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Niech św. Jakub, 
Patron naszego Sanktuarium 

i św. Stanisław Kostka 
poprowadzi Nas poprzez

 błogosławione dni Adwentu 
do radości Świąt 

Narodzenia Pańskiego
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6 października z różnych stron Polski przyby-
li do brzeskiej fary czciciele jakubowi. W tym dniu 
pragnienie mieszkańców Brzeska i okolic, aby naj-
starsza świątynia w mieście została podniesiona do 
godności sanktuarium św. Jakuba stało się faktem.

Niektórzy z nich, a zwłaszcza członkowie Bractwa Ja-
kubowego, wyróżniali się tradycyjnym strojem, z muszlą 
jakubową i pielgrzymią laską w ręce. Oprócz nich świą-
tynię licznie wypełnili parafianie, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla 
oraz duchowieństwo na czele z Biskupem Tarnowskim.

To wszystko zdradzało, że ta uroczystość jest niezwykła, 
a także... długo oczekiwana, bowiem, jak mówi kustosz sank-
tuarium św. Jakuba, ks. Józef Drabik, kult św. Jakuba Apo-
stoła kwitnie w Brzesku nieustannie od końca XIV wieku.

- Dlatego to wydarzenie jest dla naszej parafii nie tylko 
wydarzeniem religijnym, ale i historycznym. To jest szóste 
sanktuarium jakubowe w Polsce, przy najdłuższej drodze 
jakubowej „Via Regia” ciągnącej od Korczowej aż po Zgo-
rzelec. Idea tego sanktuarium jest taka, aby pielgrzymi, 
którzy podążają szlakiem jakubowym „Via Regia” mogli 
się tutaj zatrzymać i nabrać nowej mocy. To jest sanktu-
arium, które nie jest celem, ale które zaprasza do dalszego 
pielgrzymowania” - wyjaśnia ks. Kustosz, Józef Drabik.

Biskup Andrzej Jeż w homilii nawiązał do tego hi-
storycznego kultu św. Jakuba w Brzesku. Jak zauważył, 
cześć, jaką św. Jakub odbiera w tej świątyni, nabrała 
w ostatnich dziesięcioleciach wyraźnego dynamizmu. 
Dlatego ogłoszenie sanktuarium św. Jakuba jest uroczy-
stym dopełnieniem tego kultu.

- Z jednej strony jest ono ważne dla miasta i regionu, 
bowiem nie mieliśmy tutaj jakiegoś mocnego lokalnego 
sanktuarium, a mieszkańcy Brzeska i okolicy są ludźmi 
głębokiej wiary, są pracowici, i na tej drodze codziennego 
życia chcą odnajdywać Boga. Z drugiej strony, potrzebu-
jemy sanktuarium, które będzie łączyć ludzi z różnych 
regionów diecezji, Polski, Europy i świata. Mam nadzieję, 
że takich sanktuariów na drodze jakubowej będzie więcej 
– wyraził nadzieję Biskup.

A ks. Zbigniew Brożek z tarnowskiego Gościa 

Mamy w Brzesku Sanktuarium Jakubowe!
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Niedzielnego dodaje:
Niezwykłym momentem uroczystości było rozpalenie spe-

cjalnej kadzielnicy, na wzór tej, która znajduje się w bazylice 
w Santiago, i okadzenie ołtarza z figurą św. Jakuba. Podczas 
okadzania bp Jeż odmówił modlitwę w intencji parafian 
i mieszkańców miasta. Św. Jakub jest bowiem od 2010 roku 
patronem Brzeska.Kapituła Medalu św. Jakuba Bonum Ope-
ranti ogłosiła na zakończenie uroczystości przyznanie dwóch 
medali, które otrzymali bp Andrzej Jeż oraz redakcja „Gościa 
Tarnowskiego”. W brzeskiej farze, od dziś sanktuarium św. 
Jakuba, zawiązało się już Bractwo św. Jakuba. - Stary kościół 
w naszym mieście zawsze cieszył się wielkim szacunkiem 

mieszkańców. Z moim życiem wiąże się od chrztu św., tu 
przyjmowałem I Komunię św. Jestem dumny, że te ważne 
wydarzenia odbyły się w świątyni, która stała się sanktuarium. 
Nasze bractwo dopiero się rozwija, chcemy wpierać to miejsce, 
by było przystanią dla pielgrzymów przemierzających szlaki 
jakubowe - mówi Tomasz Mikuliński. - Nasze sanktuarium 
jest związane z pielgrzymowaniem. Mamy nadzieję, że ludzie 
będą się tu umacniać duchowo w swoim codziennym byciu 
w drodze, jak i w pielgrzymowaniu do Grobu św. Jakuba 
- mówi nowo mianowany kustosz sanktuarium, ks. prał. 
Józef Drabik

Ks. Marian Kostrzewa

Minęły 640 lata od założenia miasta Brzeska przez św. 
Jadwigę - Królową. Przeminęło od tego czasu 25 pokoleń 
mieszkańców. Lata mijają szybko, dlatego tym bardziej 
trzeba zachować pamięć o ludziach i wydarzeniach zarówno 
z odległych wieków, jak i czasów najnowszych. Pokolenia, 
które żyły przed nami wytworzyły bogactwo kultury ducho-
wej naszego miasta.

