do aktywności duchowej, rozpoczęło nowy 
etap maryjnej pobożności. 
Myślę o sprowadzeniu do 
naszej parafii Figury Matki 
Bożej Fatimskiej z dalekiej 
Portugalii. Mam nadzieję, 
że nie tylko ja zapamiętałam 
ten szczególny wieczór na 
cmentarzu komunalnym, 
skąd prowadziliśmy Madonnę 
w uroczystej, rozświetlonej 
procesji do naszego kościoła. 
Tu przywitał ją ks. Proboszcz, 
Zygmunt Bochenek i przed-
stawiciele parafii.

Miałam to szczęście, że 
przemawiając wtedy w imie-
niu kobiet zapewniłam Mary-
ję, że będzie Jej u nas dobrze. 
Przytoczę zakończenie tego 
powitania: Nie bój się, Jasna 
Pani! Nie skrzywdzimy Cię! 
Jest tu nas tak wielu. Wokół 
Ciebie. I z Tobą. Posłuchamy 
słów Jana Pawła II: „Pój-
dziemy w życie z Różańcem 
złączeni z Maryją, do której 
szatan nie ma dostępu, a od-
mieni się życie każdego z nas 
i naszych rodzin, rozjaśni się 
cała nasza Ojczyzna wiarą 
i miłością i zakwitnie pokój 
na ziemi”.

Może nie od razu. Może 
jeszcze nie już. Najważniejsze, 
że jesteś z nami i już tutaj 
pozostaniesz. Do Twoich stóp 
będziemy przychodzić ze swo-
imi troskami i kłopotami, ra-
dościami i smutkami. Ty nas 
wysłuchasz, pocieszysz i obro-
nisz, dasz siłę do przetrwania 
trudnych chwil, otrzesz łzy. 
Nie darmo nazywają Cię 
Matką dobrej rady, Uzdro-
wieniem chorych, Ucieczką 
grzesznych, Pocieszycielką 
strapionych.

Od tego czasu, każdego 
13 dnia miesiąca od maja 
do października, ruszała 
wieczorem procesja z pięk-
nie ozdobioną figurą Pani 
Fatimskiej i zapalonymi lam-
pionami w rękach wiernych, 
do bliższych, a nawet odda-
lonych od kościoła kapliczek 
przydrożnych. Figurę przez 
bardzo długi czas ozdabiała 
p. Maria Bernady, o której za 

chwilę Wam opowiem. Od czasu zmiany Proboszcza procesje 
fatimskie odbywają się wokół Rynku.

Rok później, 13 października, ks. Proboszcz zapropono-

Dwadzieścia lat istnienia grupy modlitewnej
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wał peregrynację małych figurek Matki Bożej Fatimskiej po 
domach mieszkańców. Zakupił 7 figurek, bo tyle było rejo-
nów w parafii. Przygotował modlitewnik pomagający godnie 
przyjąć Maryję w rodzinach. Realizowaliśmy wtedy projekt 
odnowy parafii w ramach Ruchu dla Lepszego Świata.

 I ruszyła Matka Fatimska... Od domu do domu, od 
sąsiada do sąsiada. W pierwszym dniu, wieczorem zbierała 
się cała rodzina na modlitwę i śpiew, dokonywano wpisów 
do pamiątkowej kroniki. Te notatki są świadectwem, jak 
mocno przeżywaliśmy ten czas pogłębionej wiary, nadziei 
i miłości, prostowania ścieżek życiowych, nawet naprawia-
nia relacji sąsiedzkich. Jedną z tych kronik podarowaliśmy 
papieżowi, Janowi Pawłowi II, gdy przebywał w Starym 
Sączu podczas pielgrzymki do Ojczyzny. 

Zapytacie pewnie, dlaczego taki długi jest mój wstęp 
i nie bardzo zgadza się z tytułem artykułu? Dlatego, że 
w wyniku tej peregrynacji zawiązały się ściślejsze więzy 
sąsiedzkie. W zamyśle organizatorów, ( wtedy decyzje 
podejmowaliśmy wspólnie z ks. Proboszczem jako Zespół 
Koordynujący), zamierzaliśmy stworzyć w parafii chociaż 
kilka grup modlitewnych, sąsiedzkich, takich, jak teraz 
proponował będzie Synod Diecezjalny, by chrześcijanie 
stanowili rodzinę rodzin w swoim środowisku. Powstały trzy 
takie grupy: na ul. Wyzwolenia (Rejon VI), na Ogrodowej 
( Rejon II) i na Placu. Żwirki i Wigury (Rejon VII). Dwie 
pierwsze szybko się „wykruszyły” ale ta trzecia istnieje do 
dziś. Aż trudno uwierzyć Dwadzieścia lat comiesięcznych 
spotkań daje sumę 240. Regularnie, mimo przeszkód. Co 
miesiąc w innym domu. Całymi rodzinami!

Przewodniczącym Rejonu VII, obejmującego ulice wokół 
kościoła, był Kazimierz Wrona wspierany przez Marię Ber-
nady. I to ona właśnie była i nadal jest duszą tej niespoty-
kanej ewangelizacyjnej działalności. Znamy się od samego 
początku mojego uczestnictwa w Ruchu. Poprosiłam ją, by 
opowiedziała, jak się to stało, że nie ustali w drodze.

Maria Dziwiszewska

Oto jej wypowiedź:
Figura Matki Bożej z Fatimy przybyła do naszego domu 

11 listopada1998 r. Na zawsze zapamiętałam ten dzień. 
Przygotowałam ołtarzyk, kwiaty i świece. Zaprosiłam rodzi-
nę mieszkającą w Brzesku. O umówionej porze poszliśmy do 
pani Kulisiowej, naszej sąsiadki, by zabrać od niej Fatimską 
Panią. Pomodliliśmy się wspólnie, a sąsiedzi towarzyszyli 
nam ze świecami w drodze powrotnej. W mieszkaniu ser-
decznie powitaliśmy Maryję, modliliśmy się korzystając 
z przygotowanej przez ks. Proboszcza książeczki i  wła-
snych zbiorów. Śpiewaliśmy pieśni maryjne. Całą noc na 
ołtarzyku paliło się światło. Na drugi dzień przyszli jeszcze 
sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. Zaproponowałam spotkania 
fatimskie co miesiąc. Nawet się nie spodziewałam, że będą 
tego chcieli. Ale krąg naszych przyjaciół zaakceptował 
pomysł… Pani Kurek stwierdziła: „Modlitwy nigdy dość”. 
A rozpromieniona pani Schmidt, zdziwiona, że jest nas tak 
dużo, powiedziała z radością: „ Jutro będzie Figurka u mnie. 
Zapraszam na drugi różaniec” Trzeci odbył się następnego 
dnia u pani Obalowej.

 I tak trwa do dziś. Zwołujemy się telefonicznie, bo nie 
każdemu, z różnych względów odpowiada ten, a nie inny 
dzień. Z początku było nas dużo, około 20 osób. Wielu 
przychodziło regularnie, inni rzadziej, potem dochodzili 
jeszcze nowi. Do tych najwierniejszych należeli: pani Ku-
lisiowa, państwo Kurkowie, państwo Puziowie z dwójką 
dzieci, Urszula Schmidt, Krystyna Puzia z Ogrodowej, pani 
Obalowa, pani Stanisława Migdał oraz pani Bąk, miesz-
kająca obok nas z czwórką dzieci, przy czym najmłodsza, 

Sara miała wtedy dwa latka. Dziecko siedziało spokojnie 
na ulubionym bujanym foteliku ( mam go do dziś), bawiło 
się nim, przestawiało, ale nie przeszkadzało nam w mo-
dlitwie. Oczywiście zawsze obecni byliśmy my – ja, mój 
mąż, syn, córka i wnuk Wojtek. Czasem przychodzili na 
spotkania państwo Basia i Kazimierz Wronowie i Bogusia 
Jamrożek z Ogrodowej. 

Na naszym marcowym spotkaniu w ubiegłym roku 
był obecny ks. Zygmunt Bochenek. Zaprosiliśmy go, tym 
bardziej, że dowiedział się o naszym istnieniu niedawno 
i to zupełnie przypadkowo. Obecność Księdza była dla nas 
znakiem, że czynimy dobrze, satysfakcją, że docenił naszą 
wierność Maryi z Fatimy, którą właśnie on sprowadził do 
parafii. Mieliśmy wrażenie, że „dzielenie się życiem” we 
wspólnocie z kapłanem było radośniejsze i jakby ważniejsze. 
Tym bardziej błogosławieństwo kapłańskie na naszą dalszą 
pielgrzymkę wiary.

Bardzo mocno przeżywaliśmy, gdy odchodzili od nas do 
wieczności kolejni członkowie grupy: pani Obalowa, mój 
mąż, pani Kurkowa, Urszula Schmidt. Jeszcze dziś łzy cisną 
mi się do oczu, gdy wspominam spotkanie w mieszkaniu 
pani Urszuli. Długo chorowała i chyba zdawała sobie spra-
wę, że wkrótce odejdzie, bo żegnała się ze mną szczególnie 
serdecznie, a na końcu powiedziała: „To był ostatni różaniec 
w moim domu”. Zmarła 4 miesiące później.

Czas mijał. Dzieci dorastały. Opuszczały rodzinne 
domy. Zakładały własne rodziny. Córka pani Kulisiowej, 
pani Puziowa z mężem, zbudowali dom w Jasieniu i tam 
zamieszkali z dziećmi. Matka została sama. Aż nie chce się 
uwierzyć - jak mówi pani Maria - że mimo swoich obowiąz-
ków obydwoje przyjeżdżali do Brzeska na nasze spotkania 
razem z dziećmi. Potem ze względu na stan zdrowia matki 
zabrali ją do siebie. Gdy tylko czuła się lepiej, przyjeżdżali 
do Brzeska wszyscy.

Przez ostatnie 4 lata urządzamy spotkania w Jasieniu 
u pani Kulisiowej. Stan zdrowia nie pozwala jej przyjeżdżać 
do Brzeska, więc my jedziemy do niej. Uczestniczą w nich 
od samego początku sąsiedzi. Spodobała im się fatimska 
wspólnota modlitewna. I za to też niech będą Bogu dzięki.

Spotkania zaczynamy pieśnią maryjną, potem modlimy 
się na różańcu w różnych intencjach, z którymi przychodzą 
ludzie: uroczystości rodzinnych, za Ojczyznę, za chorych, 
samotnych i uwikłanych w nałogi, za dusze zmarłych, 
w sprawach trudnych i beznadziejnych. Czasem ktoś spoza 
grupy prosi nas o modlitwę. Kończymy modlitwą „Anioł 
Pański” w intencji zmarłych członków naszej grupy, Apelem 
Jasnogórskim, czasem pieśnią „Panience na dobranoc” czy 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy”. 

Prócz modlitwy mamy zawsze agapę: herbatę i ciasto. 
To czas przeznaczony na wspólne rozmowy, dzielenie się 
doświadczeniami, radościami i troskami. Dawniej często 
słuchaliśmy wspomnień pani Urszuli i pana Kurka, którzy 
pochodzili z Ukrainy i wspominali swoje rodzinne domy, 
młodość, czasy wojny i tułaczki. Słuchaliśmy ich, bo umieli 
pięknie opowiadać! 

Czy było warto? Co nam dają te spotkania? Tak. Jest 
warto. Poznaliśmy się wzajemnie, zawiązaliśmy przyja-
cielskie relacje, wspieramy się w potrzebie, dzielimy się 
smutkami i radościami codziennego życia. Jednym zdaniem: 
Jesteśmy Rodziną. Bo jak inaczej pomyśleć, gdy odbiera się 
telefon: „Pani Marysiu, jak się cieszę! Zostałam babcią!” – 
tak dzielić się można swoją radością tylko z kimś bliskim.

A najważniejsze według mnie jest to, że skromnie, bez 
rozgłosu, oddając cześć Maryi chwalimy Boga i służymy 
ludziom.

Maria Bernady
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W naszym parafialnym zespole synodalnym rozma-
wialiśmy ostatnio o tym, jak wygląda dialog w dzisiejszej 
rodzinie a jak wyglądać powinien. I temu tematowi „dialogu 
w rodzinie” poświęcona jest właśnie dzisiejsza niedziela 
synodalna.

Wspominamy dziś narodziny Jana Chrzciciela, który 
był największym z proroków. Bóg go stworzył i powołał, 
aby w Jego imieniu przemawiał do ludzi. Aby głosząc im 
słowo Boga, przyprowadzał ich do Niego. Bo Bóg nie chce 
być niemy jak Zachariasz, który od momentu, gdy stracił 
mowę, nie mógł porozmawiać ze swoją żoną, nie mógł jej 
opowiedzieć o tym, co czuje i co przeżywa. Bóg chce mówić 
do tych, których kocha. Nie chce milczeć, bo milczenie 
buduje mur. Być może właśnie dlatego, kiedy rodzi się św. 
Jan – ten który za chwilę będzie mówił w imieniu Boga – 
to usta Zachariasza się otwierają, a język rozwiązuje. To 
jest wymowny znak tego, że Bóg nie chce być niemy, nie 
chce milczeć, lecz wejść w dialog z tymi, których kocha. Ale 
nie po to, żeby ich do czegoś przekonać, lecz po to, żeby się 
z nimi spotkać.

Skoro więc jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobień-
stwo, to jesteśmy zaproszeni do tego samego – do prowadze-
nia dialogu z tymi, których kochamy. Dialogu, nie dyskusji. 
Aby móc Go w tym naśladować, warto poznać cztery proste 
zasady dobrego dialogu: bardziej słuchać niż mówić; 
bardziej rozumieć niż oceniać; bardziej dzielić się niż 
dyskutować; a nade wszystko przebaczać.

Bardziej słuchać niż mówić - to według specjalistów 
pierwsza zasada dobrego dialogu. I badania psychologów 
zresztą potwierdzane przez Biblię, są zaskakujące. Do czego 
mężczyzna jest potrzebny kobiecie? Żeby kobietę wysłuchać. 
Często w święta Maryjne czyta się fragment Ewangelii 
opisujący, jak Maryja wybiera się do Elżbiety. I po co Ma-
ryja idzie w pośpiechu do swej krewnej? Żeby jej pomóc, bo 
Elżbieta również była w stanie błogosławionym i to jeszcze 
w podeszłym wieku. Ale również i może przede wszystkim, 
Maryja idzie do niej, żeby porozmawiać o swojej tajemnicy.

Kobieta nieraz chce swojemu mężowi opowiedzieć o swo-
im życiu, o swoim sercu, o swoich emocjach, a mąż jako 
stuprocentowy facet, podchodzi do sprawy technicznie i za-
czyna jej rozwiązywać problemy. Kobieta mówi, że szefowa 
w pracy jest niedobra, a mąż od razu do niej, to zmień pracę. 
Po co? Praca jest dobra, to szefowa nie jest dobra. Ona chce 
mężowi tylko opowiedzieć. Mąż może tego nie rozumieć, bo 
po co opowiadać, jeśli nie chce się niczego zmieniać? Kobieta 
różni się od mężczyzny nie tylko zewnętrznie ale również jej 
konstrukcja wewnętrzna, emocjonalna jest całkowicie inna. 
Facet z reguły dzieli się czymś tylko wtedy, gdy potrzebuje 
pomocy, rady. Nieraz mężczyzna ma żal do żony: Czemu ty 
ciągle do mamy dzwonisz? Dlaczego ciągle z tą koleżanką 
gadasz? Bo mama jej słucha, bo koleżanka jej słucha. Dla 
kobiety najbliższym człowiekiem jest ten, który ją wysłu-
chuje. Ale mężczyzna po kilku kilkunastu latach może mieć 

dość. Drodzy panowie. Słuchajcie swoich żon i uczestniczcie 
w ich problemach. To skutkuje. 

Kolejną zasadą dobrego dialogu, jest bardziej rozu-
mieć niż oceniać. Trzeba rozumieć naturę kobiety i naturę 
mężczyzny. Czego chce mężczyzna od kobiety? Podziwu. 
I kiedy mężczyzna wraca do domu, do swojej żony, to chce 
usłyszeć że jest kimś. Drogie panie, doceńcie swoich mężów. 
Czasem pochwalcie, bądźcie miłe, nawet mimo zmęczenia, 
nie wyładowujcie złych humorów…

Bardziej dzielić się sobą, niż dyskutować
W prawdziwym dialogu mówienie przybiera formę 

dzielenia się. Dzielenie się jest czymś innym niż dyskusja. 
Dzieląc się, przekazuję, jak ja widzę dane zagadnienie 
(…), mówię o sobie. I to jest bardzo ważne w dialogu. Nie 
wypowiadam myśli ogólnych, że „tak trzeba”, albo „ludzie 
uważają”, ale mówię o sobie, w pierwszej osobie, wypowiada-
jąc jasny komunikat na temat swoich uczuć, stanu swojego 
wnętrza, swoich potrzeb

Dzieląc się, nie narzucam swojego zdania innym, ale 
traktuję je w sposób partnerski z głosem drugiego człowie-
ka(…).Dzielenie się jest więc czymś innym niż dyskusja. 
Wiele małżeńskich dyskusji kończy się awanturą lub ci-
chymi dniami, zależnie od temperamentu.

Bardzo utrudnia dialog formuła „nie zgadzam się” 
z kimś lub czymś. Wypowiadający ją rzadko zadaje sobie 
pytanie, o co naprawdę chodzi drugiej stronie, dlaczego 
wypowiada się tak czy inaczej. (…)

W dzieleniu się warto zwracać uwagę na delikatność. 
Słowa ostre, raniące, pogłębiają napięcie, jakie jest mię-
dzy nami, wznoszą bariery. A każde słowo wypowiedziane 
w sposób ciepły, życzliwy, ma siłę „topienia lodów”. W praw-
dziwym dialogu liczy się spotkanie osób. To coś więcej niż 
walka na argumenty między nimi. Dzielenie się pozwala 
nam pozostać sobą, znaleźć rozwiązanie, które nie będzie 
kompromisem, ale rozeznaniem, jakie rozwiązanie będzie 
najlepsze.

- Czwartą zasadą dobrego dialogu, o której mówią spe-
cjaliści jest przebaczenie

„W małżeństwie, w rodzinie, chodzi najczęściej o spra-
wę zupełnie prostą: o zdolność wybaczenia sobie drobnych 
urazów, bez wymuszeń, ze świadomością. Że się samemu 
zraniło, że najbliższy człowiek został nieumyślnie przeze 
mnie zraniony. Słowo „przepraszam” ma moc kruszenia 
lodów, które nieroztopione mogą przybierać kształty mon-
strualnych gór lodowych. „Przepraszam” jako słowo, gest, 
uśmiech, który buduje i odbudowuje komunię osób. Jako 
postawa na co dzień, zanim napięcia i konflikty, niezrozu-
mienia, osądy urosną do wielkości muru, który trzeba będzie 
z wielkim wysiłkiem rozbijać.” (Jerzy Grzybowski, Dialog 
jako droga duchowości w małżeństwie, Wydawnictwo 
„M”, Kraków 2009 (s. 19, 87-98, 113).”

Udostępnił ks. Józef Górka

Jak prowadzić dialog małżeński? 

Nasza parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja w Po-
rębie Spytkowskiej wyróżnia się przeżywaniem co tydzień 
w sobotni wieczór rocznicy Nawiedzenia Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Msza święta jest sprawowana 

Jak utrwalać chrześcijańskie tradycje?
w intencji ok. siedmiu rodzin, które wspólnie uczestniczą 
w nabożeństwie. Przeżywanie wspólnej Eucharystii na 
pewno sprzyja budowaniu właściwych relacji sąsiedzkich. 
Rodziny te dbają o wystrój i porządek kościoła i cmentarza. 
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Drodzy młodzi Czytelnicy!
Przed nami miesiąc, dwa, a może nawet cała jesień, 

poświęcona na prośbę Ojca Świętego, Franciszka, trosce 
Kościoła o młodzież. Centralnym wydarzeniem ma być 
zapowiedziany przed kilkoma laty, na październik 2018 
roku, Synod Biskupów całego Kościoła, poświęcony w całości 
młodzieży. Przygotowujemy się do niego przez obchody II. 
rocznicy Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się 
w Krakowie i w całej Małopolsce. W naszej diecezji służy 
temu także Synod Diecezjalny.

Przypominamy o tym Wam, dawnym i obecnym sympa-
tykom i czytelnikom „Wzrastania” i „Kościóła nad Uszwicą”. 
Proponujemy, zwłaszcza młodym z dekanatu brzeskiego 
i całej Ziemi Brzeskiej pracę nad sobą przez uważną lektu-
rę, w najbliższym roku szkolnym, tekstów ks. Stanisława 
Marka, drukowanych niegdyś we „Wzrastaniu”, a obecnie 
wydanych w osobnej książeczce.

 „Książeczka Małego Księdza”
Tę propozycję kierujemy w pierwszym rzędzie do kan-

dydatów do Bierzmowania z ostatniej, III klasy gimnazjum. 
Szczegóły będą podawane na bieżąco w najbliższych miesią-
cach przez katechetów lub animatorów grup parafialnych.

***
„Jestem tylko małym księdzem” - Tak nieraz z przy-

mrużeniem oka przedstawiał się ksiądz Stanisław, autor 
tej książeczki. Opowiem Wam o Nim i o tym, co Go skłoniło 
do pisania zebranych w niej felietonów. 

Był to chyba luty 1985 r. kolejna zima po stanie 
wojennym. W kręgu animatorów młodzieżowych grup 
apostolskich diecezji tarnowskiej rozeszła się wiadomość, 
że Ojciec Święty zaprasza nas do Rzymu na światowe 
spotkanie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. 
Księża opiekunowie zachęcali, aby starać się o paszporty 
i wizy. Po kilku tygodniach gromadka szczęśliwców, którzy 
je uzyskali w towarzystwie Księdza Stanisława i piszącego 

Jest to piękna tradycja 
raczej niespotykana w in-
nych parafiach. W naszej 
miejscowości przyjął się 
również zwyczaj noszenia 
obrazów podczas procesji 
przez młode dziewczęta. 
Dziewczyny, koniecznie 
panny, podczas uroczysto-
ści są ubrane białe, dłu-
gie sukienki. Dziewczęta, 
które noszą obraz robią to 
aż do zamążpójścia. Z sa-
mym ślubem związany jest 
piękny zwyczaj. Koleżanki 
stawiają obraz obok ołta-
rza. Po uroczystości panna 
młoda żegna obraz. To 
niezwykła i wzruszająca 
tradycja. Noszenie feretro-
nów jest przede wszystkim 
znakiem wyznania wiary 
i niewątpliwie odbierane 
jest jako zaszczyt i wyróż-
nienie. 

Małżeństwo drogą 
do świętości - świadectwo

Od ponad roku jesteśmy członkami Domowego Kościoła. 
Decyzja o wstąpieniu do wspólnoty nie była łatwa. Jednak 
razem z mężem chcieliśmy tworzyć prawdziwie chrześcijań-
ską rodzinę i razem dążyć do świętości. I chociaż wcześniej 
wydawało nam się, że w naszym małżeństwie nie chcemy 
niczego zmieniać, to jednak zmieniło się i to niemało. Za-
częliśmy bardziej dostrzegać fakt, że małżeństwo i rodzina 
to przede wszystkim służba i że po Panu Bogu właśnie 
współmałżonek zajmuje pierwsze miejsce. Zobowiązania, 
które stawia przed nami bycie we wspólnocie bardzo 
nam pomagają w życiu codziennym. Wspólna modlitwa 
małżeńska, rodzinna i dialog wzmacniają nasze więzi. Za-
uważyliśmy, że regularne czytanie Pisma Świętego działa 
cuda i powoduje radość w rodzinie. Chcielibyśmy życzyć 
wszystkim małżeństwom, by Ewangelia stała się waszym 
najlepszym przyjacielem. Katecheza w niedzielę synodalną 

mówiła o zasadach prowadzenia dialogu małżeńskiego. My 
będąc w Domowym Kościele wiemy, że dialog małżeński jest 
najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktów w obec-
ności Pana Boga i jest błogosławionym darem. Zachęcamy 
małżonków do tej wspólnoty. Jest to miejsce dla tych rodzin, 
które poważnie traktują swoje małżeństwo i chcą bardziej 
zbliżyć się do Pana Boga. 

Drogowskazem niech będą dla Was słowa Apostoła Na-
rodów, św. Pawła, z listu do Efezjan, w którym wzywa nas 
do życia zgodnego z powołaniem: A zatem zachęcam was ja, 
więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powo-
łania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, 
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie 
zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno 
jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej 
nadziei, jaką daje wasze powołanie.....( Ef 4,1- 4).

 Wiesia i Marek 
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te słowa, wraz ze setką młodych 
pielgrzymów z sąsiednich diecezji 
wyleciała samolotem czarterowym 
z Krakowa. Przewodniczył nam bp 
Władysław Bobowski

z Tarnowa. W Rzymie powitało 
nas ciepłe, wiosenne słońce. Włączy-
liśmy się w trzystu

tysięczną wspólnotę młodych 
z całego świata. Pierwsze spotkanie 
z Ojcem Świętym 

przeżyliśmy na Stadionie Olim-
pijskim. Zanim rozpoczęła się litur-
gia, oglądaliśmy pokazowy mecz Ita-
lia - Reszta Europy. W jej drużynie 
grał Zbigniew Boniek. Potem były 
zawody lekkoatletyczne, w których 
startował między innymi w sko-
ku wzwyż student kanadyjski po 
amputacji jednej nogi, który mimo 
tego pokonał wysokość dwu metrów. 
- Tak mijały nam pełne wrażeń dni. 
Niektórzy nasi pielgrzymi, zwie-
dzając Rzym, odwiedzali polskie 
placówki emigracyjne i przynosili do hotelu zakazane 
w kraju publikacje antykomunistyczne. Chcieli je zabrać 
do Polski, niestety większość tych książek padła później 
ofiarą kontroli celnej na 1otnisku w Krakowie. Wszyscy 
jednak przewieźli niewielką, ale niezwykle cenną książecz-
kę w niebieskiej okładce. Miała tytuł: „List Apostolski Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Młodych całego świata”. Jak póź-
niej dowiedzieliśmy się, był to pierwszy, w dwutysięcznych 
dziejach Kościoła List Papieski skierowany do młodzieży. 
Tę książeczkę otrzymaliśmy po wspaniałej liturgii Niedzieli 
Palmowej na Placu Świętego Piotra. 

Nasza pielgrzymka została szczególnie wyróżniona. Oto 
wprowadzono nas na trybuny umieszczone na dachu 
Pałacu Papieskiego ze sławnym oknem, 
z którego w każdą niedzie-
lę przemawia Ojciec 
Święty do pielgrzy-
mów zebranych na 
Placu. Z tej wysokości 
doskonale widzieliśmy 
ołtarz i celebransów 
wokół niego. Jan Pa-
weł II poświęcił palmy, 
a w homilii nawiązując 
do rozważań zawartych 
w Liście, przedstawił mło-
dym ewangeliczny program 
pracy nad rozwojem swego 
charakteru i pomnażaniem 
Bożych talentów, które każdy 
otrzymuje. Zachęcał pielgrzy-
mów, „młodych całego świata”, 
aby naśladowali 12- letniego 
Jezusa, który - jak pisze o nim 
w Ewangelii św. Łukasz - „wzra-
stał w łasce u Boga i u ludzi-
”(Łk. 2.52) Ta praca nad sobą, 
nazywana przez Ojca Świętego 
wzrastaniem, jest „ewangeliczną 
definicją młodości” - czyli czymś 
najważniejszym w tym okresie 
życia. Znaczenie tej niebieskiej ksią-

żeczki z Listem Papieskim uświa-
domiliśmy sobie pełniej dopiero po 
powrocie do domu. 

Treść „Listu” stała się tematem 
gorących dyskusji w kręgu księży 
i świeckich wolontariuszy organi-
zujących i prowadzących popularne 
w tamtych latach „Wakacje z Bo-
giem”. Postanowiliśmy populary-
zować wśród młodzieży nauczanie 
i wskazania Jana Pawła II przez 
wydawanie miesięcznika.

 Daliśmy mu tytuł „Wzrastanie”. 
Było to wtedy jedyne w diecezji tar-
nowskiej pismo katolickie i pierwsze 
w Polsce pismo dla młodzieży, jakie 
zaczęło wychodzić po kilkudziesię-
ciu latach, od czasu jak komuniści 
zamknęli po wojnie prasę katolicką. 
Pierwszy numer ukazał się listopa-
dzie 1986 r. w Tarnowie. Wkrótce 
„Wzrastanie” stało się znane i czy-
tane w całym kraju w parafiach 
i środowiskach młodzieży katolickiej. 

Współzałożycielem i jednym z filarów „Wzrastania” był 
Ksiądz Stanisław. Jego felietony były chętnie czytane. Za-
chęcały do pracy nad sobą, do kształtowania w sobie dobrych 
sprawności i wykorzeniania wad. Felietony rozpoczynały 
się od słów „Stop! Czerwone światło! Zatrzymaj się!” Po 
tym ostrzeżeniu był przedstawiony lekko, dowcipnie i jasno 
jakiś konkretny problem z życia młodych. Tekst kończył się 
zachętą: „Uwaga! Zielone światło! Idź dalej!”. Felietony i inne 
artykuły Księdza Stanisława spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem. Dlatego przez kilka lat przedrukowywano je także 
w wysokonakładowym „Rycerzu Niepokalanej”. 
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***
Zaprezentujemy Wam pierwszy felieton 
ks. Marka, wprowadzający w temat 
całej „Książeczki”

Z WRAŻLIWOŚCIĄ ŹRENICY OKA

Stop! Zatrzymaj się! Czerwone światło! 

W ruchu miejskim na codzień z tym się spotykamy. 
Na rogatkach ulic, przed wjazdem na stację kolejową 
jako semafory, widnieją znane słupki sygnalizacji świetl-
nej, która reguluje ruchem.

W kilkunastu felietonach będziemy zapalać dla cie-
bie, Drogi Czytelniku, takie „światła” duchowe na wzór 
tych, które regulują ruch uliczny. 

W krótkich felietonach, oznaczonych rysunkiem 
słupka sygnalizacyjnego, chcemy pisać o różnych co-
dziennych sprawach. Po to, abyś mógł lepiej odszukiwać 
i rozpoznawać właściwy kierunek życia. Jeśli więc odczu-
wasz taką potrzebę spoglądaj na te „światła”, odczytuj 
je. Niech one pomogą ci iść właściwą drogą. Odczytuj, 
gdzie, kiedy i w czym każą ci zatrzymać się niczym 
maszyniście przed semaforem, a kiedy nacisnąć pedał 
przyspieszenia, jak to czyni kierowca, gdy pokaże się 
zielony kolor. A więc stop! Zatrzymaj się! Uwaga: żółte 
światło! Przygotuj się do dalszej jazdy!

Doświadczyliśmy tego wiele razy: gdy do oka wpadnie 
jakiś proszek lub muszka, momentalnie powieka zaczy-
na drgać, oko łzawi, aż obce ciało wypłynie. Następuje 
spontaniczna obrona, walka o jego usunięcie, ponieważ 
zagraża subtelnej strukturze organu. Podziwiamy to 
zachowanie się powieki będącej naturalną ochroną deli-
katnej powłoki, jakże ważnej dla nas źrenicy. I słusznie. 
Gdyby nie ona, dawno stracilibyśmy „okna na świat”, bez 
którego nie sposób przecież bezpiecznie, samodzielnie 
i owocnie żyć, poruszać się, pracować. 

Czym oko dla zewnętrznego życia – tym jest sumie-

nie dla życia wewnętrznego, dla naszej duchowości. Od 
jego delikatnej struktury, od wrażliwości, zależy wiele, 
nieraz bardzo wiele. Jak wrażliwość powieki oka broni 
je przed zniszczeniem – tak odpowiednia wrażliwość 
sumienia ma nas bronić przed utratą Bożej Łaski, przed 
zanieczyszczeniem własnej „świątyni Ducha Świętego”, 
który mieszka w nas od chrztu. I podobnie jak reaguje 
oko, tak niech reaguje nasze sumienie na każde „obce 
ciało”, które tam wpadnie. 

Jeśli w ciągu dnia ulegniesz jakiejś słabości, popeł-
nisz nietakt wobec Pana Boga, jeśli zgrzeszysz – niech 
natychmiast po zreflektowaniu się, zadrga „membrana” 
twego sumienia, niech „załzawi się” wewnętrzna świado-
mość. Aktem żalu, nawet bez żegnania się czy klękania 
staraj się oczyścić swe serce, powrócić z bezdroży na 
właściwy tor, staraj się przylgnąć swą wolą do Boga. 
Natomiast wieczór przy modlitwie kończącej dzień, już 
kiedy klękniesz, przedstaw raz jeszcze sprawę Bożemu 
Miłosierdziu i aktem żalu doskonałego zmyj wszystkie 
przewiny dnia. 

„Boże, za cały dzień,
za całe me życie,
co tylko było w nim złego,
zwłaszcza za... 
chcę Cię bardzo przeprosić
i pojednany z Tobą zasnąć”. 

W czasie najbliższej spowiedzi powtórz to wyznanie 
przed kapłanem, i otrzymasz rozgrzeszenie sakra-
mentalne. Wtedy życie twoje będzie twórcze, planowe, 
rozsądne z trzymaniem palca na pulsie postępowania 
a nie „na niby”, nie przypadkowe. Takie życie – będzie 
prawdziwym „wzrastaniem”, o którym tak często mówił 
Ojciec Święty Jan Paweł II do młodych.

Uwaga! Zielone światło! Idź dalej!

Często powtarzał, że jest dumny ze swoich dwóch oj-
czyzn: Polski i Danii. W pierwszej się urodził, wychował 
i otrzymał dar powołania do służby Bożej, w drugiej spędził 
42 lata kapłańskiego życia. O. Władysław Zdunek z zakonu 
redemptorystów odszedł do wieczności 7 czerwca 2018 r. 
w wieku 82 lat, w 62 roku życia zakonnego i 57 roku ka-
płaństwa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 czerwca 
w kościele pw. św. Anny w Kopenhadze. Uczestniczyli 
w nich: biskup Kopenhagi Czesław Kozon, prowincjałowie: 
wiedeńsko-monachijski o. Alfons Jestl CSsRi warszawski 
o. Janusz Sok CSsR, polski konsul w Danii – Dobrosława 
Siemianowska, przedstawiciele rodziny i wielu wiernych 
– Duńczyków, Polaków, Wietnamczyków, Filipińczyków. 

Warto przybliżyć postać o. Władysława Zdunka – ka-
płana pełnego ciepła, cierpliwości i wrażliwości pasterskiej 
– jak wspominano go podczas uroczystości pogrzebowych.

Urodził się 23.03.1936 r. w Uszwi. Rok po zdaniu matury 
w brzeskim gimnazjum wstąpił do zakonu redemptorystów. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 r. Następnie praco-
wał dwa lata w Warszawie. Potem przebywał w Tuchowie, 
gdzie pełnił funkcję referenta do spraw powołań zakonnych. 

Kapłan dwóch Ojczyzn
Wspomnienie o  o. Władysławie Zdunku
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Z Brzeska do Porąbki Uszewskiej pielgrzymki odby-
wały się często przy różnych okazjach, ale chyba pierwszy 
raz miejscowi pielgrzymowali w przeciwną stronę.