Parafia i kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła 
powstały sześć wieków temu. Wydarzyło się przez ten czas 
wiele nieszczęść, zwłaszcza w wyniku pożarów, ale zawsze 
kończyło się braterskim odbudowywaniem świątyni. Przewi-
nęło się wielu ofiarnych kapłanów. Starsi mieszkańcy Brze-
ska pamiętają jeszcze sylwetki ks. Czuja, ks. Wieczorka, ks. 
Blecharczyka, ks. Pękałę, ks. Limanówkę ks. Fortunę oraz 
budowniczego nowej części świątyni - ks. Kopacza. Nie będę 
przytaczać faktów historycznych, bo wiele jest publikacji na 
ten temat. Spróbuję tylko przedstawić, w wielkim skrócie, 
wydarzenia związane z szerzeniem kultu św. Jakuba w pa-
rafii, mieście, dekanacie, wreszcie w diecezji.

Niedawno byliśmy świadkami wydarzenia, które złotymi 
zgłoskami zapisało się na kartach historii współczesnej na-
szej małej Ojczyzny. Zabytkowy kościół św. Jakuba Apostoła 
został podniesiony do rangi sanktuarium .Sanktuarium – 
jak pięknie i dostojnie brzmi to słowo!

A  to wyniesienie (od łac. sanctuarium z sanctus „świę-
ty”) czyli miejsca uznawanego za święte, zapoczątkował 
ks. prob. Józef Drabik, który - jak napisał w poprzednim 
numerze „Kościoła nad Uszwicą” ks. Zygmunt Bochenek 
- od momentu objęcia nowej parafii w 2004 roku z wielką 
gorliwością podjął zadanie odnowienia istniejącego, być 
może od początku XIV w, kultu św. Jakuba w Polsce – 
ale raczej wprowadzenie na niespotykaną dotąd skalę nie 
tylko w parafii, ale i w całej diecezji czci jednego z trzech 
najważniejszych Apostołów, do którego relikwii w Santiago 
de Compostela od tysiąca lat pielgrzymuje cały chrześci-
jański świat. 

Tak się Opatrznościowo złożyło, że okazały i piękny 
pomnik św. Jakuba stał już wtedy obok kościoła, z inicja-
tywy odchodzącego na emeryturę proboszcza. ks. Zygmunta 
Bochenka i Ekonomicznej Rady Parafialnej. Przypomnę 
niektóre szczegóły związane z pomnikiem. Myślę, że warto, 
bo dziś tak przyzwyczailiśmy się do jego widoku, że wydaje 
nam się zwyczajny.

Figurę tego świętego, dłuta artysty rzeźbiarza Kazimie-
rza Malskiego, ustawiono na placu przed aulą Chrystusa 
Króla od północnej strony fary, w przeddzień święta Jakuba 
Apostoła, w roku 2004, jubileuszowym roku Jakubowym. 
Statua wysokości 2,30 metra wykonana z pińczowskiego 
piaskowca została postawiona na cokole obłożonym płytami 

z tego samego kamienia z wyrzeźbionymi płaskorzeźbami 
i napisami. Na płycie z płaskorzeźbą muszli umieszczono 
wezwanie: „Święty Jakubie módl się za naszą parafię”. Na 
drugiej ścianie pod płaskorzeźbą pelikanów pijących z kie-
licha, który jest kopią wizerunku znad grobu św. Jakuba 
z w Santiago de Compostela, umieszczono herb Jana Pawła 
II i wypisano jego słowa wypowiedziane w roku 1982 przy 
grobie św. Jakuba…. Wiecie, jakie słowa?... Pamiętacie, co 
jest na kolejnych ścianach pomnika? 

Przyznam szczerze, że chociaż tyle lat przechodzę co-
dziennie koło Figury, nigdy tak naprawdę nie oglądałam 
jej szczegółowo. I śmiem twierdzić, że takich, jak ja, jest 
w parafii wielu. To trochę wstyd. Ja to naprawię… A wy?

W maju 2009 roku ks. Proboszcz zwrócił się do biskupa 
tarnowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie 
w diecezji tarnowskiej szlaku św. Jakuba –Via Regia. 
Pomysłodawcą szlaku był Paweł Plezia wraz z Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego 
w Ropczycach. Oni objęli bezpośrednią opiekę Drogą św. 
Jakuba od Dębicy do Chełma nad Rabą. Biskup wyrażając 
zgodę napisał: Zachęcam parafie, przez które będzie prze-
chodziła Droga, do włączenia się do współpracy w dziele 
promowania tej inicjatywy. Wszystkim Pielgrzymom i Or-
ganizatorom Drogi św. Jakuba z serca błogosławię.

Bezpośrednim przygotowaniem do Roku Jakubowego 
była uroczystość odpustowa w 2009 roku pod przewodnic-
twem ks. dr Krzysztofa Bułata, ojca duchownego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie, pielgrzyma, który 
przeszedł całe „Camino” do grobu św. Jakuba. Po Mszy św. 
zostały poświęcone znaki na oznaczenie tej drogi.