- To jest nasza pierwsza Droga św. Jakuba, ale miejmy 
nadzieję nie ostatnia. Bracia z Przeworska nas zdopingo-
wali, by wraz z nimi pokonać odcinek z Porąbki Uszewskiej 
do Brzeska - wyjaśnia Tomasz Mikuliński z Bractwa św. 
Jakuba działającego od 2015 roku przy  Modlitwę przed 
wyjściem na szlak poprowadził ks. prof. Kazimierz Bełch, 
duszpasterz turystów archidiecezji przemyskiej, autor 
modlitewnika „Jakubowego” czy też rozmyślań związa-

nych z Via Regia. Bractwo św. Jakuba Apostoła przy 
sanktuarium Grobu Pańskiego w Przeworsku parafii św. 
Jakuba w Brzesku wędruje małopolskim szlakiem już drugi 
weekend” - tłumaczy Jacek Marian Hołub, organizator 
pielgrzymki.„Przeworskie” bractwo powstało w 2013 roku 
i zrzesza ok. 20 osób z całego Podkarpacia. Są to przeważnie 
osoby, które były w Santiago. –„ Mamy swoje płaszcze, laski, 
kapelusze hiszpańskie i włączamy się m.in. w uroczysto-
ści przy parafiach św. Jakuba na Podkarpaciu. Są takie 
trzy - w Korczowej, Krzemienicy i Górze Ropczyckiej. Raz 
w miesiącu mamy bracką Mszę św. w sanktuarium Grobu 

Nietypowy kierunek

W 1968 r. został skierowany do Gliwic. Tam katechizował 
młodzież szkół średnich oraz organizował duszpasterstwo 
studentów. Studiował psychologię na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra, a następnie sto-
pień doktora psychologii wychowawczej. W 1976 r. wyjechał 
do Danii–protestanckiego kraju, w którym katolicy stanowią 
niecały procent mieszkańców. Początkowo pracował wśród 
Polaków na wyspie Fionii i uczył się języka duńskiego. Po 
trzech latach został proboszczem dwóch duńskich parafii: 
Nyborg i Assens. Działalność duszpasterską kontynuował 
w polskiej parafii św. Anny w Kopenhadze, głosząc jedno-
cześnie rekolekcje dla kapłanów rodaków oraz wiernych 
w Niemczech, Anglii, Francji i w krajach Beneluksu. Od 
1992 r. do momentu przejścia na emeryturę był proboszczem 
wielonarodowościowej parafii św. Mikołaja w Hvidovre, do 
której należą Duńczycy, Wietnamczycy i Polacy. Dla tych 
ostatnich z potrzeby serca odprawiał w każdą niedzielę 
Mszę św. w języku polskim.

W tym miejscu należy podkreślić ogromne zaangażo-
wanie o. Władysława Zdunka w życie duńskiej Polonii. Na 
początku swojej posługi w Danii, przebywając w Odense, 
znacząco wpłynął na ożywienie życia religijnego i narodo-
wego mieszkających tam rodaków. Później pełnił funkcję 
kapelana Koła Armii Krajowej, Samodzielnego Koła 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Domu Polonii 
w Kopenhadze oraz należał do współzałożycieli Związku 
Harcerstwa Polskiego w Danii. Był także koordynatorem 
Polskiej Misji Katolickiej w tym kraju. Organizował uro-
czystości narodowe, wieczory pieśni patriotycznych oraz 
spotkania stowarzyszeń polonijnych. Szybko stał się dla 
duńskiej Polonii przyjacielem i autorytetem. Będąc na 
emeryturze, nadal angażował się w działalność polonijną. 
9 czerwca 2018 r. miał celebrować Eucharystię podczas 
uroczystości 125-lecia przybycia do Danii pierwszych Pola-
ków. Nie zdążył. O szacunku i sympatii, jakimi środowisko 
polonijne darzyło swojego duszpasterza, świadczy nekrolog 
zamieszczony na portalu społecznościowym Federacji Po-
lonia: „Pożegnaliśmy wyjątkowego Kapłana i Człowieka. 
Był przyjacielem Federacji i Polonii duńskiej. Dziękujemy 
mu za to bardzo.” 

O. Władysław Zdunek regularnie odwiedzał Polskę. 
W rodzinnej parafii Uszew obchodził jubileusz 40-lecia 
i 50-lecia święceń kapłańskich. Mimo wielu lat spędzonych 
na emigracji nadal myślał po polsku i czuł się Polakiem, 
będąc jednocześnie silnie związanym ze swoją duńską 
wspólnotą parafialną. 

Osobnym rozdziałem w życiu o. Władysława Zdunka 
była praca naukowa. Mimo licznych obowiązków duszpa-
sterskich publikował wiele artykułów o tematyce teologicz-
nej, psychologicznej, pedagogicznej i historycznej, m.in. 

w „Tygodniku Powszechnym”, miesięczniku „Informacje 
Polskiej Misji Katolickiej w Danii” czy w  „Informatorze 
Polskim” ukazującym się w Kopenhadze. Część z nich 
została zebrana w książce „Myśli z parafii św. Mikołaja 
w Hvidovre”, która ukazała się w  2012 r. Publikacja ta 
była kontynuacją zbioru esejów „Myśli z terenu misyjne-
go”. W tekstach tych autor jawi się jako erudyta, człowiek 
o szerokim spojrzeniu na rzeczywistość, jako kapłan żywo 
zainteresowany kondycją Kościoła katolickiego zarówno 
w Polsce, jak i w Danii.

W bezpośrednim kontakcie z o. Władysławem dało się 
zauważyć pogodę ducha, otwartość na drugiego człowieka 
oraz ufność w Opatrzność Bożą. Zjednywał sobie ludzi 
łagodnością, skromnością i poczuciem humoru. Zapytany 
kiedyś, czy jest szczęśliwy, odpowiedział: „Jestem zado-
wolony. Szczęśliwy będę dopiero wtedy, gdy spotkam się 
z moim Panem”. Ten gorliwy duszpasterz i patriota był 
niewątpliwie jednym najbardziej zasłużonych polskich 
kapłanów pracujących w Danii.

Teresa Czesak
Źródła: www.redemptor.pl

https://tarnow.gosc.pl/doc/4803011.Via-Regia-z-Porabki-do-Brzeska
http://www.redemptor.pl
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Bożego w Przeworsku” - dodaje pan Jacek.
Na szlak wraz z nimi wybrało się ok. 10 osób z Brze-

ska. Choć trasę tę niektórzy z nich pokonywali nieraz, to 
jednak zawsze szli w kierunku przeciwnym - z Brzeska do 
Groty Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej. Przy-
kładem takiego pielgrzyma jest pani Jadwiga, choć i szlak 
Jakubowy jej nie obcy i to ten w Hiszpanii.Pani Jadwiga 
z parafii św. Jakuba z Brzeska wspomina: „ Przeszliśmy 
wraz z mężem Drogą św. Jakuba ostatnie 100 km do San-
tiago de Compostela, więc posiadamy na to nawet specjalny 
dokument. To była ostatnia pielgrzymka z ks. Czesławem 
Konwentem. Piękny i niezapomniany czas”. A Beata Malec- 
Suwara, autorka tego artykułu dodaje: „Nasza droga była 
nietypowa, ponieważ codziennie wracaliśmy do Santiago 
na nocleg. Stopniowo więc przybliżaliśmy się do św. Ja-
kuba, jednocześnie codziennie u niego będąc. Poza tym ta 
pielgrzymka przebyta w milczeniu dostarczyła nam jeszcze 
innego rodzaju przeżyć niż te, których się doświadcza, idąc 

ze śpiewem i głośną modlitwą na ustach. Każdemu czegoś 
takiego bym życzyła”.

19 marca b.r. w uro-
czystościach św. Józefa 
w Kątach, koło Iwkowe-
j,wspólnota wierzących 
obchodziła Jubileusz 60 
– lecia święceń kapłań-
skich byłego długoletniego 
proboszcza, Księdza Pra-
łata Stanisława Nowaka. 
Piszemy o tym radosnym 
wydarzeniu na łamach na-

szego pisma dekanalnego, ponieważ Czcigodny Diamentowy 
Jubilat jest mocno związany z Ziemią Brzeską i parafiami 
nad Uszwicą. Urodził się i uczęszczał do Szkoły Podstawo-
wej w Okocimiu. Maturę zdał w brzeskim Liceum Ogólno-
kształcącym. Po studiach teologicznych i formacji w naszym 
tarnowskim seminarium przyjął święcenia kapłańskie 9 
marca 1958 roku. Jest księdzem naszej tarnowskiej diecezji. 
Pracował jako wikariusz w Sarnowie, Pilźnie,, Żegocinie. 
Dwukrotnie był proboszczem. Najpierw w Nawojowej, 
największej parafii w diecezji. Potem w Kątach, w których 
spędził lata swej zasłużonej emerytury. W dalszym ciągu 
pomaga w pracy duszpasterskiej w parafii i dekanacie 
czchowskim. Wygłasza kazania, spowiada, odwiedza cho-
rych, udziela im sakramentów świętych.

Wśród licznych gości i przyjaciół uczestniczących w uro-
czystości byli też członkowie rodziny i czterej rocznikowi ko-

ledzy z Seminarium: prezes kursu, bp Władysław Bobowski, 
ks. Zdzisław Sąsiadek, ks. Stefan Wal i ks. Zygmunt Boche-
nek. Byli także liczni przedstawiciele samorządu, m.in. wójt 
gminy, emerytowana nauczycielka, były sekretarz gminy p. 
Maria Stanuch. Oto fragmenty jej laudacji jubileuszowej, 
którą objęła także kolegów kursowych ks. Jubilata:

„Czcigodny Księże Prałacie! Kiedy patrzymy wstecz 
na 29 lat Twojego kapłaństwa w naszej Parafii — to być 
może, nie pamiętamy dokładnie wygłoszonych kazań, mo-
dlitw i nabożeństw, ale mamy w sercach absolutne przeko-
nanie, że dla Ciebie, My - Parafinie byliśmy najważniejsi. 
Prowadziłeś nas do Boga drogą wyjątkową, poprzez dawany 
nam wzór człowieczeństwa i kapłaństwa - realizowany 
z wielką wiarą, serdecznością, poświęceniem i kulturą. 

Pod opieką św. Józefa
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Byłeś dla Nas jak dobry pasterz, 
troszczący się o swoje owce, tak, jak 
określają to słowa Księgi Ezechiela:

Zagubioną odszukani, zabłą-
kaną sprowadzę z powrotem, ska-
leczoną opatrzę, chorą umocnię 
a tłustą i mocną będę ochraniał. 
Zabłąkanych prowadziłeś do Boga 
przez kratki konfesjonału, uczyłeś 
nas dróg Bożych przez sprawowanie 
sakramentów św., głosiłeś kazania, 
nasze dzieci uczyłeś religii, odwiedza-
łeś naszych bliskich chorych, przygo-
towywałeś ich na śmierć i prowadziłeś 
na miejsce spoczynku. Modliłeś się 
za żywych i zmarłych Byłeś otwarty 
na nasze potrzeby, w szczególności 
w sytuacjach trudnych, kiedy grunt 

obsuwał się spod nóg i byliśmy bez-
radni, mogliśmy liczyć na Twoje 
duszpasterskie wsparcie i modlitwę, 
zrozumienie i dyskrecję. Jesteś dla 
nas również niedoścignionym wzorem 
tworzenia właściwych relacji między-
ludzkich - to Ty pierwszy z daleka 
nas witałeś i pozdrawiałeś, darzyłeś 
wielką serdecznością i szacunkiem, 
na który, być możecie nie zawsze 
zasłużyliśmy. W Twojej posłudze 
najważniejsza była miłość do Boga 
i ludzi. I za to Cię Kochamy. Żadne 
słowa, choćby najpiękniejsze, nie 
wyraża naszej wdzięczności. Za to 
wszystko serdecznie dziękujemy. 
Bóg zapłać !”

Ks. Zygmunt Bochenek

W roku szkolnym 1959/60 do parafii św. Jakuba Ap. 
w Brzesku przybył nowy wikariusz ks. Jan Kutrzeba i za-
stąpił on ks. Leopolda Bandurskiego. Ks. Jan uczył dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku jeszcze w budynku 
szkoły, ponieważ religia po roku 1956 wróciła w mury 
szkolne, ale odbywała się po lekcjach.

Jak pamiętam, był kapłanem bardzo gorliwym i uczucio-
wym. Wszyscy uczniowie dwa razy w tygodniu, po zakończe-
niu lekcji z innych przedmiotów, zostawali na lekcje religii. 
Ks. Jan starał się z wielką gorliwością przekazywać nam 
wiadomości katechizmowe. Czasami byliśmy niegrzeczni 
i bardzo ruchliwi. Gdy jego prośby o zachowanie ciszy nie 
przynosiły rezultatu, widziałem w jego oczach łzy. Z per-

spektywy czasu stwier-
dzam, że Ks. Jan słusznie 
ubolewał i tak reagował 
na zachowanie uczonych 
przez siebie dzieci. 

Powojenne warunki 
życia i wrogie traktowa-
nie religii przez władze 
państwowe, utrudniały 
katechizację. W naszej 
parafii ks. Kutrzeba prze-
bywał tylko jeden rok, 
bo został przeniesiony do 
parafii Jadowniki Mokre, 
gdzie został mianowany 
proboszczem.

W bieżącym roku odwiedziłem mojego byłego katechetę, 
który obecnie przebywa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilita-
cyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Caritas 
Diecezji Tarnowskie” w Jadownikach Mokrych. Ks. Prałat 
Jan Kutrzeba obchodził 20 czerwca 2018 roku 70-cio lecie 
święceń kapłańskich. O wydarzeniach tych pisze kierow-
niczka ośrodka, gdzie odbyła się Msza św. jubileuszowa.

 Wojciech Szydłowski

Ks. Jan Kutrzeba urodził się 22.10.1922 r. w Myśle-
nicach. Włączony do prezbiterium Kościoła tarnowskie-
go został 20.06.1948 r. W ciągu tych 70 lat kapłaństwa 
posługiwał jako wikariusz w parafiach: Wietrzychowice, 
Zbylitowska Góra i Brzesko (św. Jakuba). W Jadownikach 
Mokrych przebywa już 58 lat, z czego proboszczem był przez 
okres 37 lat. Był też dziekanem dekanatu Radłów.

Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego - tak mówił Jan 
Maria Vianney, święty kapłan Bł. Jan Paweł II dodaje, że 
jest to dar i tajemnica. Kapłaństwo wprawia nas również 
w zachwyt i zadumę jak u ks. Jana Twardowskiego: „Wła-
snego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam 
i przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem 
klękam”.

20 czerwca 2018 r. mogliśmy przyklęknąć przed tajem-
nicą kapłaństwa, tego dnia bowiem 70. rocznicę święceń 
kapłańskich obchodził ks. prałat Jan Kutrzeba. 

Wspomnienia o ks. Janie Kutrzebie
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I śpiewali pięknie! Kto? Zespół Muzyki Sakralnej 
LUMEN, Chór GAUDIUM w połączeniu z  uczestnikami 
różnych grup parafialnych oraz goście. 3 czerwca 2018 r. 
o godzinie 18.00 w kościele Miłosierdzia Bożego wykonali 
Pop - oratorium Miłosierdzie Boże. 

„Skoro śpiew o nim jest tak piękny, jak piękne musi być 
Miłosierdzie Boże” – podsumował koncert ks. Proboszcz 
Wojciech Werner – i dodał – „Niech to ziarno Bożego Mi-

łosierdzia padnie w nasze serca, abyśmy je przeżywali na 
chwałę i Boży pożytek jeszcze następne 25 lat, i następne 
25 lat i kolejne….”. Bo właśnie niniejszym, niedzielnym 
koncertem nasza parafia rozpoczęła świętowanie Jubileuszu 
25- lecia istnienia. Zaczęliśmy je w znakomitym, doboro-
wym towarzystwie – podkreślił ksiądz Proboszcz, witając 
i przedstawiając kompozytora Pop - oratorium – Zbigniewa 
Małkowicza, Zespół LUMEN i solistów oraz nasze śpiewa-

O niepojętym Miłosierdziu Bożym
będę śpiewać na wieki …

Uroczystość Jubileuszu rozpoczęła Msza Św. w kaplicy 
Ośrodka pod przewodnictwem ks. Marka Koguta, dyrektora 
Ośrodka. Do wspólnej modlitwy włączyli się także kapłani: 
ks. Franciszek Kostrzewa, ks. Leszek Dudziak, ks. Józef 
Drabik, ks. Kazimierz Borczewski: ks. Bogdan Walerowski, 
ks. Julian Zając.

Dostojnemu Jubilatowi za lata posługi, za modli-
twę i za składane każdego dnia cierpienie, dzięko-
wał w imieniu całej Wspólnoty Ośrodka ks. Marek 
Kogut. Życzenia składały także dzieci wręczając 
bukiet kwiatów. Podziękowania i gratulacje złożył 
także ks. prałat L. Dudziak, były szczepanowski 
dziekan. Z okazji tak wielkiego Jubileuszu gratu-
lacje przesłał bp Andrzej Jeż. Życzenia i gratulacje 
przesłał również abp Józef Kowalczyk, wychowanek 
Jubilata, były Nuncjusz Apostolski w Polsce i były 
Prymas Polski.

Adriana Błaszczyk

JUBILEUSZ PARAFII MIŁOSIERDZIA W BRZESKU

Z okazji 25. rocznicy powstania parafii Miłosierdzia Bożego w kościele wykonano pop-oratorium do słów św.  
s. Faustyny z muzyką Zbigniewa Małkowicza. Parafię Miłosierdzia Bożego w Brzesku 16 lipca 1993 roku erygował  
bp Józef Życiński.

Z okazji zbliżającego się jubileuszu w kościele parafialnym zabrzmiało pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”. 
Teksty na podstawie „Dzienniczka” św. s. Faustyny przygotowała s. Elżbieta Siepak, muzykę skomponował Zbi-
gniew Małkowicz.