Od tego czasu ustanowiono w parafii „Jakubowe wtor-
ki”. Wtedy – jak pisał ks. Proboszcz na łamach „Kościoła 
nad Uszwicą” – Msze św. o godz. 8:00 i wieczorna były 
celebrowane przy ołtarzu Jakubowym w starym kościele 
i połączone z nieustanną nowenną do Świętego Patrona. 
Od czasu otrzymania dekretu biskupa, takim Dniem Jaku-
bowym stał się także każdy 25 dzień miesiąca. Msza święta 
odprawiana jest wtedy za pielgrzymów, którzy znajdują się 
na Drogach Jakubowych w Polsce i Europie.

Pod koniec 2009 roku, w czasie posiedzenia rady Mia-
sta radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadanie miastu 
patronatu św. Jakuba. W tej sprawie zwrócili się z prośbą 
do biskupa tarnowskiego, Wiktora Skworca, który po przed-
stawieniu jej konferencji Episkopatu i uzyskaniu jej zgody 
skierował ją do Stolicy Apostolskiej, do Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 25 lutego 2010 
roku Biskup ogłosił nasz kościół i kościoły pod wezwaniem 
św. Jakuba w Podegrodziu i Tuchowie - Kościołami Jubi-
leuszowymi.

Kalendarium czci św. Jakuba w Brzesku
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 Trzydniowe przygotowanie do uroczystości podniesienia 
kościoła św. Jakuba w Brzesku do rangi sanktuarium, pro-
wadził ks. Krzysztof Orzeł, Dyrektor Diecezjalnego Biura 
Pielgrzymkowego, Turystyki i Sanktuariów w Tarnowie.

Każde spotkanie zaczynał i kończył słowami znanej piosen-
ki religijnej: „W drogę z nami wyrusz Panie! Nam nie wolno 
w miejscu stać. Gdy zbłądzimy podaj rękę. Gdy upadniemy 
pomóż wstać… I do serca swego prowadź, prowadź nas!”

Na wstępie ks. Krzysztof stwierdził, że sobotnia uro-
czystość to wielki Boży dar dla parafii. On, Pielgrzym Ja-
kubowy, był wiele razy szlaku do Santiago de Compostela, 
nawet dopiero co stamtąd wrócił. A wy, parafianie – mówił 
– będziecie na tym szlaku wstępując nawet po drodze do 
kościoła, by pokłonić się Jezusowi. W dzisiejszym świecie, 
który jest zabiegany, głośny, interesowny, wprost nachal-
ny, wielu ludzi szuka sensu życia, wędrówki, szuka Boga. 
Można go usłyszeć tylko w ciszy. Duch Święty przychodzi 
w łagodnym powiewie, delikatnym dotyku ducha. Żeby go 
usłyszeć, trzeba się skupić, wsłuchać. By dobrze przeżyć 
czekające nas wydarzenie…

Cisza . Wyraz składa się z pięciu liter. Każda z nich to 
symbol – swoisty warunek konieczny w relacji człowieka 
z Bogiem Kiedy tak naprawdę może ona zaistnieć?

„C” – jak „Ciało”. Ono może oponować, nie zgadzać się, 
nawet uniemożliwiać „wędrówkę”. Trzeba go odsunąć, zlek-
ceważyć jego zachcianki a na plan pierwszy ustawić dobro 
duszy. Wtedy znajdziemy sens życia, Bóg wskaże drogę…

„I” – jak „Intelekt”. Myślenie też trzeba wyciszyć. 
Doczesne dobra, zdobycze cywilizacji, wielkie osiągnięcia, 
kariera - rozpadną się w pewnym momencie. Co pozostanie? 
Trzeba myśleć po Bożemu. Czego On od nas oczekuje. Czy 
pełnimy Jego wolę.

„S” - jak „Słowo” . Ono może ranić, robić krzywdę, 

Triduum o św. Jakubie
zniszczyć drugiego. Złe słowa obrażają Boga. Trzeba mó-
wić dobre , ciepłe słowa do ludzi. „Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych maluczkich – mnieście uczynili – poucza 
nas Jezus. Trzeba panować nad językiem. Mniej mówić. 
Raczej słuchać …

„Z” - jak „Zmysły”. Bóg dał nam zmysły, ale i rozum, by 
właściwie z nich korzystać, patrzeć na drugiego człowieka 
Jego oczami: sercem. Wyciszyć pokusy. Zapanować nad po-
żądliwością ciała… Wtedy usłyszymy Jego głos. Dziękujmy 
Bogu, że jesteśmy, że daje nam siły i chęci, by do Niego 
przychodzić, do Jego Domu…

„A” - jak „Adoracja”. Przyjść przed Najświętszy Sakra-
ment. Uklęknąć. Popatrzeć „w oczy” Boga, ożywić modlitwę 
osobistą, wspólnotową, rodzinną. Zaprosić Boga: „W drogę 
z nami wyrusz Panie!”

Spotkanie w czwartek, 
dzień poświęcony św. Franciszkowi
Gdy już usłyszymy głos Boga w ciszy własnego serca, 

czas przygotować się do drogi. Co więc zabrać na tę życio-
wą pielgrzymkę z Duchem Świętym? Św. Jakub, stojący 
w feretronie koło ołtarza ma ze sobą tykwę – naczynie na 
wodę używane w jego czasach. Na życiową wędrówkę taka 
woda życia jest konieczna, by się nie odwodnić, mieć siłę na 
dalszą drogę, by nie umrzeć z pragnienia. Dla nas takim 
przewodnikiem, podręcznikiem w podróży, będzie właśnie 
wyraz „tykwa”.