Parafianie i goście wysłuchali oratorium w wykonaniu solistów i zespołu muzyki sakralnej „Lumen” oraz 
parafialnego chóru Gaudium, który pod kierunkiem Iwony Mikołajek od pół roku przygotowywał się do premiery 
utworu. Swoim śpiewem chór wzmocnili także parafianie działający w innych grupach w brzeskiej wspólnocie.         

(Gość Niedzielny)
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jące „siły połączone” chóru i gości wraz z dyrygentką Iwoną 
Mikołajek i Andrzejem Gicalą.

Wypełniająca po brzegi kościół publiczność już na 
wejściu powitała wykonawców brawami, ale stokroć 
większym aplauzem podziękowała za całe wydarzenie. 
A było za co! Zarówno muzycy, soliści jak i nasi chórzyści 
perfekcyjnie przygotowani i prowadzeni przez kompozy-
tora i dyrygentkę dostarczyli zebranym mocnych wrażeń: 
i refleksyjnego zamyślenia i dużo radości. Świadczyło 
o tym bisowanie i wspólny śpiew refrenu utworu „Okaż 
mi Boże”, uśmiechnięte twarze i spontaniczne wyrazy 
uznania dla wykonawców, którymi słuchacze dzielili 
się po koncercie: - Jesteśmy pod wrażeniem! Piękne 
wykonanie! Jesteśmy dumni z naszego chóru i tego co 
robią. Wspaniali, utalentowani ludzie! Cieszymy się, że 
tak się pięknie rozwijają – mówili Jola, Ania, Janusz. 
Pracę dyrygentki, pani Iwony Mikołajek docenił również 
sam uznany w szerokich kręgach kompozytor Zbigniew 
Małkowicz, dziękując za współpracę i za przygotowanie 
chóru do występu. 

Oratorium składa się z kilkunastu fragmentów z Dzien-
niczka oraz kilkunastu, niekiedy wręcz przebojowych, 
utworów muzycznych. Niektóre z nich są już nam znane 
i śpiewamy je w kościele np. „Okaż mi Boże Miłosierdzie” 
czy „Magnificat”. Tym niemniej dzięki aranżacji i różno-
rodności muzycznej mogliśmy je odkryć na nowo, zaś inne 

dopiero poznać. Wsłuchując się w ich teksty oraz słowa 
narracji mogliśmy łatwiej zagłębić się w przekaz św. Siostry 
Faustyny, zachwycić się i zadziwić ile ważnych, głębokich 
treści niesie orędzie Jezusa spisane przez skromną, nie 
mającą wykształcenia siostrę zakonną. 

- Św. Faustyna jest naszą przewodniczką, orę-
downiczką Bożego Miłosierdzia więc przypomnienie 
tekstów spisanych przez nią w Dzienniczku wydało 
nam się czymś naturalnym w roku jubileuszu naszej 
parafii - mówi o wspólnym pomyśle pani Iwony i swo-
im pan Andrzej Gicala. – Chcieliśmy też, aby w ten projekt 
włączyło się jak najwięcej osób z różnych grup parafialnych, 
abyśmy poczuli się jedną wspólnotą. Pop – oratorium Mi-
łosierdzie Boże po raz pierwszy było wystawione 10 i 11 
kwietnia 2010 r. w naszym kościele, towarzyszył nam 
wówczas zespół Makarios, a teraz zaprosiliśmy kompozytora 
tego dzieła wraz z zespołem – dodaje pan Andrzej.

Realizację projektu poprzedziły kilkumiesięczne 
przygotowania, od pomysłu do premiery minęło prawie 
dziesięć miesięcy prób, w tym tylko jedna z solistami 
i Zespołem LUMEN. W tej sytuacji jeszcze bardziej 
zasłużone są wyrazy uznania za fachowość dla prowa-
dzących chór i dla wykonawców oraz podziękowania za 
wspaniały początek obchodów Jubileuszu najmłodszej 
parafii w Brzesku.

 Małgorzata Toboła 

Byliśmy na Lednicy
Na ogólnopolskie spotkanie młodych „Lednica 2000” 

wybrali się 2 czerwca 2018 roku młodzi parafianie wraz 
z ks. Norbertem, aby wraz z dziesiątkami tysięcy mło-

dych z całej Polski i spoza naszych granic, uczestniczyć 
w dorocznym Święcie Młodych. To jedyne takie miejsce 
i jedyna taka atmosfera, aby modlitwą, tańcem i śpiewem 
uwielbiać Pana Boga. W tym roku hasło lednickiego 

Co nowego w Jadownikach?
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spotkania to biblijne często używane słowo: „Jestem” 
jako nasza odpowiedź na zaproszenie Boga. Spotkaniu 
towarzyszyły konferencje, pokazy, śpiewy. Centrum spo-
tkania była Eucharystia, której przewodniczył Prymas 
Polski, ks. abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił ks. abp 
Grzegorz Ryś. Ostatnim punktem było przejście przez 
bramę RYBĘ, potwierdzając przez to wybór Jezusa na 
Pana i Króla swojego życia.

XVIII Festyn Rodziny
Upalne niedzielne popołudnie. 10 czerwca. Całe ro-

dziny naszej parafii a  także goście, spędzili ten dzień 
na wspólnej zabawie.

A  oto program spotkania:
- Występy artystyczne dzieci obu szkół i  przedszkola 

– Talenty Jedynki, Zespół Taneczny Słoneczka, recytacja 
wiersza J. Brzechwy „Na straganie”

- Prezentacja pokazów przez Dziecięcą Drużynę Pożar-
niczą przy OSP Jadowniki, która z  wielkim entuzjazmem 
zaprezentowała swoje umiejętności, m. in. udzielania 
pierwszej pomocy, posługiwania się wężem gaśniczym itd.

- Koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej 

z Brzeska
- Folklor naszego regionu w  repertuarze Grupy Śpie-

waczej Jadowniczanie i Zespołu Niedźwiedzioki.
Na zakończenie wystąpił Zespół Muzyczny „ Epizod” 

z Żabna. Nie tylko wyśpiewał swój dorobek artystyczny, 
ale także „porwał” uczestników do wspólnej zabawy, która 
trwałaby znacznie dłużej, gdyby nie upragniony deszcz 
o godz. 21, który „wymusił” zakończenie. 

A  najmłodsi – uczestniczyli w różnych konkursach, 
zabawach, a największą radością było korzystanie z  
kolorowego placu zabaw. Jak co roku w  domowej kuch-
ni – korzystano z  różnorodnego asortymentu posiłków 
i deserów, a  dla ochłody nie zabrakło lodów.

Kulminacyjnym punktem programu było losowanie 
wielu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez spon-
sorów.

Caritas Parafialna składa podziękowanie wszystkim 
darczyńcom, artystom, zespołom za uświetnienie rodzin-
nego spotkania, a także uczestnikom za liczny udział 
w tym charytatywnym dziele.

Świętujemy jubileusze małżeńskie
W niedzielę, – 24 czerwca 2018 – jak co roku, nasza 

parafia przeżywała radość, gdy małżonkowie wraz z  ro-
dzinami spotkali się w  świątyni parafialnej, by wspólnie 
świętować srebrne i  złote jubileusze zawarcia sakramen-
talnego małżeństwa.

Uroczystą Eucharystię w  intencji jubilatów i  ich 
rodzin celebrował Ks. Proboszcz Tadeusz Górka. W  
okolicznościowej homilii wyraził wdzięczność jubilatom 
za udział w  dziękczynnej modlitwie wraz ze swoimi ro-

dzinami i dotrzymywanie przysięgi małżeńskiej. Życzył,  
aby  ziarno  zasiane  na  początku  tej  wspólnej  drogi  
owocowało  miłością, umiejętnością  przebaczania  i od-
powiedzialnością  za  siebie  i  rodzinę.

Następnie  przy  zapalonych  jubileuszowych  świe-
cach, małżonkowie  odnowili  przyrzeczenia  zawarte  w  
dzień  ślubu, a  od  Ks. Bpa  Andrzeja  Jeża –pasterza  
naszej  diecezji, otrzymali  listy  gratulacyjne  wraz  z  
życzeniami  i  błogosławieństwem.

W  procesji  z  darami  małżonkowie  na  ręce  Ks. 
Proboszcza. przekazali:

Chleb – symbol  codziennego  trudu  w  trosce  o  
dobro  rodziny;

 Owoce – dar  Bożej  dobroci  i  łask;       Róże – wyra-
żające  wdzięczność  za  wspólnie  przeżyte  lata;

Pamiątkowe  świece – jubileusz  25 i 50 – lecia;
Hostię  i wino – dary  ołtarza, które w czasie  Eucha-

rystii  stają  się  Ciałem  i  Krwią  Chrystusa.
Uroczystość  uświetnił  Chór  Adoramus  i  marsz  

Mendelsona   odegrany  przez  pana  organistę.
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Odpust ku czci św. Prokopa Opata z wprowa-
dzeniem relikwii Patrona

 1lipca 2018 r. Liturgia Mszy Świętej odpustowej cele-
browana przez o. Bonawenturę Noska została poprzedzona 
uroczystym wprowadzeniem relikwii świętego Prokopa 
Opata. Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka ciała 
Świętego stanowi doczesną pozostałość po tym człowieku. 
Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych, Kościół 
czci jednak samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał 
przez ręce ludzi. W homilii odpustowej o. Bonawentura 
zachęcał wszystkich do naśladowania naszego św. Patrona 
w trosce o bliźniego, rezygnacji z wygody i  uświadomieniu 
sobie wagi modlitwy. Po zakończonej Eucharystii wyruszyła 

procesja z Najświętszym Sakramentem, podczas której 
uwielbialiśmy Boga za dar św. Prokopa dla naszej parafii.

Przypomnę tylko, że św. Prokop żył w średniowieczu, 
gdy na naszych ziemiach dopiero wprowadzono chrześci-
jaństwo. Zmarł w klasztorze w 1053 roku. Św. Za swojego 
Patrona obrali go górnicy, którzy codziennie pracowali 
w głębi ziemi i u Niego szukali pomocy i ochrony. Bardzo 
często w pobliżu kopalń stawiali kaplice i kościoły mu 
poświęcone. Za swego Patrona obrali Go też rolnicy, bo 
przecież On doskonale znał trud ich pracy przy uprawie 
ziemi. Módlmy się do św. Prokopa za naszymi rodzinami, 
bo przecież to nasz Orędownik – mówił Ojciec. 

 Ze str. internetowej parafii

Leśnicy zrzeszeni w Małopolskiej Solidarności z regionu 
bocheńskiego i brzeskiego uczcili rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W tej intencji została odprawiona 
Msza św. w kościele parafialnym w Brzesku - Słotwinie.  
Eucharystii przewodniczył ks. prał. Ryszard Podstołowicz, 
kustosz bocheńskiego sanktuarium Matki Bożej Różań-
cowej. Razem z nim koncelebrowali księża proboszczowie 
pozostałych bocheńskich parafii, a także goszczący ich 
ks. proboszcz Kazimierz Grych z proboszczami brzeskich 
parafii. - Dąb to drzewo symbolizujące moc, siłę, długo-
wieczność i chwałę. Mamy nadzieję, że Polacy będą jak 
dęby. Ich moc musi jednak wypływać z wiary w Boga, 
z zachowania chrześcijańskich korzeni i wartości, które 
Chrystus wniósł w dzieje Polski i Europy – mówił w ho-
milii ks. Grych. Pomysł, by w pobliżu kościoła w Brzesku 
- Słotwinie powstał Las Małopolskiej Solidarności zrodził 
się z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. - Zastanawialiśmy się, jak leśnicy mogliby 
uczcić jubileusz niepodległości naszej ojczyzny. Zrodził 
się pomysł zasadzenia 100 dębów jako żywego pomnika, 
który przeszłość będzie łączył z przyszłością. Zasadzone 
dęby mają już pięć lat, będą rosły obok 80-letnich buków 
i 40-letnich dębów. Mamy nadzieję, że spacerujący Ma-
łopolskim Lasem Solidarności pomyślą sobie o historii 
Polski, ale także o Lasach Państwowych i ich służbie 
Polsce. Rocznie w naszym regionie bocheńsko-brzeskim 
sadzimy kilkadziesiąt tysięcy drzew - mówi Daniel Dadak, 
emerytowany leśniczy, członek Małopolskiej Solidarności 
Leśników. Dęby sadzili  przedstawiciele rządu, leśnicy, 
samorządowcy, księża i uczestnicy Mszy św.

Ks. Zbigniew Wielgosz
„Gość Tarnowski”

100 dębów na 100 lecie niepodległej Ojczyzny
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Są w życiu każdej parafii chwile piękne i wzruszające. 
Niewątpliwie do takowych należą prymicje, które są swego 
rodzaju „weselem” nowo wyświęconego kapłana. W takim 
dniu cała wspólnota parafialna raduje się z tego, że - z ludu 
wzięty i dla ludu ustanowiony w sprawach odnoszących się 
do Boga - został powołany… Ktoś … jeden z nich. Darem 
wdzięczności za to, że wspólnota wiernych wydała Kościoło-
wi kapłana, jest modlitwa nie tylko o kolejne powołania do 
służby Bożej, ale przede wszystkim powierzenie świętości 
życia kapłańskiego i modlitwa o wytrwałość w powołaniu, 

bo … gdyby było inaczej, to nie byłoby już kolejnych wzru-
szających chwil, jakie wspólnota parafialna może ponownie 
przeżywać przy okazji jubileuszy kapłańskich. 

I oto właśnie z tego „powodu”, wzruszające i niezapo-
mniane chwile kolejny raz mogli przeżywać mieszkańcy 
parafii św. Floriana w Uszwi, którzy świętowali jubileusz 
20-to lecia kapłaństwa ks. Mirosława Frankowskiego TChr, 
gdyż właśnie tam w maju 1998 roku, kapłan należący do 
Zgromadzenia Księży Chrystusowców, odprawił swoją Msze 
świętą prymicyjną. 

„Posrebrzany” jubileusz kapłaństwa
ks. Mirosława Frankowskiego
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- Z wielką radością i jeszcze większym wzruszeniem 
staje dzisiaj przy Ołtarzu Pańskim, aby po raz pierwszy 
sprawować Tę Najświętszą Ofiarę – mówił wówczas ks. 
Mirosław Frankowski, neoprezbiter. 

Od tamtej pory minęło już prawie ćwierć wieku, ale … 
wytrwałość pozostała. Po 20 - tu latach, Ten sam kapłan 
stanął przy tym samym ołtarzu, aby dziękować Panu Bogu 
i wszystkim ludziom, których postawił na Jego kapłańskiej 
drodze. Na nowo odżyły wspomnienia, łzy i wzruszenia, 
bo … łzy są nieodłącznym elementem radości. Mimo tego, 
iż ks. Mirosław Frankowski swoje dzieciństwo i wczesną 
młodość spędził w Brzesku, to od lat jest związany również 
z parafią Uszew, skąd pochodzi Jego Mama oraz parafią 
Gnojnik, skąd pochodzi Jego Tata. W wieku 14-tu lat razem 
z rodzicami na stałe opuścił Brzesko i wyjechał do Nauga-
tuck w stanie Connecticut w hrabstwie New Haven. Tam 
ukończył szkołę średnią. W 1991 roku ponownie wrócił do 
Polski, aby rozpocząć formację kapłańską i zakonną w Zgro-
madzeniu Księzy Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej 
w Poznaniu. 

- Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i razem z wami 
świętować swój posrebrzany jubileusz - mówił z uśmiechem 
ks. Jubilat. Czas tak szybko przemija, że wielu z moich 
krewnych i wielu znajomych odeszło już do wieczności. 
Oni nie mogą już dzisiaj razem ze mną cieszyć się moim 
jubileuszem. Zapewne za pięć lat, kiedy jak Bóg da, będę 
mógł świętować srebrny jubileusz, wielu z nas już tutaj nie 
będzie – mówił dalej. 

Msze świętą jubileuszową koncelebrowało ośmiu ka-
płanów, w tym trzech kapłanów diecezjalnych związanych 
z Brzeskiem i trzech kapłanów zakonnych związanych 
ze Zgromadzeniem Księży Chrystusowców. Okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił Jego katecheta z lat szkolnych, 
któremu ksiądz Jubilat nie szczędził słów wdzięczności 
i podziękowania.

Obserwując drogę życia kapłańskiego dostojnego księdza 
Jubilata, można zauważyć, że św. Florian w sposób szczegól-
ny „upodobał” sobie ks. Mirosława i otacza Go swoją opieką. 
Patronem uszewskiej parafii gdzie Jego rodzice otrzymali 
sakrament małżeństwa jest św. Florian. Pierwsza parafia 
w USA gdzie zaczął pełnić posługę duszpasterską, była 
również pod wezwaniem św. Floriana … Potem było jeszcze 
kilka różnych innych, gdzie pracował, jako wikariusz. Od 
2006 roku ponownie jest duszpasterzem parafii pw. św. 
Floriana w Hamtramck w stanie Michigan, gdzie do dzisiaj 

pełni funkcje proboszcza. 
Ksiądz Mirosław Frankowski TChr bardzo 

aktywnie realizuje jeden z charyzmatów Zgro-
madzenia, jakim jest krzewienie polskiej kultury 
i regionalnego folkloru na emigracji. W jednej 
ze swoich parafii w Sterling Heights założył 
dziecięcy i młodzieżowy zespół folklorystyczny 
„DUNAJEC” oraz chór młodzieżowy „CANTATE 
DEO”. Prowadził także duszpasterstwo akade-
mickie oraz katolickie audycje radiowe. W parafii 
Matki Bożej Królowej Polski w Toronto założył 
zespół pieśni i tańca „STELLA POLONIA”, który 
odnosił spore sukcesy. Krótko po objęciu probo-
stwa parafii św. Floriana w Hamtramck, założył 
zespól ADORAMUS z którym niedawno nagrał 
płytę. W swoim powołaniu wykorzystuje wszelkie 
talenty artystyczne, które niewątpliwie posiada. 
Jest wspaniałym tancerzem i śpiewakiem. 