Jak wczoraj – każda literka wyrazu „tykwa” ma oznaczać 
to, co jest nam potrzebne w pielgrzymowaniu do Królestwa 
Niebieskiego:

„T” - jak „Tradycja”. Sięganie do historii, przeżyć 
ludzi, którzy już odeszli, zwyczaje, uroczystości kościelne 
i państwowe, nabożeństwa ludowe …Trzeba je kultywować, 

Watykańska Kongregacja na mocy uprawnień udzie-
lonych jej przez Ojca Świętego, Benedykta XVI, dekretem 
z dnia 22 maja 2010 roku zatwierdziła św. Jakuba Starszego 
jako Patrona przed Bogiem miasta Brzesko. Uroczystość 
ogłoszenia tego faktu miała miejsce 24 lipca. Najpierw 
o godz. 9:30 podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 
nastąpiło uroczyste przekazanie dokumentu Stolicy Apo-
stolskiej, a następnie w czasie Mszy św. połączonej z kon-
sekracją kościoła pod wezwaniem NMP Matki Kościoła, 
wyrażono wdzięczność za dar Patrona dla naszego miasta. 
Ks. Biskup w homilii wypowiedział m.in. takie słowa: 

Święty Jakub Apostoł, od dziś Patron waszego miasta, 
wskazuje sposób postępowania, w którym wyraża się odpo-
wiedzialność za siebie i za Kościół. Uczeń Pana, który brał 
udział w najważniejszych wydarzeniach w życiu Chrystusa, 
mówi nam, iż trzeba wyruszyć w drogę, to znaczy iść za 
Chrystusem, naśladować Go. Jakub ujrzał Bożą chwałę na 
obliczu Jezusa w godzinie Przemienienia, widział Zmar-
twychwstałego, ale był również świadkiem Chrystusowego 
uniżenia. Co więcej, sam poszedł drogą Pana, oddając 
życie w męczeńskiej śmierci. Naśladując Jezusa, tak jak 
św. Jakub, wiedzmy, że nawet pośród trudności idziemy 
właściwą drogą… Od waszego Patrona uczcie się również 
odwagi w dawaniu świadectwa w  życiu społecznym, pu-
blicznym…. że przez życie trzeba przejść, dobrze czyniąc, 
że Chrystus żyje i pozostaje dla każdego człowieka jedyną 
nadzieją zbawienia.

W czasie Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę 

w 2010 roku brzeska grupa „Ósemka” pod przewodnictwem 
ks. Łukasza Matyki, szerzyła kult św. Jakuba, patrona 
pielgrzymów. Do tronu Maryi wszyscy przyszli przybrani 
znakami muszli na piersiach.

Jubileuszową pielgrzymkę do naszego kościoła od-
byli księża dekanatu brzeskiego, przedstawiciele Akcji 
Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, wierni z parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Katowicach i św. Jakuba ze Szczyrku 
oraz pojedynczy Pielgrzymi, m.in. dwóch Francuz ów, 
którzy wcześniej przeszli większość europejskich szlaków 
św. Jakuba.

A potem jeszcze było wytyczenie szlaku św. Jakuba, 
pielgrzymka tym szlakiem przez młodzież z ks. Maria-
nem Kostrzewą, pielgrzymka brzeskiej grupy z grupą 
z Przeworska od Porąbki Uszewskiej do Brzeska, drzwi 
Jakubowe, pielgrzymka do Fatimy i odwiedzenie Santiago 
de Compostela, powstanie Bractwa św. Jakuba, które na 
każdej uroczystości nosi Figurę św. Apostoła w procesjach.

I tak dotarliśmy do najnowszej historii parafii. Uro-
czystość wyniesienia kościoła do godności sanktuarium 
odbyła się w sobotę, 6 października. Poprzedziło ją triduum 
prowadzone przez ks. Dyr. Diecezjalnego Biura Pielgrzym-
kowego, Krzysztofa Orła. W niedzielę kazania głosił ks. 
Jakub Kuchta, autor książki o św. Jakubie. Wieczorem zaś 
w auli Chrystusa Króla, w dolnym kościele, został odegrany 
spektakl „Brzeski mocarz wiary” w aranżacji ks. Macieja 
Biedronia wykonany przez młodzieżowy zespół „Fideles” .

Maria Dziwiszewska
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by powielać dobre wzorce dla przyszłości…
„Y” – jak „Yyyy”. To zlepek głosek, gdy brakuje nam 

słowa, nie wiemy, co powiedzieć, albo nie mamy nic do po-
wiedzenia. Nie mamy jasno wytyczonego celu, konkretnego 
kierunku, więc…

„K” – jak „Kościół”. Źródło żywej wody poprzez łaski 
sakramentalne Ewangelię i Eucharystię. Wszyscy jesteśmy 
Jego członkami . Gdy się od niego oddalimy –wyschniemy 
duchowo…

„W” – jak „Wolność”. Człowiek zniewolony, skrępowa-
ny nie może iść, gdzie chce. A często jesteśmy zniewoleni 
z wyboru. Trzeba więc pracować nad sobą. Nałogi – to nie 
wolność! Czekające nas podniesienie kościoła do godności 
sanktuarium ,ma być przeżyte nie tylko jako moment hi-
storyczny, ale duchowy.