Kiedy w 1998 roku przyjmował święcenia ka-
płańskie, słowa motta swojej posługi zaczerpnął 
z psalmu nr 23, którego fragment brzmi : 

„Chociażbym chodził ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy”.
Kiedy w 2006 roku nawiązując do powyższego zawołania 

zapytałem ks. Mirosława czy - mimo wszystko - miał obawy 
i lęki wstępując na drogę „amerykańskiego” kapłaństwa ? 
Odpowiedział mi wówczas, że … zawsze są jakieś obawy 
przed czymś, czego mamy doświadczać. Lekarstwem na 
to, jest ciągła modlitwa. Jestem człowiekiem szczęśliwym 
gdyż czuję, że kapłaństwo jest moim powołaniem i mogę - 
tutaj w USA, wśród Polonii - głosić dla polskiej emigracji 
Ewangelię, jako jedyną drogę do zbawienia. Z pomocą łaski 
Bożej, jakoś mi się to udaje po dziś dzień.

Marek Białka
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Jak się czuje „świeżo upieczony” kapłan? Emocje 
trochę opadły?

Bardzo dobrze się czuję, chociaż mam świadomość, że 
to co się dokonało musi się jeszcze tak z pół roku „uleżeć”.

Kiedy w głowie brata zakiełkowała myśl o kapłań-
stwie?

Już w gimnazjum miałem takie myśli. Dużo chodziłem 
na pielgrzymki z brzeską grupą nr 8. To był czas ciekawych 
refleksji na temat życia, śmierci, samotności, przemijania 
i wtedy zacząłem zastanawiać się nad swoim powołaniem. 
Gdzieś się w tym wszystkim pojawił święty Franciszek, 
jego spontaniczność, radość – to wszystko było dla mnie 
inspirujące. 

Już wtedy myślał brat o zakonie?
Przez chwilę myślałem też o seminarium diecezjalnym, 

ale jednak te motywy franciszkańskie były na tyle bliskie 
mojemu sercu, że zacząłem poznawać zakony franciszkań-
skie, a jest ich dość sporo. Z początku poznawałem je głównie 
przez lekturę. Potem zacząłem jeździć na organizowane przez 
jeden, czy drugi zakon rekolekcje i tak powoli dojrzewała we 
mnie decyzja, żeby wstąpić do zakonu.

Taka formacja zakonna dużo się różni od tej z die-
cezjalnych seminariów?

Częścią wspólną na pewno są studia teologiczne, które 
trzeba skończyć, żeby zostać kapłanem. W zakonie wygląda to 
tak, że najpierw jest roczny postulat. Ja odbywałem go w Sta-
lowej Woli. Przyjechało nas szesnastu chłopaków z bardzo 
różnym doświadczeniem życiowym. Od chłopaków zaraz po 
szkole średniej (tak jak ja), po moich współbraci, którzy po-
kończyli różne kierunki studiów pracowali, byli ode mnie 
po sześć, czy osiem lat starsi. To było dobre doświadczenie. 
Musieliśmy zacząć budować wspólnotę i wchodzić powoli 
w życie zakonne. Postulat to taki czas, że nie chodzi się 
jeszcze w habicie, ale mieszka się w klasztorze i podejmuje 
różne obowiązki. Jest tam też trochę nauki, ale bardziej 
ten czas nastawiony jest na modlitwę i pracę. Potem jest 
roczny nowicjat w Sędziszowie Małopolskim. Jest to czas 
bardzo piękny, ale i trudny. Czas takiego zamknięcia, bez 
możliwości kontaktu z rodziną, bez spotkań towarzyskich 
i oczywiście bez telefonu, Internetu i tym podobnych. Jest 
to czas, aby wejrzeć w głąb siebie, zastanowieniu się, 
czego naprawdę się w życiu chce, co jest najważniejsze. 
Jest to też czas intensywnej modlitwy i pracy. M.in. przez 
pół roku pracowaliśmy z zakonnym gospodarstwie – ze 
świniami, kurami i krowami – pełna „gospodarka”. To 
była bardzo dobra szkoła życia, pracy i pokory. 

Rozmowa z młodym Kapucynem, o. Wojciechem
Po tych dwóch latach z szesnastu zostało nas sześciu. 

Pojechaliśmy do Krakowa na dalszą formację. Wygląda to 
tak, że jeśli ktoś chce zostać kapłanem rozpoczyna studia, 
jeśli nie, podejmuje inne obowiązki w klasztorze.

Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów – 
rocznych. Po roku są one ponawiane i tak aż do ślubów 
wieczystych. Później jest się już na stałe włączonym we 
wspólnotę zakonną.

Ja razem z innymi braćmi, którzy zapragnęli zostać 
kapłanami podjąłem studia. Studia przerywamy po drugim 
roku i mamy roczne praktyki, gdzie akcent położony jest 
głównie na pracę z ubogimi i cierpiącymi. Pracowaliśmy 
m.in. w Hospicjum św. Łazarza, gdzie zajmowaliśmy się 
pomocą w pielęgnacji pacjentów. To też było takie mocne 
doświadczenie – towarzyszenia ludziom w tych trudnych 
momentach. Mieliśmy też praktyki na parafiach. Przeby-
waliśmy również w pustelni w Zagórzu koło Pilzna, gdzie 
każdy miał okazję wyciszyć się i jeszcze raz zastanowić nad 
swoim powołaniem. Po tych rocznych praktykach wraca się 
do Krakowa na kolejne cztery lata studiów. W międzyczasie 
śluby wieczyste, diakonat i kapłaństwo. W sumie dziewięć 
laty formacji.

Czyli ta formacja jest w pewnym sensie bogatsza 
niż w „zwykłym” seminarium?

Na pewno dłuższa i zróżnicowana. Natomiast nie po-
równywałbym tego. Jest po prostu inaczej. Na przykład 
w tarnowskim seminarium istnieją inne możliwości, jak 
choćby wyjazd na staże misyjne. To też jest bardzo ciekawe 
i poszerzające perspektywy młodemu człowiekowi, przygo-
towującemu się do posługi.

Wspominał brat o tym, że w postulacie znalazły się 
osoby z różnym bagażem życiowych doświadczeń. Ktoś 
zwrócił mi uwagę, że również na prymicjach u księdza 
znaleźli się sporo starsi seminaryjni koledzy. Jest coś 
w tym, że osoby które trochę już przeżyły ciągnie do 
kapucynów?

To raczej ogólna tendencja, którą można zaobserwować 
już od kilku lat. Coraz częściej młodemu chłopakowi w wieku 
osiemnastu, czy dwudziestu lat ciężko jest podjąć decyzję, 
żeby już pójść do zakonu, czy do seminarium. To wymaga 
jednak pewnej konsekwencji. Coraz częściej tak jest i pew-
nie coraz częściej będzie, że ludzie będą się decydować na 
takie życie trochę później. Tak jak coraz później się żenią 
i wychodzą za mąż. 

Może dzięki temu ta decyzja jest też dojrzalsza…
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Jest to również kwestia pewnej dojrzałości. Poza tym 
człowiek z pewnym doświadczeniem jest bardziej świadomy 
w co wchodzi i co traci. Chociaż nie jest to też takie zero 
– jedynkowe. Nie jest tak, że osobie z większym bagażem 
doświadczeń zawsze łatwiej wejść w życie zakonne. Przyno-
simy w końcu wszystkie doświadczenia. Zarówno pozytywne, 
jak i negatywne. 

Jak widzi brat swoją posługę. Bo czasy, w których 
żyjemy nie są przyjazne kapłanom, ani religii…

Na pewno moje różne praktyki i związane z nimi podróże 
pozwoliły mi trochę poszerzyć perspektywę patrzenia na 
świat. Nie tylko za granicą, ale i na zachodzie Polski, ciężko 
spotkać kościół nabity wiernymi. Tam potrzebna jest praca 
może nie misyjna, ale na pewno ewangelizacyjna, wyjście do 
ludzi – bo oni niekoniecznie sami przyjdą do kościoła.

Jak może wyglądać takie wychodzenie do ludzi?
Zależy od konkretnych warunków. W Krakowie prakty-

kowaliśmy tzw. „ewangelizacje w mieście”. Chodziliśmy po 
dwóch, wcześniej pomodliwszy się do Ducha Świętego, żeby 
wysłał nas w odpowiednie miejsce i do ludzi, którzy tego 
potrzebują. Chodzenie w habicie po mieście ma tę zaletę, 
że często ludzie sami nas zagadują, więc łatwiej przebrnąć 
przez ten pierwszy etap – nawiązać kontakt. Jest do okazja 
do rozmowy, ale i do głoszenia dobrej nowiny, o tym, że Chry-
stus umarł za każdego nas z miłości. Bo niby każdy to wie, 
ale jeśli naprawdę przyjmiemy tę wiedzę do swojego serca, 
to może ona odmienić nasze życie na lepsze. Bo ludzie nie 
zawsze mają świadomość, że zawsze jest przy nich Jezus, 
który chce ich kochać i chce dla nich dobrze. 

Rozmawiał Grzegorz Heród 

Niebieska 
inwestycja

Szybko posuwają się prace przy bu-
dowie ogrodu różańcowego „Zawierze-
nia Maryi” w Gosprzydowej. Nieopodal 
zabytkowego, ponad 300 – letniego 
kościoła, na słonecznym, południowym 
stoku powstał już ołtarz polowy i ścież-
ka procesyjna. Trwa budowa kaplicy 
objawienia Matki Bożej Fatimskiej, 
a poświęcenie nowego obiektu zaplano-
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wano na 9 września 2018 r. Wkrótce też rozpoczną się prace 
przygotowujące miejsce pod figurę Anioła i dzieci fatimskich 
oraz 20 kapliczek tajemnic różańcowych.

Wkomponowane w naturalny krajobraz zostały zapro-
jektowane tak, aby uzupełnić istniejący kompleks zabytko-
wy z końca XVII wieku i nie naruszyć jego harmonii.

Od maja, co miesiąc, do powstającego ogrodu różańcowe-
go przychodzi procesja, organizowana w ramach pierwszych 
sobót miesiąca jako nabożeństw wynagradzających Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. Tu przygotowano jeden z ołtarzy 
na uroczystość Bożego Ciała, tu też odbyło się ostatnie 
w tym roku nabożeństwo majowe. Przy ołtarzu polowym 
będzie sprawowana uroczysta suma odpustowa z okazji 
Narodzenia NMP 9 września.

Pomysłodawcą i głównym projektantem obiektu, tzw. 
„Małej Architektury Sakralnej” jest ks. Tadeusz Cetera. 
Po objęciu gosprzydowskiej parafii w roku 2017, w 100 
rocznicę objawień fatimskich, ks. Proboszcz zaproponował 
wspólnocie wybudowanie ogrodu różańcowego oraz zaku-
pienie figury Matki Bożej Fatimskiej. Pomysł spotkał się 
z aprobatą parafian. Już jesienią 2017 roku zostały wy-
konane główne prace porządkowe na wskazanej przez ks. 
Proboszcza parafialnej działce o powierzchni 1 ha. 

W dzieło budowy ogrodu różańcowego ochoczo włączyli 
się parafianie. Ofiarują pieniądze, sprzęt, drzewo i inne 
materiały, a przede wszystkim pracę własnych rąk. Właści-
ciele firm bezpłatnie wykonali już szereg zadań – pomiary 
geodezyjne i mapy do celów projektowych, plantowanie tere-
nu, ustawienie słupa i doprowadzenie energii elektrycznej, 
wybudowanie ołtarza polowego, wykonanie podłogi i ścieżki 
procesyjnej oraz fundamentów pod kaplicę objawienia. To 
prawdziwe „pospolite ruszenie”, rozbudzone przez szczere 
zaangażowanie duszpasterza, który nie zna sformułowania 
„tego się nie da zrobić”. Organizuje, projektuje, uzgadnia, 
nadzoruje, zachęca i wraz z ludźmi działa, włączając się 
osobiście w prace porządkowe i pomocnicze. 

Wiosną 2018 r. do Gosprzydowej trafiła figura Matki 
Bożej Fatimskiej. Przekazana przez przyjaciela ks. Probosz-
cza, prof. Ignacego Kosmanę OFM conv. z Niepokalanowa, 
została ustawiona na rzeźbionym feretronie w prezbiterium, 
obok ambony. Poświęcona w pierwszą sobotę maja, jest 
niesiona w procesji podczas pierwszosobotnich nabożeństw 
wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Figura ma swoją ciekawą historię. Przywieziona z Fa-
timy do Niepokalanowa została umieszczona w klasztornej 
kaplicy oo. franciszkanów, podczas gdy poprzednią poddano 
renowacji. Po dwóch latach prace konserwatorskie zostały 
zakończone, a bracia franciszkanie zdecydowali, że do ka-
plicy powróci odnowiona figura, natomiast tę postawiono 
w archiwum. Docelowo miała być przekazana do nowej, 
budowanej w pobliskiej wiosce kaplicy. Jednak tak się nie 
stało, bo kaplica została nieprawidłowo zaprojektowana 
i figura okazała się zbyt duża. Tym sposobem wróciła z po-
wrotem do klasztoru, a o. Ignacy pozostawił ją w swojej celi. 
Kiedy, będąc w październiku 2017 r. na imieninach u swoje-
go przyjaciela, usłyszał o wielkim pragnieniu ks. Proboszcza 
i wspólnoty, podjął decyzję, że figurę przekaże do Gosprzy-
dowej. I oto jest tutaj - przywieziona z Fatimy, omodlona 
przez braci w Niepokalanowie, ostatecznie znalazła swoje 
miejsce w małym sanktuarium, gdzie od wieków jest czczona 
Maryja w łaskami słynącym wizerunku Gosprzydowskim, 
tworząc jakby unię - Fatima - Niepokalanów - Gosprzydowa.

Gosprzydowa to parafia maryjna. Od połowy XVII wieku 
czczona jest tu Matka Boża w łaskami słynącym obrazie. 
Otoczona kultem miejscowych parafian i przybywających 
z całej okolicy pielgrzymów, wyprasza u Boga potrzebne 

łaski. Można więc zapytać: po co nam jeszcze jeden znak 
maryjny, skoro mamy swoją Matkę, która od ponad trzystu 
lat nam króluje i jest nam taka bliska? Odpowiedź na to 
pytanie jest bardzo prosta. Podjęta inicjatywa jest uzupeł-
nieniem przesłania Matki Bożej Gosprzydowskiej, która 
w swoim łagodnym, smutnym obliczu kryje przestrogę dla 
swych dzieci i stanowczym gestem wskazuje na Jezusa. 
Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. On czeka na każdego i, 
jak dobry Pasterz, szuka zagubionych owiec. On przebaczy 
każdy grzech i swoją miłością wypełni najgłębszą pustkę. 
Potrzebuje tylko naszej zgody i zaufania.

Matka Boża jest wszędzie jedna i ta sama - niezależnie 
w jakim wyobrażeniu autor ją przedstawił - czy to figura, 
czy obraz. Jeden wizerunek zbliża człowieka do Niej jako 
do Matki, inny pomaga mówić o Niej jako o Przeczystej 
Dziewicy, jeszcze inny pozwala Ją czcić jako Królową. Kiedy 
się modlimy przed obrazem czy figurą, to zwracamy się do 
Osoby. Jeśli obraz otaczamy czcią, to jest to cześć względna 
– odnosi się do osoby, a obraz jako przedmiot, pośredniczy 
między osobą a osobą.

Maryja zawsze wskazuje na Jezusa i poprzez wzór ży-
cia pełnego pokory, zawierzenia i zaufania prowadzi nas 
do Boga. Czyni to, będąc obecna wśród ludzi, szczególnie 
w swoich sanktuariach, ale również w objawieniach – czyli 
bezpośrednich spotkaniach z ludźmi.

Widząc szczególne zagrożenie, jakim jest odejście ludzi od 
Boga, przychodzi na ziemię, objawia się wybranym osobom, 
wskazuje drogę do nawrócenia, wzywa do modlitwy. Tak było 
we francuskim Lourdes i w La Salette, w polskim Gietrzwał-
dzie, w portugalskiej Fatimie czy meksykańskim Guadalupe.

Wspólnym mianownikiem wszystkich objawień maryj-
nych jest wezwanie do modlitwy, nawrócenia, pokuty, postu 
i słuchania Bożego Słowa. Maryja prosi o modlitwę różańcową, 
która powinna nas przemieniać i upodabniać do Jezusa. Chce, 
abyśmy wpatrując się w Jej i Chrystusa życie, coraz głębiej 
rozumieli konieczność ścisłej zgodności między naszą wiarą 
a codziennym postępowaniem. To uchroni nas przed spłyce-
niem życia chrześcijańskiego i przed utratą wiary. Człowiek 
małej wiary traci sens i cel życia, zapomina o życiu wiecznym. 
Wtedy tylko na ziemi, w wartościach tego świata widzi swoje 
dobro i szczęście. Próbuje Boga dopasować do siebie, postawić 
się w miejsce Stwórcy, albo całkowicie usuwa Go ze swojego 
życia. Tym sposobem stwarza w swoim życiu pustkę, której 
żadne dobro tego świata nie jest w stanie wypełnić. 

W ogrodzie różańcowym wraz z Maryją możemy kontem-
plować życie Jezusa. Podążając ścieżkami procesyjnymi, w ta-
jemnicach Radosnych, Światła, Bolesnych i Chwalebnych 
odnajdujemy cząstkę własnego życia. Niech towarzyszy nam 
codziennie ta „ (...)przedziwna w swej prostocie i głębi modli-
twa. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego 
przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty 
z życia Jezusa Chrystusa. Równocześnie zaś, w te same 
dziesiątki różańca, nasze serce może wprowadzić wszystkie 
sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, na-
rodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych 
bliźnich (...). W ten sposób, ta prosta modlitwa różańcowa 
pulsuje niejako życiem ludzkim”. (św. Jan Paweł II).

Niech w odkrywaniu głębi modlitwy i oblicza Miłosiernego 
Boga pomoże nam to miejsce, w malowniczej dolinie Uszwicy. 

Zachęcamy do odwiedzenia Gosprzydowej, do odpoczyn-
ku w cieniu wiekowych lip, do zatrzymania się w wirze 
codziennych spraw, do powierzenia ich Bogu przez ręce 
kochającej Matki. Zapraszamy do uczestnictwa w pierw-
szosobotnich nabożeństwach wynagradzających Niepokala-
nemu Sercu Maryi od maja do października o godz. 19:00.

 Ewa Prus
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W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, 
we czwartek 31 maja, mszy świętej o 10.00 oraz procesji 
Eucharystycznej przewodniczył brat Wojciech Pawłowski. 
Nasz nowo wyświęcony kapłan wygłosił również okolicz-
nościową homilię. 

„Czuję się małym dzieckiem wobec Tajemnicy Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej” - mówił brat Wojciech 
o własnych przeżyciach w tym dniu. Używając argumen-
tów trafiających do serca i uczuć, ale i też racjonalnych 
uzasadnień, uświadomił nam naszą ludzką małość wo-

„Wzorem dla kapłana i wierzącego, przestrzenią, w któ-
rej przygotowane jest miejsce dla każdego człowieka, jest 
Serce Jezusa. W nim właśnie odnaleźli się dwaj nastolatko-
wie z Brzeska – mówił ks. Jakub Kuchta w dniu 8 czerwca 
na Mszy prymicyjnej neoprezbitera o. Wojciecha Pawłow-
skiego, jego kolegi z klasy licealnej - O. Wojciech pochodzi 
z parafii Miłosierdzia Bożego. Jako swoją drogę życiową 
wybrał Zakon Kapucynów. Poznaliśmy się na wspólnym 
wyjeździe na Lednicę w 2005 roku, kiedy wszyscy byliśmy 
przepełnieni wpatrywaniem się w drogę ku niebu naszego 

Z parafii Miłosierdzia o bracie Wojciechu

 Ks. Jakub Kuchta
dla swojego kolegi o. Kapucyna Wojciecha

fragment kazania na Mszy prymicyjnej.

bec Eucharystii, wobec Ofiary Jezusa Chrystusa, który 
z miłości do nas daje nam Siebie w postaci okruchu 
chleba. Kapłan objaśnił również, co Jezus mówi do nas 
dzisiaj w czterech Ewangeliach czytanych przy ołtarzach. 
Z pierwszej Ewangelii o przygotowaniu Paschy wynika 
pytanie „Czy przygotowałeś serce dla Jezusa i czy Mu 
je otworzysz?”, z drugiej - „Czy czujesz głód Boga?”.  
W trzeciej, o spotkaniu w drodze, Jezus przychodzi do 
tych, których dotyka nieszczęście, a w czwartej modli 
się, „abyśmy byli jedno”.

Papieża, Jana Pawła II. Później spotkaliśmy się w kolejce do 
zapisów na pieszą Pielgrzymkę Tarnowską do Częstochowy. 
Po roku okazało się, że będziemy uczniami tej samej klasy 
Liceum Ogólnokształcącego nr 1. I tak zaczęła się znajomość 
i przyjaźń, która trwa do dzisiaj. Lata w szkolnych ławkach, 
długie rozmowy po i przed lekcjami. Rozmowy o życiu, filo-
zofii, historii, Kościele, doświadczeniu modlitwy i bliskości 
Boga i wreszcie o powołaniu… Wspólne pielgrzymki razem 
z brzeską „Ósemką”, wspólni przyjaciele, wyprawy, radości 
ale także dylematy, pytania o przyszłość i marzenia.Dziś, 
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21 maja 2018 r. Dochodzi godz. 18:00. Jesteśmy w ko-
ściele w parafii Maryi, Matki Kościoła i św. Jakuba w Brze-
sku. Świątynia napełnia się powoli. Jest cicho, choć z bardzo 
daleka dochodzi śpiew. To ćwiczy chór parafialny w salce 
na górze za szczelnie zamkniętymi drzwiami - jakby echo 
czegoś, na co się czeka, co nadejdzie, ale jeszcze nie teraz... 
Do kościoła przychodzi coraz więcej księży, wierni zapełnia-
ją ławki... To dzień odpustu parafialnego, a równocześnie 
jubileuszy wielu kapłanów.

Najważniejszy - to 50 lat posługi duszpasterskiej na-
szego Rodaka, księdza profesora Stanisława Piecha. W tej 
Mszy św. będą także koncelebrowali kapłani: nasz rodak 
ks. proboszcz Stanisław Stec obchodzący jubileusz 25 lat 
kapłaństwa, ks. Marian Jedynak - 45 lat, ks. Marek Jawor 
i ks. Maciej Śmigacz obchodzący 20 lat, ks. Jacek Walczyk 
15 lat, ks. Maciej Biedroń l rok i ks. proboszcz Józef Drabik 
obchodzący 25 lat proboszczowania.

Zabrzmiała pieśń chóru. Mocna, zdecydowana. Zapo-
wiedź uroczystości wielkiej wagi. Rozpoczyna ks. Proboszcz. 
Wita serdecznie obecnych na uroczystości szanownych 
Jubilatów, gości z Krakowa, Torunia i okolicznych parafii, 
kapłanów Rodaków i wiernych, którzy przyszli, by modlić się 
w ich intencjach, docenić trud kapłańskiego życia i cieszyć 
się wspólnie z duchowych owoców ich pracy.

W imieniu całej parafii słowa podziękowania wygłosiła p. 
Stanuszek. Były skierowane do Księdza Stanisława -z okazji 
50- lecia jego święceń kapłańskich i do „młodszych” Jubila-
tów Zakończyła prośbą do NMP, Matki Kościoła, by orędo-
wała za nimi do Swego Syna udzielającego wszystkich łask. 

Homilię wygłosił ks. prof. Edward Staniek z Krakowa.
Matka Jezusa jest równocześnie Matką Jana i naszą 

Matką - powiedział - To jest zadanie zlecone Jej przez Boga. 
Wypowiedziała te słowa: „Niech mi się stanie... Bóg tak zade-

cydował, ja wykonam... I tak trwa to już blisko dwa tysiące 
lat...- Dziś dziękujemy Bogu za 1000 lat istnienia wiary 
chrześcijańskiej na polskiej ziemi i za 50 lat kapłańskiego 
życia ks. Stanisława, którego dewizą są słowa zapisane na 
jego prymicyjnym obrazku: „ Tobie Panie zaufałem”. My, 
ludzie, chyba nie potrafimy tak do końca zaufać Bogu - 
może tylko na 50%. Ale On kocha każdego człowieka i ufa 
nam, mimo naszej słabości i niezdecydowania, problemów 
i rozterek. Zaufanie - to największy skarb człowieka. Wiara 
dodaje mu siły do pokonywania wszelkich kryzysów.

Charyzmatem ks. Stanisława jest umiłowanie historii. 
Odkrył go już podczas nauki w brzeskim liceum. Historia 
- pouczał słuchaczy - to wydarzenia minionych wieków, to 
teraźniejszość, którą trzeba zapamiętać i zapisać dla przy-
szłych pokoleń, to rzut oka w przyszłość. Służba wojskowa, 
do której został powołany, przybliżyła mu historyczny wą-
tek męki wielu pokoleń. Chrystus zapisał go własną krwią 
przelaną na krzyżu.

Bardzo uroczystym momentem było poświęcenie fere-
tronu Matki Bożej Różańcowej, zwanej od dawna Matką 
Bożą Brzeską. Jej ołtarz umieszczony jest po prawej stronie 
głównego ołtarza w kościele św. Jakuba. Kopię namalo-
wała nasza brzeska plastyczka, absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Dorota Pasierb. Obudowę 
obramowania obrazu zaprojektował plastyk z Radłowa, 
Tadeusz Kowal.

Nowy feretron poświęcił ks. Zygmunt Bochenek, który 
jest jego fundatorem.Ma to być wotum wdzięczności Mat-
ce Bożej za 60 lat pracy duszpasterskiej. Jego Jubileusz 
święciliśmy w ubiegłym roku. Zapisałam koniec modlitwy 
Księdza: Boże, spraw, niech czciciele Naszej Patronki, 
a równocześnie Matki Kościoła, trwają w nienaruszonej 
wierze miłości i szczerej pokorze.

kiedy po tych kilkunastu latach przyjaźni stoimy razem 
przy ołtarzu jako kapłani, chcę Ci, Drogi Przyjacielu, za 
wszystko podziękować. Za to, że byliśmy, jesteśmy i jak 
głęboko wierzę, będziemy dla siebie wsparciem, chociaż 
Ty na zachodzie we Wrocławiu, a ja na wschodzie Polski. 
Dziękuję za te wszystkie lata tu w Brzesku i wtedy, gdy 
byliśmy już na drodze formacji seminaryjnej. Ty w Stalowej 

Woli, Sędziszowie i Krakowie, a ja w Tarnowie. Pan powołał 
nas do różnych drużyn, ale przecież mamy zdobywać medale 
dla tej samej reprezentacji”.

Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem kapła-
nów, sióstr zakonnych, służby liturgicznej ołtarza i wier-
nych, podchodzących pod ołtarz.

 M.D

Uroczystość 50-lecia kapłaństwa
ks. Stanisława Piecha
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Głos zabrał kapłan obchodzący Złoty Jubileusz. Chciał-
bym - powiedział - wyrazić wdzięczność najpierw Bogu za 
wszystko dobro, co dla mnie uczynił i wam obecnym w tym 
kościele, że przyszliście tu modlić się ze mną w tak ważnym 
momencie mojego życia. Opowiedział historię swego wyzdro-
wienia, gdy był malutkim dzieckiem, za przyczyną Biskupa 
ze Szczepanowa, wyraził wdzięczność swoim rodzicom za 
dar wiary, dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że został kapłanem i może dziś obchodzić 50 rocznicę 
święceń.

Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna z nabo-
żeństwem majowym wokół kościoła. Za Najświętszym Sa-
kramentem szły sztandary, dzieci sypiące kwiaty, feretrony. 
Wśród nich wyróżniał się ten nowy z Matką Bożą Brzeską. 
Nieśli go lektorzy… Kilka dni później, w procesji na Boże 
Ciało szła ulicami miasta. Wtedy nieśli go mężczyźni. 

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu 
pochwały i uwielbienia: „Te Deum laudamus”, który jest 
odśpiewywany w kościołach przy szczególnych okazjach. 

 Maria Dziwiszewska

10 czerwca w kościele parafialnym p.w. Trójcy Prze-
najświętszej w Okocimiu sprawowana była Msza Święta 
za śp. Zofii i Mariana Włodków - bratanków Antoniego 
Goetz-Okocimskiego, ostatniego z rodu właściciela Browaru 
Okocim, który w 1962 roku zmarł na emigracji i został po-
chowany na cmentarzu w Nairobi. Jego szczątki z inspiracji 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zostały 
sprowadzone w ubiegłym roku i złożone w kościelnej krypcie 
w Okocimiu, obok jego ojca Jana Albina i założyciela bro-
waru Jana Ewangelisty. Profesor Zofia Włodek, która wraz 
z bratem prof. Marianem Włodkiem tak bardzo zabiegali 
o sprowadzenie z Kenii szczątków swego wuja, zmarła 19 
lutego 2018 roku. 

W czerwcowym nabożeństwie wzięli udział między 
innymi spokrewnieni z Zofią i Marianem Włodkami, przed-
stawiciele rodziny Ronikierów i Rościszewskich. Mszę św. 
koncelebrowali ks. dziekan Józef Drabik, miejscowy wi-
kary ks. Waldemar Jachymczak oraz wieloletni proboszcz 
okocimskiej parafii ks. prałat Stanisław Gutowski, który 
w kazaniu podzielił się z uczestniczącymi w nabożeństwie 
osobistymi wspomnieniami o przyjaźni, jaka łączyła go 
z najbliższą rodziną Goetz-Okocimskich. Powiedział m.in.: 

„21 października ubiegłego roku odbyła się bardzo wzru-
szająca i patriotyczna uroczystość. Sprowadzono szczątki 
ostatniego właściciela Browaru Okocim – barona Antoniego 
Jana Goetz-Okocimskiego i złożono je w podziemiach ko-
ścioła okocimskiego. 

Antoni Jan Goetz-Okocimski uznając się Polakiem mu-
siał w 1939 roku opuścić ukochany Okocim i Polskę. Wojna, 
emigracja, walka zbrojna w Armii Polskiej na Zachodzie. 
W Wielkiej Brytanii przydzielono porucznika do polskiego 
1. Pułku Artylerii Ciężkiej, stacjonującego w Szkocji, gdzie 
służył jako instruktor samochodowy, a od 1943 roku objął 

Pożyteczna współpraca
Wspomnienia ks. Gutowskiego

stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 

Po wojnie Polska dostała się pod wpływy Związku So-
wieckiego. Nie było po co i możliwości powrotu do kraju. 
W 1952 roku zdecydował się Antoni wraz z żoną wyjechać 
do stolicy Kenii, Nairobi, w Afryce i tam założył herbaciar-
nię, którą prowadził aż do śmierci. Zmarł bezpotomnie 31 
października 1962 roku. Został pochowany na cmentarzu 
Langata w Nairobi. Tam spoczywał 55 lat. Dopiero w 2017 
roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej za 
zgodą rodziny sprowadziło jego szczątki do rodzinnej krypty 
w podziemiach kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenaj-
świętszej w Okocimiu, gdzie obecnie spoczywa wraz z Janem 
Ewangelistą - założycielem rodu i jego małżonką Albiną; 
spoczywa tam również syn założyciela browaru, Jan Albin 
oraz Jan Reginald. 

Jedną z najbardziej zaangażowanych i starających się 
o powrót szczątków Antoniego była prof. Zofia Włodek. 
Urodziła się w 1925 roku. Jej matką była Zofia baronowa 
Goetz-Okocimska, siostra Antoniego, którego szczątki 
sprowadzono do Okocimia w 2017 roku, a ojcem prof. Jan 
Zdzisław Włodek z  Dąbrowicy. Jej bratem był prof. Jan 
Marian Włodek, który zmarł 26 maja 2012 roku i został 
pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim. 

Ja objąłem probostwo w Okocimiu w 1977 roku. Moje 
pierwsze spotkanie z rodziną Goetz-Okocimskich nastąpiło 
w listopadzie 1977 roku, kiedy na Mszę Świętą z okazji 
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego za zmarłych 
z Rodziny Goetz przyjechali Jan Włodek ze swoją siostrą 
Zofią, bo ojciec Jan Zdzisław Włodek zmarł w 1940 roku, 
wycieńczony więzieniem w obozie Sachsenhausen. Matka 
Zofia zmarła w 1981 roku w Krakowie. Już brałem udział 
w jej pogrzebie.
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W niedzielę, 3 czerwca, gościliśmy w naszej parafii 
Ojca Włodzimierza Tochmańskiego z Czernej, Moderatora 
Bractw Szkaplerznych i Rodziny Szkaplerznej Krakow-
skiej Prowincji Karmelitów Bosych. Zaprosiliśmy go, bo 
chciał przybliżyć parafianom nabożeństwo ku czci Matki 
Bożej z Góry Karmel, przypomnieć, że najkrótszą drogą do 

Niedziela Szkaplerzna w parafii św. Jakuba
i NMP Matki Kościoła

Jezusa jest Jego Matka. Ona kocha każdego z nas, chroni 
swym płaszczem, szczególnie tych, którzy oddają się pod Jej 
opiekę. Symbolem „przyobleczenia się w szatę Maryi” jest 
Szkaplerz. Papież Jan Paweł II nosił ten płócienny brązowy 
„znak Maryi” od dziesiątego roku swojego życia i nigdy go 
nie ściągnął. Miał go na sobie, gdy zakładał czarną ka-

płańską sutannę - mówił 
Ojciec Karmelita - potem 
amarantowo czerwony 
strój biskupi, szkarłatny 
kardynalski i ostatecz-
nie biały strój papieski. 
Jako biskup przyjął hasło 
przewodnie swej posługi, 
które brzmiało: Totus 
Tuus i koncepcję „nie-
wolnictwa duchowego”, 
rozumianego jako dobro-
wolne, ufne i całkowite 
poddanie swego życia, 
wiary i posługi w Koście-
le macierzyństwu Matki 
Bożej. Ojciec Włodzimierz 
przytoczył słowa Papieża 
Polaka: Szkaplerz w isto-
cie jest „habitem” Ten, 
kto go przyjmuje, zostaje 
włączony w mniej lub 
więcej ścisłym stopniu do 
Zakonu karmelitańskie-
go, poświęconego służ-
bie Matki Najświętszej, 
aby doświadczać słodkiej 
i macierzyńskiej obecności 
Maryi w codziennym tru-

Ze Zofią Włodek i jej bratem Janem spotykałem się 
bardzo często przy różnych okazjach, na plebani, niekie-
dy w czasie wakacji. Tydzień, albo nawet dwa tygodnie 
odpoczywali w Okocimiu. Znałem ich jako ludzi bardzo 
inteligentnych, wykształconych i bardzo religijnych. Oto 
przykład: raz spotykam panią prof. Zofię w swoim pokoju 
odmawiającą modlitwę brewiarzową. Pytam zdziwiony: 
„Pani też odmawia brewiarz?” Słyszę odpowiedź: „Nie 
tylko wy kapłani modlicie się modlitwą brewiarzową, ale 
także my świeccy katolicy odmawiamy ją, dostosowaną do 
naszych potrzeb.”