„A” – jako „Ambicja”. Byle nie przesadzona, bo przy-
nosi więcej szkody niż pożytku. Chciejmy, by nasze rodziny 
były blisko Boga, by wszyscy byli wrażliwi na drugiego czło-
wieka, by umieli odczytać wolę Bożą i  starać się rzetelnie 
wypełniać swoje powołanie. 

Jesteśmy gotowi do pielgrzymki z Chrystusem. Popro-
śmy więc: „W drogę z nami wyrusz Panie! Nam nie wolno 
w miejscu stać!”

Spotkanie trzecie w dniu św. Faustyny Kowalskiej
To już trzeci dzień przygotowania do uroczystości pod-

niesienia waszego kościoła do godności sanktuarium. To już 
jutro. Dobrze, że już wiemy z poprzednich katechez, że mu-
simy znaleźć miejsce i czas na spotkanie z Bogiem w ciszy 
własnego serca. Wiemy, co mamy zabrać do pielgrzymiej 
Tykwy Jakubowej, by wyruszyć w pielgrzymią drogę. 
Dziś zastanowimy się – mówił ks. Krzysztof - co trzeba 
robić, aby mieć siły w wędrowaniu i nie ustać w drodze. 
Jak iść? Skąd wiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku, 
czy nie zboczyliśmy z trasy, czy idziemy drogą do świętości?

Naszym pomocniczym słowem, jak w dniach poprzednich, 
będzie wyraz „Jakub”. Jeden z ulubionych uczniów Jezusa, 
obecny podczas uzdrowienia córki Jaira, w Przemienieniu na 
Górze Tabor i w Ogrojcu. Męczennik. Wasz Patron.

 „J” – jak „Jeść” - spożywać, karmić się, żywić ciało, 
by nie umrzeć z głodu. Ale nam chodzi o pokarm duchowy 
– zdrowy dla duszy, płynący nieba, z relacji z Bogiem. Bez 
niego nie damy rady żyć, utracimy siły. Najbardziej potrzeb-
nym pokarmem dla ducha jest modlitwa. Nie odklepywane 

„paciorki”, lecz głęboka rozmowa z Bogiem, najlepszym przy-
jacielem. Czy macie czas na taką modlitwę – pytał Ksiądz - by 
porozmawiać z Nim, podziękować, poprosić o pomoc i prze-
prosić, gdy zgrzeszyliście? Pokarmem dla duszy jest Boże 
Słowo. I znów zapytam: Kiedy ostatnio mieliście w ręku choć 
niewielki fragment Ewangelii? W domu? Czy znacie Biblię 
i czytacie ją, potraficie przytoczyć jakieś ważne wydarzenia? 
Najdoskonalszym pokarmem duchowym jest Eucharystia 
i przystępowanie do Komunii św. To przecież bezkrwawa 
ofiara Chrystusa - Jego Ciało. On daje moc przetrwania, 
siły do podjęcia nawrócenia, nadzieję zbawienia wiecznego…

„A” – jak „Apostoł”. Nie tylko do 12 , a potem 72 Apo-
stołów Jezus powiedział: Idźcie na cały świat i nauczajcie… 
…Idźcie, posyłam was… te słowa skierowane są do wszyst-
kich. Mamy głosić dobro, tam gdzie panuje zło. Miłość, gdzie 
szerzy się nienawiść. Pokój, gdy panuje ucisk, krzywda, 
uzależnienia. Wszyscy na mocy Chrztu jesteśmy wezwani 
do odpowiedzialności za Kościół. Jakub nas dzisiaj pyta: 
Jesteś Apostołem?...

„K” –jak „Krzyż”. Kiedyś był znakiem hańby. Chry-
stus podejmując śmierć męczeńską uczynił go symbolem 
zbawienia. Każdy go dźwiga na swoich barkach. Czasem 
jest ciężko.

Potrzebne są siły i wytrwałość. Ale dźwigajmy go i idźmy 
za Chrystusem…

„U” - jak „Ufność”. Niektórym wydaje się, że sam da 
sobie w życiu radę i niczyja pomoc nie jest mu potrzeba. 
Żyje, jakby Boga nie było. Ale do czasu… Chrześcijanin wie, 
że wszystko, co ma, otrzymał jako dar. I jeszcze to, że Bóg 
ma wobec każdego plan. Trzeba Mu tylko zaufać! On jest 
Miłosierny i nie chce naszych cierpień. A jeżeli je zsyła, to 
może są potrzebne. Znana nam pieśń ujmuje to trafnie: „Nie 
bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy…”

„B” – jak „Brzesko”. Podziękujcie Bogu, że jesteście 
w tej parafii i waszym Patronem jest św. Jakub. Bądźcie 
dumni, że macie sanktuarium! Cieszcie się, że możecie 
uczestniczyć w tak doniosłej uroczystości! Przeżyjcie ja 
całym sercem. Dziękuję, że mnie słuchaliście i było was 
tak dużo. Życzę, byście zawsze znajdowali ciszę, czas na 
Adorację, tykwę wypełnioną Bożą miłością, abyście swoją 
postawą świadczyli, że jesteście cząstką Kościoła i zawsze 
będziecie szli za Chrystusem. Ciągle dalej… do szczęścia 
i miłości. Bądźcie Apostołami, jak św. Jakub.