W 1994 roku ja, prof. Jan Włodek, ówczesny dyrektor 
Browaru Mieczysław Mietła i burmistrz Brzeska, Lech Pi-
kuła, wybraliśmy się do Langenenslingen, skąd pochodził 
Jan Ewangelista Goetz. Przyjęli nas tam bardzo gościnnie. 
W następnym roku nastąpiło podpisanie umowy part-
nerskiej między miastami Langenenslingen i Brzeskiem. 
W 1995 roku też świętowaliśmy 150. rocznicę założenia 
Browaru Okocim. Uroczystą Mszę Świętą sprawował 
i kazanie wygłosił ks. biskup Józef Życiński. Uroczystości 
wspaniałe. Była też delegacja z Langenenslingen i wielu 
różnych dostojników. Od tej uroczystości co roku aż do dzi-
siaj w ostatnią niedzielę kwietnia w Okocimiu odprawiana 
jest Msza Święta za zmarłych z rodziny Goetz-Okocimskich, 

za zmarłych dyrektorów i pracowników Browaru oraz w in-
tencji obecnie pracujących w Browarze.

W następnym 1996 roku, inwestorem strategicznym 
poprzez kupno akcji staje się firma Carlsberg SA z siedzi-
bą w Kopenhadze. Browar właściwie przestał być polskim 
zakładem pracy. Ale dzięki pewnym osobom utworzono 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej. Stowa-
rzyszenie to stara się o zachowanie tradycji i mając pewne 
fundusze z używania przez producenta nazwy „Okocim” 
robi dużo dobrego dla Okocimia i okolicy. Stowarzyszenie 
to pokryło koszty ekshumacji i sprowadzenia szczątków 
Antoniego Goetz-Okocimskiego. 

Pani Zofia Włodek bardzo się tym ucieszyła i bolała, że 
zdrowie jej nie pozwala brać udział w  tych uroczystościach. 
Kilka razy dzwoniła do mnie, żebym ją zastąpił. Ale i moje 
zdrowie też było wtedy kiepskie i musiałem odmówić. 

Teraz moje zdrowie się trochę poprawiło. Niestety, p. 
Zofia Włodek zmarła 19 lutego bieżącego roku. Nie mogłem 
być na jej pogrzebie w Krakowie, ale dziś cieszę się, że 
za jej nieśmiertelną duszę mogę dzisiaj, 10 czerwca 2018 
roku, sprawować Najświętszą Ofiarę, tutaj w okocimskim 
kościele.

Szczęść Boże wszystkim obecnym na tej Mszy Świętej!” 
Wspomnienia spisał Marek Latasiewicz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Totus_Tuus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Totus_Tuus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa
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Tradycja każe nam celebrować „okrągłe” jubileusze: 
złote po 50-ciu a srebrne po 25 latach. Taki właśnie srebr-
ny jubileusz swej pracy zawodowej i twórczej obchodził 
w 2013 roku architekt miejski mgr inż. Alfred Budzioch. 
O tym wydarzeniu skupiającym jego współpracowników, 
inwestorów, przyjaciół a także ludzi zainteresowanych 
jego oryginalną, pełną pasji pracą nie tylko w zakresie 
budownictwa świeckiego ale także w sferze projektowania 
i wykonania obiektów związanych – mówiąc najogólniej – 
z budownictwem kościelnym pisaliśmy wtedy na łamach 
„Kościoła nad Uszwicą”. I oto po upływie kolejnych pię-
ciu lat – obchodziliśmy następny jubileusz – tym razem 
30-lecia działalności pracowni projektowej naszego Brze-
skiego Architekta. Zarówno miejsce wydarzenia – Fara 
Brzeska (21 czerwca) i plebania, około trzydziestu księży 

dzie przyoblekania się w Jezusa Chrystusa. Na każdej Mszy 
św. O. Tochmański głosił kazania, zapraszając uczestników 
Eucharystii do przyjęcia Szkaplerza, a po jej zakończeniu 
przyjmował nowych członków do Rodziny Karmelitańskiej. 
Było wśród nich wiele młodych ludzi i nawet małżeństw. To 
jest szczególnie cenne, że nie tylko starsi doceniają dar opie-
ki Matki Bożej, ale również ci, w pełni sił, piękni i młodzi, 
rozumieją, że sami, bez Bożego wsparcia, nie są w stanie 
niczego dokonać. W „Księ-
dze noszących Szkaplerz” 
do dotychczasowej liczby 
300 osób (a może ich być 
o wiele więcej, bo nie wszy-
scy zgłosili fakt przyjęcia 
szkaplerza, możemy do-
pisać tych nowych, ponad 
trzydzieści osób, którzy 
spontanicznie podjęli decy-
zję oddania się pod opiekę 
Matki Bożej właśnie teraz.
Prócz Rodziny Szkaplerz-
nej (osoby, które przyjęły 
szkaplerz, modlą się do 
Maryi i dochowują czysto-
ści wg stanu) istnieje od 
2002 roku w naszej parafii, 
jedyne w Diecezji Tarnow-
skiej Bractwo Szkaplerzne. 
Jest to wspólnota wier-
nych, kobiet i mężczyzn 
uczestniczących w życiu 
Zakonu i mających udział 
w łaskach duchowych przez 
wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach 
i czynach. Spotykamy się raz w miesiącu, obecnie w każdą 
drugą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz.8:00, a potem 
w Sali Domu Katechetycznego odbywa się spotkanie forma-
cyjne. Naszym opiekunem ze strony parafii został niedawno 
ks. Łukasz Poliszczak. Korzystając z okazji chcielibyśmy 
zaprosić chętnych do naszej wspólnoty. Poza modlitwą, 
naśladowaniem cnót Maryi, comiesięcznymi spotkaniami 
i udziałem w życiu Kościoła, nie ma wiele obowiązków, 
a można uzyskać wiele łask w codziennym szarym życiu. 
Przyjdźcie, zobaczcie, co robimy, pokochajcie bardziej 
Niebieską Matkę. Naprawdę warto! O. Włodzimierz spo-

tkał się z Bractwem po Mszy św. o godz.16:00. Był z nami 
ks. Proboszcz, Józef Drabik, odpowiedzialny za Bractwo 
jako Gospodarz parafii. Miłym akcentem była obecność 
ks. Zygmunta Bochenka, byłego Proboszcza, bo jemu 
zawdzięczamy nie tylko „poznanie” Czernej, Karmelitów 
i Rafała Kalinowskiego, ale też staranie się o pozwolenie 
Biskupa na założenie Bractwa przy parafii i erygowanie 
(zatwierdzenie) naszego Bractwa w Rzymie. W wyniku dys-

kusji na aktualne tematy 
doszliśmy do wniosku, że 
musimy mocniej zaakcen-
tować wizualnie nasze 
bractwo, może przez duże 
szkaplerze karmelitańskie 
jako symbol przynależno-
ści i udział w uczczeniu 
świętych Karmelu zgodnie 
z kalendarzem liturgicz-
nym. Poza wspomnianym 
św. Rafałem Kalinow-
skim są w nim jeszcze inni 
święci związani z Karme-
lem: prorok Eliasz, św. 
Szymon Stock, Teresa 
od Dzieciątka Jezus, św. 
Teresa z Avilla, Jan od 
Krzyża, Edyta Stein. Już 
udało nam się zdobyć duże 
szkaplerze karmelitańskie 
i wystąpiliśmy w nich jako 
Bractwo podczas modlitwy 
nowennowej do Matki Bo-
żej z Góry Karmel przed 

Jej świętem i w dniu Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca b. 
r. Zaś 21 lipca wzięliśmy udział w XX. Pielgrzymce Rodzin 
Szkaplerznych w Czernej. Był z nami ks. Bochenek, który 
towarzyszy nam duchowo od początku naszego istnienia 
oraz obecny opiekun z ramienia parafii, ks. Łukasz Po-
lniaszek. W liczbie 44 pielgrzymów było wielu czcicieli MB 
Szkaplerznej, którzy nie należą do Bractwa, ale wiernie, od 
lat są z nami. Na czernieńskiej górze,w stolicy polskiego 
Karmelu, każdy ma wrażenie bliskości Boga. Zaprasza-
my więc chętnych, którzy jeszcze tam nie byli, za rok. 
Naprawdę warto!

Maria Dziwiszewska

Jubileusz naszego Brzeskiego Architekta
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Inicjatywa wykonania Kopii jest kontynuacją prowa-
dzonych w latach 1990 -2004 prac w kościele św. Jakuba, 
który po dziesiątkach lat w okresie powojennym, kiedy 
korzystało z niego kilkanaście tysięcy parafian, był bardzo 
zniszczony. Odnowiono wtedy nie tylko polichromię, ale 
zrekonstruowano ołtarze, witraże, inaczej ustawiono ławki, 
uporządkowano starą zakrystię, przebudowano kruchtę 
z wejściem na wieżę itp.

Obraz Matki Bożej Różańcowej, który chyba od po-
czątku XX w.(po pożarze w 1804 r.) był umieszczony 
w kaplicy po lewej stronie ołtarza św. Jakuba, znalazł się 
w bocznym ołtarzu po jego prawej stronie. Wcześniej, kie-
rujący tymi pracami dr Furdyna, zdjął z jego powierzchni 
„sukienki” i gruntownie je odnowił. Uroczyste wprowa-
dzenie i poświęcenie odnowionego Obrazu i ołtarza pod 
przewodnictwem biskupa W. Bobowskiego odbyło się 19 
października 2003 roku. Peregrynacja jej siedmiu kopii 
po domach w parafii przyczyniła się do przypomnienia 
Obrazu i wznowienia kultu Matki Bożej Różańcowej, 
nazywanej coraz częściej od tego wydarzenia Matką Bożą 
Brzeską,. Pomocą w pogłębieniu przeżycia tych odwiedzin 

był Modlitewnik Nawiedzenia Rodzin.
Następne lata, od 2004 aż do obecnego roku miały 

w duszpasterstwie parafii jeden dominujący akcent. Było 
nim odnowienie istniejącego, być może od początku XIV 
w., kiedy w Brzesku powstała parafia pod wezwaniem św. 
Jakuba, jego kultu – ale raczej wprowadzenie na niespo-
tykaną dotąd skalę nie tylko w parafii, ale i w całej die-
cezji czci jednego z trzech najważniejszych Apostołów, do 
którego relikwii w Santiago de Compostela od tysiąca lat 
pielgrzymuje cały chrześcijański świat. Tyle Bóg w swojej 
opatrzności zrządził, że odchodzący z urzędu dotychczasowy 
proboszcz jako jedno z ostatnich nadzwyczajnych działań 
duszpasterskich, razem z Radą Duszpasterską i Ekono-
miczną, podjął decyzję i wykonał ufundowanie przez parafię 
pierwszego w diecezji okazałego i pięknego pomnika św. 
Jakuba. Bezpośrednim motywem tego przedsięwzięcia był 
obchodzony w całym Kościele Rok św. Jakuba. Dodatkową 
pobudką mogło być i to, że były Proboszcz przed objęciem 
probostwa w  Brzesku jako diecezjalny duszpasterz mło-
dzieży pielgrzymował do grobu św. Jakuba w Santiago na 
Światowe Dni Młodzieży.

Kilka myśli i propozycji, które przekazujemy Parafii razem z kopią obrazu
Matki Bożej Różańcowej

z różnych parafii (byli także przedstawiciele 
władz samorządowych Miasta i Starostwa 
oraz Cechu Rzemieślniczego) świadczyły, że 
w pierwszym rzędzie Księża i parafie chciały 
podziękować Panu Alfredowi za długoletnią 
współpracę. 

„Mszy św. przewodniczył bp Stanisław 
Salaterski, przewodniczący Komisji Sztuki 
Kościelnej. W homilii podkreślał solidność 
i trwałość dzieł dokonanych dzięki zaanga-
żowaniu i poświęceniu Pana Alfreda. - „Nie 
trzeba się obawiać, że wiatr zerwie zapro-
jektowaną przez niego dzwonnicę, albo inną 
krzywdę wyrządzi dobru kościelnemu, dzięki 
czemu i proboszcz, i parafianie mogą spać 
spokojnie” - dodał biskup.

Za to w życiu Pana Alfreda było wiele 
nieprzespanych nocy. - „Dziś mam 72 lata, 
więc rzadziej mi się to zdarza, ale kiedy byłem 
młody często siedziałem do rana. Nieraz tatuś, 
wychodząc do pracy, dziwił się, że ja jeszcze 
rysuję” - wspomina.

Zaprojektował kilka kościołów, m.in. 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku, kilkanaście 
plebanii, kapliczki przydrożne, cmentarze, 
ławki, żyrandole i posadzki, przerabiał pre-
zbiteria, oprawiał obrazy, zawiesił dzwony 
w Jadownikach. Ma swój udział w projek-
towaniu kościołów na Ukrainie i w Kongo 
– Brazaville.

O sobie mówi, że ma jedną nogę „kościel-
ną”, drugą - „cywilną”, bo też projektował 
szkoły, przedszkola, żłobki, remizy, bloki, 
około 800 budynków mieszkalnych.

- „Często rzeczy, które projektowałem, tak-
że sam nadzoruje. To są moje „dzieci”, których 
doglądam” - mówi.”

(Przedruk  
z „Gościa Niedzielnego” nr 25)
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Dodajmy, że nowy Proboszcz, który jest diecezjalnym 
duszpasterzem turystów i charyzmatycznym pielgrzymem 
z wielką gorliwością podjął to zadanie odczytując je jako 
znak czasu i przez wszystkie lata rozwija je tak, że stało 
się ono jednym z wiodących kierunków duszpasterstwa 
w naszej parafii. Przypomnijmy, że w 2000 roku nasze 
miasto dekretem Stolicy Apostolskiej otrzymało św. Jakuba 
swoim Patronem.

Być może przyszedł już czas, aby teraz rozwinąć i po-

głębić kult Patronki nowej części kościoła oraz całej parafii: 
NMP Matki Kościoła. Jak dotąd jesteśmy pierwszą parafią 
i jedyną w Diecezji Tarnowskiej, noszącą ten tytuł. Obcho-
dzone w Polsce od 1971 roku wspomnienie Maryi, Matki 
Kościoła od bieżącego roku będzie obchodzone w całym 
Kościele, decyzją Ojca Świętego, w poniedziałek po Zesłaniu 
Ducha Świętego. Tak ogłosiła w lutym b.r. Kongregacja ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ks. Zygmunt Bochenek

Matko Boska Brzeska - z tylu powo-
dzi pożarów miasta i kościoła dla nas 
cudownie ocalona Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - na odpu-
stach u świętego Jakuba Apostoła 
goszcząca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - w promie-
niach wschodzącego słońca i budzą-
cej się w nas niezawodnej nadziei, 
każdy nowy dzień rozpoczynająca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - o każdej 
porze dnia i nocy w progu świątyni 
z przebaczeniem na skruszonego 
grzesznika cierpliwie oczekująca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - trudy 
browarników z Okocimia dobrze 
znająca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - dziećmi 
z ochronki i Siostrami Służebnicz-
kami Starowiejskimi, stale jak 
dobra Matka się opiekująca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - problemy 
proboszczów i wikariuszy dobrze 
rozumiejąca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - złote ob-
rączki małżeńskiej wierności, 
młodym parom w kościele przed 
ołtarzem na palce zakładająca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - uśmiechem 
opromieniona i szczodrością da-
rząca, gdy ktoś niegodny do Ciebie o łaski pokornie prosić 
przychodzi.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - szczęśliwa, gdy ktoś na zawsze 
odchodzi prosto do nieba zbawiony. Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - w granie organów, śpiew i nasze 
modlitwy zasłuchana.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - błogosławiąca dzieci pierwszo ko-
munijne, co jak białe niewinne lilie na ołtarzu ofiarnym 
przy chlebie i winie są złożone.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - cierpliwie oczekująca na nasze 
powroty z emigracji, z podróży, z pielgrzymek, wyjazdów 
zarobkowych i z odejścia od wiary.

Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - w błękit 
pogodnego nieba i w poranne złote 
zorze jak Królowa dla nas przy-
ozdobiona.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - z Żydami 
na zagładę z brzeskiego getta wy-
wieziona.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - Syna swo-
jego do chorych i umierających 
pospiesznie prowadząca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - przez ręce 
miłosiernych brzeszczan pomoc 
okazująca potrzebującym. Módl się 
za nami.
Matko Boska Brzeska - miłosierdzie 
okazująca tym, co z powstań, wojen, 
tułaczki i wygnania nigdy do swoich 
domów nie powrócili.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - opłakująca 
zabitych i rannych ze zbombardo-
wanego pociągu w 1939 roku.
Módl się za nami...
Matko Boska Brzeska - przez czer-
wone morze komunizmu bezpiecznie 
do portu ocalenia nas prowadząca.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - bezdomnym 
udzielająca schronienia pod szero-
kim dachem nieba, naszego miasta.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - chroniąca 
każde ludzkie życie od naturalnego 

poczęcia aż po jego najdalszy kres.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - obecna w dalekich gwiazdach, 
jaśniejąca w księżyca blasku i nad naszym miastem czu-
wająca, gdy zasypia w mrokach nocy głębokiej pogrążone.
Módl się za nami.
Matko Boska Brzeska - przychodząca wraz z dwunastoma 
apostołami do tych, którzy jeszcze nie przeprosili za ukrzy-
żowanie Twojego Boskiego Syna.
Módl się za nami.

***
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zgładź i grze-
chy nasze, jeżeli ktoś zapomniał o miłości do Brzeskiej 
Matki Boskiej naszej.

Dariusz Dzierwa

Litania do Matki Boskiej Brzeskiej Różańcowej



27 



28

30 maja 2018 r. w Auli Chrystusa Króla przy Farze 
odbyło się uroczysta promocja książki „Święty Jakub opo-
wiada dzieciom”.