 Opr. Maria Dziwiszewska 
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Kiedy w lipcu bieżącego roku wraz z grupą przyjaciół 
zaczynaliśmy nasze Camino, tak jak z pewnością wszyscy 
rozpoczynający drogę byliśmy bardzo podekscytowani. Jak 
powtarzali moi znajomi miała to być podróż ich życia. Jednak, 
przygotowując się do wyruszenia w drogę przeczytaliśmy 
w przewodnikach, że mamy tego dnia przej ść długi odcinek 
przez strefę przemysłową. Dla każdego pielgrzyma taki od-
cinek jest trudnym wyzwaniem, ponieważ idąc taką drogą 
nie ma możliwości zrobienia postoju a w dodatku cały czas 
przeszkadza palące słońce. Jednak, kiedy rozpoczęliśmy 
nasz pierwszy dzień podróży okazało się, że szlak wiedzie 
nas po starożytnej rzymskiej drodze nr XIX. Tego poranka 
przechodziliśmy też przez średniowieczny most „Ponte das 
febres” - most gorączki z 1251 roku. Został on nazwany na 
część pielgrzyma, który wracając z Santiago zmarł na gorącz-
kę nieopodal tego miejsca. Pielgrzymując tego dnia uświado-
miłem sobie, że właśnie teraz, niczym w soczewce, skupia się 

to wszystko co możemy nazwać Camino de Santiago. Oto my 
pielgrzymi XXI pierwszego wieku, wyposażeni w nowoczesny 
sprzęt, telefony zawierające wszelkie potrzebne informa-
cje kroczymy drogą wybudowaną jeszcze w starożytności. 
Przechodziły nią zastępy pielgrzymów, kupców, podróżnych, 
przetaczały się tędy niezliczone armie. Przedostaliśmy się 
przez most przypominający o największym rozkwicie sank-
tuarium św. Jakuba w Composteli, kiedy to w XII wieku 
do grobu Apostoła przychodziło ok. pół miliona pątników. 
W końcu szliśmy przez strefę przemysłową przypominającą 
o czasach prosperity Hiszpanii pod koniec ubiegłego stulecia. 
A więc w jednej chwili nieśliśmy w sobie dziedzictwo setek 
lat i tysięcy ludzi, którzy n~ uprzedzili i po nas przyjdą. Tym 
jest właśnie Camino - drogą, która łączy pielgrzymujących 
ludzi wszystkich krajów i narodów, ale przede wszystkim, 
dziesiątek pokoleń będących na szlakach przed nami. 

Ks. Jakub Kuchta

Moje wspomnienia z Jakubowego Szlaku

Uwieńczeniem dni związanych z podniesieniem brze-
skiego kościoła do godności sanktuarium było widowisko 
przygotowane przez grupę młodzieżową „Fideles” pod 
kierunkiem ks. Macieja Biedronia. Po raz pierwszy wysta-
wiono „Brzeskiego Mocarza Wiary” 22 lipca, podczas Dni 
Jakubowych, związanych z odpustem parafialnym. Drugi 
raz właśnie, w niedzielę, 7 października, jako dziękczynienie 
Bogu za dar sanktuarium, a równocześnie chęć pokaza-
nia większej liczbie parafian najbardziej znanych faktów 
z życia Jezusa i jego umiłowanego ucznia –Jakuba, syna 
Zebedeusza. Zupełnie inaczej odbiera się teksty czytane, 
a inaczej obrazy, tym bardziej, że pokazane były w sposób 
wybiegające poza ramy możliwości niedawno istniejącej 
grupy młodzieży z brzeskich szkół, nie przykładających 
wagi do pięknej wymowy i recytacji a nawet aktorskich 
zdolności, bo tego nie ma w ich programie.

Poszłam na ten spektakl raczej z konieczności, by napi-
sać krótką notatkę o wydarzeniu. Ale dobrze zrobiłam, bo 
straciłabym wiele. Zaskoczyła mnie liczebność grupy (ponad 
20 osób), perfekcyjne opanowanie roli przez młodych akto-
rów, bezbłędne przejścia do kolejnych scen oddzielanych od 
siebie, „podkładami” muzycznymi ilustrującymi nastrój… 
A za stolikiem aranżacji siedzieli tylko dwaj bardzo młodzi 
chłopcy… Komuś, kto na zapleczu „ rządził” światłami, na-
leżą się szczere gratulacje – naprawdę! W trakcie spektaklu 
nie mogłam wyjść z podziwu dla pomysłowości reżysera 
w pokazaniu kilkunastu biblijnych scen w ciekawy i ory-
ginalny sposób. Ci, którzy to widzieli, pewno są takiego 

samego zdania. Ale pytam tych, którzy nie byli: Jak wy-
obrażacie sobie w warunkach auli dolnego kościoła scenę np. 
uzdrowienie córki Jaira? Tu przyniesiono jej ciało w białym 
płótnie i położono przed Jezusem. A wskrzeszenie Łazarza? 
Jezus stał na brzegu sceny, gdy zawołał: Łazarzu wstań!” 
Okazało się, że rzeczywiście wyszedł okutany w bandaże 
i białe prześcieradło… z drzwi zaplecza i  schodkami wyszedł 
na scenę… Niesamowite. Albo scenę w Ogrodzie Oliwnym? 
Albo męczeńską śmierć Jakuba? Żałujcie, że nie widzieliście 
tańczącego cesarza oglądającego z pogardą związanego piel-
grzyma. Jego wypowiedź przenosi nas w nasze czasy. Nie 
tak wyraziłby się ówczesny cesarz. Posłuchajcie: Herod: Jak 
na tylu wyznawców tego, którego głosisz, nie wyglądasz zbyt 
bogato. Nie dają ci pieniędzy na lepsze ubrania? Przecież 
jesteś ich przywódcą, jak to się u was mówi… Apostołem. 
Jakub: Ja głoszę Chrystusa, dla którego jest ważniejsze 
to, co ma w sercu a nie na sobie. Herod (uspokajany przez 
żonę): Moja złość nie przeminie. Przez to maleją podatki 
i mój autorytet a  wzrasta autorytet Jezusa, którego on 
głosi. Zabrać go i ściąć! Nie chcę go więcej widzieć!

W postać Heroda wcielił się sam ksiądz Maciej, twórca 
scenariusza i reżyser całości. Gdy po zakończeniu pogratulo-
wałam Księdzu sztuki aktorskiej, powiedział, będąc jeszcze 
w stroju cesarza: Tamtym razem miałem makijaż. Dzisiaj 
się śpieszę, bo czeka mnie jeszcze wyjazd.

 Szczególnie wzruszająco było pokazane rozesłanie 
Apostołów na świat, by głosili Ewangelię. Po zmartwych-
wstaniu i Zesłaniu Ducha Świętego, Maryja mówi do Apo-

„Brzeski Mocarz Wiary”
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stołów: Moje dzieci, módlcie się gorąco, módlcie się, abyście 
byli silni mocą Tego, którego obiecał nam mój Syn, mocą 
Pocieszyciela… On was wybrał, dziś chce was umocnić. 
I przyszedł Anioł wręczając kolejnym Apostołom zapalone 
świece - światło Chrystusa – a oni wychodzili w różne 
kierunki świata. Jak wtedy do wielu krajów Europy i Azji: 
do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan Tesaloniczan, 
Filipian i Kolosan…

Szli i nauczali… prześladowani, więzieni, męczeni, 
mordowani. Tak, jak nasz Jakub… Aktor odgrywający 
jego osobę w stroju Pielgrzyma, kapeluszu i z muszlą na 
piersi, zatrzymał się na chwilę na scenie i zwrócił się do 
nas słowami:

Bracia i Siostry w Chrystusie! Przybyłem tu do was 
głosić nie siebie, ale tego, który obdarzył mnie godnością 
Apostoła. Uwierzcie w Jezusa, uwierzcie, że jest on drogą, 
prawdą i życiem. Nie dajcie się zwodzić. Niech wasza wiara 
w Jezusa nie ma względu na osoby, ale postępujcie zawsze 
tak, jak byście byli sądzeni na podstawie prawa wolności. 
Bracia, niech wasza wiara będzie poparta uczynkami. 
Martwa jest bowiem wiara bez uczynków. Uniżcie się przed 
Panem, a wywyższy was!

 Nie dali mu powiedzieć nic więcej. Żołnierz Heroda 
oskarżył go w imieniu cesarza: Przez twoje nauczanie, 
twoje podróże, coraz mniej ludzi płaci podatek. Nowi 
wyznawcy Jezusa, który zresztą umarł na krzyżu, wolą 
płacić pieniądze Kościołowi, niż władzy królewskiej. 
Zabrać go!

Ile pracy włożyli w to przedstawienie młodzi artyści! 
Sami przygotowywali stroje i całą dekorację jerozolimskiej 
ziemi z palmami i sieciami rybackimi, Wieczernikiem, 

Betanią, a równocześnie scenerię sanktuarium Santiago 
de Compostela na jednej scenie. To wcale nie jest łatwe.

W  atmosferę wydarzeń, których nie sposób ująć w jed-
nym godzinnym spektaklu , w historię zbawienia, w szcze-
góły działalności św. Jakuba, wprowadzały widzów dwie 
przewodniczki.