Opowiadania, które znalazły się w tej książce spisał 
ks. prałat Franciszek Kostrzewa, a ilustracje wykonali 
uczniowie ze szkoły nr.3 w Brzesku pod kierunkiem Doroty 
Wojtyś. Młodzi ilustratorzy, których prace wzbogaciły szatę 
graficzną książki to: Tomasz Gorzelak i Rebeka Sowa z kl. 
7b, Wiktoria Rudnicka, Oliwia Stypka, Faustyna Holik 
i Julia Waśniowska z kl. 6a, Katarzyna Batko i Beata Guzik 
z kl. 7a, Lilla Mikulińska i Oliwia Witkowska z kl. 5a, Jacek 
Bukowski i Klaudia Sambor z kl. 6c oraz Karolina Hebda 
z kl. 6b i Kamila Zelek z kl. 5b. Kilka ilustracji wykonała 
też Zuzanna Biel z Liceum Katolickiego. 

W spotkaniu wzięli udział: ks. Proboszcz Józef Drabik, 
Dyrektor Szkoły Katolickiej Halina Podolańska-Nabożny, 
Dyrektor PSP nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik oraz wybrani 
uczniowie szkół wraz z nauczycielami. Po przedstawieniu 
książki przez Ks. Prałata, poproszono Ks. Proboszcza oraz 
obie Panie Dyrektor o przeczytanie wybranego fragmen-
tu opowiadania. Całą uroczystość uświetnił także śpiew 
Scholi dziecięcej pod kierunkiem 
nauczycieli: Barbary Zelek i Michała 
Seremaka.

Serdecznie gratulujemy Księdzu 
Prałatowi wydania książki skie-
rowanej do młodych czytelników, 
a naszym uczniom wyróżnienia, 
jakim było umieszczenie ich prac 
w tej książce.

Dorota Wojtyś

Drodzy Czytelnicy!
Autorka powyższych informa-

cji, pani Dorota Wojtyś, jest osobą 
odpowiedzialną za graficzną szatę 
promowanej książki. Koordynowała 
przygotowanie dziecięcych ilustracji 
do każdej opowiedzianej przez ks. 
Prałata historii. Ja uczestniczyłam 
w tym niecodziennym spotkaniu 
jako widz. Jestem emerytowaną na-
uczycielką i najbardziej interesowały 
mnie dzieci i młodzież. 

Patrzyłam na twarze ilustrato-
rów, wzruszone i radosne, zwłaszcza, 
gdy ks. Kostrzewa wręczał im autor-
skie egzemplarze z autografem. Cie-
kawym chwytem organizatorów była 
postać Pielgrzyma w ubraniu średnio-
wiecznego wędrowca zmierzającego 
do grobu św. Jakuba w Santiago de 
Compostela w dalekiej Hiszpanii. To 
nic, że wcielił się w niego starszy ko-
lega. Dzieci zapamiętają go i zawsze 
będzie się im kojarzył ze strojem 
wędrowca z muszlą, tykwą, laską lub 
kijem pasterskim i księgą Ewangelii.

Nie będę opowiadać teraz o życiu 
św. Jakuba, jego misyjnych podró-
żach w wielu krajach świata: W In-

Promocja książki
„Święty Jakub opowiada dzieciom”

diach, Portugalii, Hiszpanii, w Palestynie, o cudach za jego 
przyczyną, męczeńskiej śmierci i ludziach pielgrzymujących 
do miejsca jego pochowania. Przeczytajcie o tym sami. I nie 
tylko dzieci. Dorosłym też przyda się ta wiedza. Próbkę 
tekstu słyszeliśmy na spotkaniu. Wybrane fragment książ-
ki przeczytał ks. Proboszcz i dwie panie Dyrektorki szkół 
obecnych w auli: p. Halina Nabożny ze Szkoły Katolickiej 
i p. Dorota Wójcik z Publicznej Szkoły nr 3.

Warto przypomnieć, że św. Jakuba ogłoszono patro-
nem Hiszpanii i Portugalii. A to, że nasza parafia i miasto 
Brzesko za zgodą papieża też wzięło Go za swego Opiekuna 
i Orędownika – wiedzą nawet małe dzieci.

Zakończę słowami samego autora: „ Kochane dzieci. Daję 
wam do ręki książeczkę o św. Jakubie, Apostole Pana Jezu-
sa. Napisałem ją tak, jakby to on sam opowiadał o swoim 
życiu. Wyobraźcie sobie, że jego Figura stojąca w wielkim 
ołtarzu w naszym kościele ożyła i Święty Jakub zabrał was 
ze sobą na wycieczkę po kraju, gdzie się urodził, gdzie żył, 
głosił Ewangelię i umarł. Pomyślcie, jakby to było cudownie, 
gdyby tak się stało”.

Krystyna Durda
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„Dni Jakubowe” zaczęły się biegiem dzieci i młodzie-
ży już w sobotę 21 lipca Niedzielne popołudnie upłynęło 
pod znakiem dobrej muzyki, na scenie prezentował się 
kilkuosobowy zespół Sursum Corda w składzie Jędrzej 
Rosa – wokal, Sara Widła – wokal, Daria Nalepa – wokal, 
Magdalena Raczyńska – wokal, Małgorzata Nawrot – wokal 
i gitara i Michał Bobak – cajun. Młodzi artyści wykonywali 
piosenki religijne przeplatane cytatami z Pisma Świętego. 
Gwiazdą pikniku był zespół „ niemaGOtu”, który jest auto-
rem hymnu Światowych Dni Młodzieży 2016 „Błogosławieni 

miłosierni”. ”. Koncert był religijny, wzruszający, inspiru-
jący słuchaczy… po prostu ewangelizacyjny. 

Przez całe popołudnie ogromną popularnością cieszyły 
się konkursy plastyczne dla dzieci, których było kilka do wy-
boru. W jednym z nich, zatytułowanym „Ja i moja rodzina” 
dzieci rysowały kredą na chodniku. Najmłodsi uczestnicy 
pikniku próbowali swoich sił w konkursie „Skarby gminy 
Brzesko”, a tematem przeznaczonym dla miłośników ryso-
wania węglem był „Święty Jakub oczami dziecka. Wyniki 
ogłosili gospodarze dnia: ks. Proboszcz Józef Drabik 
i burmistrz miasta Grzegorz Wawryka i przekazali zwy-
cięzcom hojne nagrody. 

Dzień odpustu, 25 lipca zrelacjonował ks. Zbigniew 
Wielgosz z Gościa Niedzielnego:

Mszy św. w brzeskiej farze przewodniczył ks. Stanisław 
Stec, pochodzący z par. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
w Brzesku, proboszcz w Chojniku. Podczas Eucharystii 
dziękował za 25 lat swojego kapłaństwa. Homilię wygłosił 
caminowicz ks. Tomasz Kaczor, który przeszedł Camino del 
Norte z Santander do Santiago de Compostella.

- To odcinek ponad 600 kilometrów. Na początku było 
ciężko. Razem z moimi towarzyszami przeżyliśmy kryzys, 
tak że chcieliśmy po kilku dniach wędrówki wracać do 
Polski. Byliśmy zmęczeni, bolały nas plecy, stopy… Ale za-
łamanie minęło i później cieszyliśmy się każdym pokonanym 
kilometrem, który zbliżał nas do celu pielgrzymki. To droga 
pełna trudu, ale warta wysiłku, ponieważ ona pokonuje 

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Katolickiego Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego w Brze-
sku serdecznie dziękują władzom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” za niezwykłą życzliwość, współpracę 
i wsparcie. To dzięki Państwu, młodzież naszej szkoły korzysta z zajęć na kręgielni przy ulicy Browarnej, gdzie 
doskonali swoje umiejętności rozwoju zdrowia fizycznego, zgodnie z założeniami „Sokoła”.

Serdecznie dziękujemy także za dofinasowania biletów do kina na wartościowe filmy, w których uczestniczyli nasi 
uczniowie. Wdzięczni jesteśmy za coroczne zaproszenia na spotkania opłatkowe, a także możliwość uczestniczenia 
w uroczystości związanej ze 125-leciem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzesku. Do tych podziękowań 
dołącza się Stowarzyszenie „Wzrastanie”, które jest organem prowadzącym od 15 lat w /w szkoły. Działalność 
realizowana przez Wasze Towarzystwo na terenie Brzeska sprawia, że pomagacie nam lepiej realizować cele 
i zadania stojące przed polskim szkolnictwem.

Na ręce Prezesa pana Ludwika Lechowicza składamy wyrazy wdzięczności za spotkania z naszą młodzieżą 
i przekazywanie jej wartości moralnych i patriotycznych.

 Dyrektor Szkoły Katolickiej – Halina Podolańska Nabożny Prezes SWiRM„Wzrastanie”- Maria Babicz

Brzesko uczciło swojego patrona
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człowieka, który musi zmierzyć 
się ze swoimi słabościami. Ca-
mino kształtuje ducha, bo idzie 
się przeważnie w pojedynkę, 
jest więc czas na przemyślenie 
różnych spraw, zastanowienie 
się nad kierunkiem swojego 
życia - mówi caminowicz. 
Na zakończenie Mszy św. pro-
boszcz parafii jakubowej ks. 
prał. Józef Drabik wręczył 
Medal św. Jakuba „Bonum 
Operanti” Janowi Chrabąsz-
czowi dziękując mu za zaan-
gażowanie w sportowym klubie 
LSO Jakub działającym przy 
brzeskiej farze. Tradycyjnie, po 
modlitwie w kościele, udano 
się z figurą św. Jakuba i jego 
relikwiami na brzeski rynek. 
Ks. Stec udzielił wszystkim 
i całemu miastu błogosławień-
stwa relikwiarzem.

Straż Honorowa u stóp 
Matki Bożej Częstochowskiej
W sobotę 16. czerwca Członkowie Arcybractwa Straży 

Honorowej Najświętszego Serca Pan Jezusa z Parafii NMP 
Matki Kościoła i świętego Jakuba w Brzesku pojechali do 
Częstochowy, aby u stóp Jasnogórskiej Pani wziąć udział 
w ogólnopolskiej pielgrzymce Arcybractwa. Tegorocznym 
hasłem pielgrzymki były słowa: „Duch Święty darem Serca 
Jezusa”. Spotkanie, któremu przewodniczył ks. biskup Sta-
nisław Salaterski, rozpoczęło się o godz. 10.00 godzinkami 
o Sercu Pana Jezusa. Następnie wysłuchaliśmy referatu 
oraz świadectw zelatorów z różnych parafii Polski. Uczest-
niczyliśmy w Drodze Krzyżowej na wałach Jasnogórskich, 
a także we Mszy Świętej, po której z Bożym błogosławień-
stwem wróciliśmy do Brzeska.

Obecność w Jasnogórskim Sanktuarium była okazją 
do szczególnej modlitwy przy Sercu Jezusa i Jego Matki, 
którym powierzaliśmy nie tylko nasze osobiste intencje, 
ale także to wszystko, czym żyje nasza parafia i diecezja.

Ks. Maciej Śmigacz

Pielgrzymka do sanktuariów Warmii i Mazur
Od 29 czerwca do 2 lipca nasi parafianie wraz z księ-

dzem Maciejem Biedroniem udali się na pielgrzymkę 
do Niepokalanowa, Torunia oraz sanktuariów Warmii 
i Mazur. Podczas pielgrzymki nawiedziliśmy sanktuarium 
w Niepokalanowie. Tam obejrzeliśmy Misterium Męki 
Pańskiej przedstawione poprzez ruchome postaci oraz 
biblijne przesłanie. Zobaczyliśmy także muzeum św. Mak-
symiliana Kolbego. Następnie odwiedziliśmy sanktuarium 
Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu 
i przejechaliśmy w okolice Gietrzwałdu na nocleg. Na 
Warmii i Mazurach nawiedziliśmy Głotowo, Świętą Lipkę, 
gdzie mogliśmy usłyszeć koncert organowy i wzięliśmy 
udział w narodowym dniu pokuty w Gietrzwałdzie – je-
dynym miejscu objawień Matki Bożej w Polsce. Na koniec 
zwiedziliśmy zamek biskupów w Lidzbarku Warmińskim 

i pełni wrażeń duchowych powróciliśmy do Brzeska.
Ks. Maciej Biedroń

Pielgrzymka do Pasierbca i Tropia 
7 lipca grupa bł. Edmunda Bojanowskiego wraz ze 

swymi opiekunami s. Janina i ks. Maciejem Biedroniem 
udała się w pielgrzymkę do Pasierbca i Tropia. W Pasierbcu 
zobaczyliśmy drogę krzyżową w plenerze i uczestniczyliśmy 
w Mszy Świętej w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. 
Potem daliśmy się do Żeleźnikowej Wielkiej, gdzie na tam-
tejszym ranczo posililiśmy się fizycznie pysznymi pieroga-
mi. Potem odwiedziliśmy sanktuarium świętych Andrzeja 
Świerada i Benedykta w Tropiu.

Ks. Maciej Biedroń

Dziesięć z dziesięciu! - oaza letnia LSO 
Tuż po zakończeniu roku szkolnego, na przełomie 

czerwca i lipca, Liturgiczna Służba Ołtarza z naszej pa-
rafii przebywała na 10-dniowej oazie w Kudowej - Zdroju. 
Trzydzieścioro lektorów i ministrantów wraz z opiekunami: 
księdzem Jackiem Walczykiem, diakonem Piotrem Hora-
kiem oraz p. Janem Chrabąszczem w planie mieli przede 
wszystkim zdobywanie Korony Gór Polskich. W poprzed-
nich latach służbie liturgicznej z naszej parafii udało się 
zdobyć 13 z 28 szczytów, a 10 z pozostałych 15 znajdowało 
się w rejonie Dolnego Śląska. Cel był prosty - 10 kolejnych 
szczytów do kolekcji KS Jakub.

 Podsumowując: KS Jakub zdobył już łącznie 23 z 28 
szczytów Korony Gór Polskich - pozostało jeszcze ledwie 5. 
Wszyscy ministranci i lektorzy świetnie się bawili. Trzeba 
przyznać, że tegoroczne wakacje rozpoczęły się dla nich 
bardzo aktywnie. Podczas tych 10 dni oazowicze przeszli 
ponad 100 km w górach. A to wszystko dzięki niezawod-
nemu księdzu Jackowi Walczykowi, który już szósty raz 
zorganizował letnią oazę dla lektorów i ministrantów 
z naszej parafii.

Krystian Chrabąszcz

Podróże i uczą i wychowują
Relacje z parafii NMP Matki Kościoła
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Tradycyjnie w pierw-
szą sobotę lipca, w zaci-
szu regietowskiej stadni-
ny koni huculskich wy-
stawiane są plenerowe 
przedstawienia operowe. 
Jest to duchowa uczta 
dla melomanów opery 
i operetki.

- Myślę, że podob-
nie jak w poprzednich 
latach, gusta i prefe-
rencje miłośników tego 
rodzaju sztuki, zostały 
w pełni zaspokojone – 
mówi Stanisław Ciuba, 
dyrektor Stadniny Koni 
Huculskich w Regieto-
wie, prywatnie od wielu 
lat na stałe związany 
z Brzeskiem. Zważywszy, 
że „to wszystko” dzie-
je się wieczorową porą, 
pod gołym gwieździstym 
niebem, organizatorzy 
przeżywają nieco innego 
rodzaju emocji, którym 
na imię jest... „pogoda”, 
ale … „ta” od wielu lat 
nigdy nas nie zawodzi – 
dodaje z uśmiechem.

Faktycznie trzeba 
przyznać, że pogoda była 
piękna, wyjątkowa ciepła 
i gwieździsta noc, były 
piękne kostiumy oraz 
wspaniała scenografia 
… pozostało wspomnie-
nie i … co jeszcze ? tego 
nie wiem (…). Na pewno 
tych pozytywnych wra-
żeń pozostało najwięcej. 
Cieszy fakt, że przed 
sceną regietowskiego 
amfiteatru co roku wi-
dać „brzeskie akcenty” 
o różnym przekroju wie-
kowym i różnym profilu 
zawodowym. Są nauczy-
ciele, duchowni, przed-
siębiorcy i inni.

- Jestem tutaj po raz 
pierwszy. To prawdziwy 
i żywy obraz ogromnych 
talentów wielu wybit-
nych ludzi. To wszystko 
„tylko” mnie utwierdza 
jak wielki, doskonały, 

wspaniały i zarazem „ła-
skawy” jest nasz Stwór-
ca, który obdarza nas 
takimi zdolnościami. Co 
chwila spoglądałem na 
gwieździste i bezchmurne 
niebo, które było tak „ła-
skawe” i dało nam taką 
piękną pogodę – mówi 
jeden z duchownych, nie-
gdyś związany z Brze-
skiem, który przyjechał 
do Regietowa. Do tego 
wszystkiego, ta niespoty-
kana zewsząd otaczająca 
cisza, która daje moż-
liwość bezpośredniego 
kontaktu z przyrodą, po-
zwala wypocząć i zażyć 
„lekarstwa” dla duszy – 
dodaje.

RIGOLETTO, czyli 
tytułowy bohater opery 
Giuseppe Verdiego, to 
jeden z najbardziej zna-
nych i rozpoznawalnych 
garbusów w historii kul-
tury. Pełnił rolę błazna 
na dworze Księcia Man-
tiu. Podobnie, jak wie-
lu innych błaznów, pod 
maską śmiechu ukry-
wał kilka twarzy. Jedna 
była na usługach Księ-
cia, zaś druga zostawała 
w domu, kiedy spędzał 
czas ze swoją ukocha-
ną córką Gildą. W tej 
pierwszej roli jawił się 
jako sprośny rajfur, który 
zachęca Księcia do uwo-
dzenia kobiet, nie bacząc 
na ich wiek. W drugiej, 
zamieniał się w zatro-
skanego ojca, któremu na 
sercu leżało bezpieczeń-
stwo ukochanej córeczki. 
Właśnie w tę rolę wcielił 
się Zenon Kowalski, od 
ponad 30-tu lat solista 
Teatru Wielkiego w Ło-
dzi, którego publiczność 
mogła podziwiać nie tyl-
ko za wspaniały warsztat 
aktorski, ale również za 
niepowtarzalną barwę 
barytonowego głosu.

Marek Białka
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