Na samym początku, w scenie 2, jedna z nich wita wi-
dzów jako pielgrzymów, którzy po długiej męczącej podróży 
dotarli do wnętrza romańskiej katedry Santiago de Com-
postela. Oprócz pięknych rzeźb, architektury, czy słynnej 
kadzielnicy możemy zobaczyć tutaj także piękne witraże. 
Na ich podstawie zapraszam was do wędrówki przez życie 
św. Jakuba. A  z jego narodzinami było tak…

A na końcu, w scenie 10, gdy przypomniano nam już 
legendy o przewiezieniu ciała Świętego do Hiszpanii, o Jego 
głowie zabranej przez Anioła, odnalezieniu grobu dzięki 
spadającym gwiazdom po prawie ośmiuset latach, czci, 
którą otaczali św. Jakuba pielgrzymi z całego świata, znów 
znaleźliśmy się naszej parafii. Dwa , niezbyt artystyczne 
wiersze ( ale swojskie) mówiły o brzeskim pomniku Patrona 
Parafii i Miasta. Ostatnie zdanie brzmi dość humorystycz-
nie: Święty Jakub rybak nasz , jesteś z Brzeska to 
go znasz!

Dziękujemy ks. Maciejowi, dziękujemy całemu 
zespołowi za piękno, którym nas obdarzyliście, za 
trud i poświęcenie, za szerzenie kultu Patrona parafii 
i Brzeska, które jest najmłodszym sanktuarium św. 
Jakuba Apostoła w Polsce. I jeszcze za efekty mu-
zyczne i profesjonalne operowanie światłem. Młodzi, 
jesteście wspaniali!

Maria Dziwiszewska

W 40 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

Nasz ukochany Rodaku Synu Narodu i Państwa Polskiego Święty Janie Pawle II
Dziękujemy Za ten cały twój ojcowski trud I bezcenny skarb
Dziękujemy Za dobroć Twego serca Ciepło Twych oczu I przyjazne dłonie
Dziękujemy Za ziarna Bożego Słowa Którymi obsiałeś Tak wiele ugorów i pól
Dziękujemy Że nas szukałeś Że nas gromadziłeś Że nas jednoczyłeś i wspierałeś 
Dziękujemy Że nam otwierałeś bramy na jaśniejszy i lepszy świat
A teraz
Jeśli pragniesz jeszcze coś dla nas uczynić Uczyń cud, aby w naszych relacjach międzyludz-

kich Było więcej przyjaźni uczciwości i ludzkiej godności Aby otworzyły się drzwi najwyższych 
urzędów Dla mężów stanu dla twórczej pracy Dla budowy naszego ojczystego domu Nie tylko 
na wzór najcenniejszych wartości cywilizacji XXI wieku Ale i na miarę istot stworzonych na 
obraz i podobieństwo Boga

Tadeusz Puzia, Jasień 2018 r. 



9 

Uroczystości związane z obchodami jubileuszu Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Jadownikach rozpoczęły się uroczystą 
Mszą świętą odprawioną przez biskupa tarnowskiego An-
drzeja Jeża w kościele pod wezwaniem św. Prokopa Opata. 
Po Mszy św. uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście 
korowodem przeszli do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta 
akademiaWitając zebranych gości i młodzież szkolną, dyrek-
tor szkoły, Tomasz Wietecha powiedział wzruszające słowa. 
Znalazły się one we folderze, który otrzymali uczestnicy na 
pamiątkę udziału w tej uroczystości. Przytoczę kilka zdań 
z jego wypowiedzi: We wspomnieniach osób związanych ze 
szkołą na pierwszy plan wysuwa się pamięć o ludziach, 
którzy w tej szkole pracowali, tę szkołę przez lata two-
rzyli, którzy z pasją realizowali w niej swoje zawodowe 
powołanie. Dlatego pragnę w tym miejscu podziękować 
wszystkim byłym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi, którzy w czasie tych pięćdziesięciu 
lat z poświęceniem i zaangażowaniem wychowywali i kształ-
cili dzieci i młodzież stwarzając im właściwe warunki 
dalszego rozwoju. Dziękuję za przykład, jaki nam pozosta-
wiliście przekazując młodym wiedzę i prawdziwe wartości 
w trudnych czasach komunizmu… Refleksja związana ze 
wspomnieniami minionego okresu, wsparta wskazaniami 
podanymi przez autorytety obecnych Patronów prowadzi nas 
do wniosków pozwalających budować dobrą szkołę w teraź-
niejszości i na lata przyszłe… Wszystkim Państwu życzę, 
niech Wasze troski przemieniają się w dobro, a w waszych 
sercach niech zawsze gości pokój.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach po-
wstała w 1968 roku. Jej Patronem był gen. Karol Świerczew-

ski. Czas mijał …Polska znów stała się wolna… Za sprawą 
p. dyrektor Jolanty Latocha zmieniono Patrona placówki. 
We wrześniu 2010 roku „podstawówka” otrzymała imię 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a Publiczne Gimnazjum 
imię Jana Pawła II. Szkoła ma więc dwóch wspaniałych 
Polaków jako Patronów i dwa sztandary.

 Obecnie Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową, 
cztery oddziały gimnazjalne i publiczne przedszkole, jest 
jedną z najnowocześniejszych placówek w gminie.  Posiada 
bibliotekę z bogatym księgozbiorem, salę gimnastyczną, pra-
cownię komputerową, świetlicę oraz miejsce zabaw utwo-
rzone w ramach projektu „Radosna szkoła”. Uczniowie mają 
możliwość wszechstronnego rozwoju podczas różnorodnych 
zajęć pozalekcyjnych, wśród których warto wymienić koła 
plastyczne, regionalne, ortograficzne, matematyczne, spor-
towe, żywego słowa, taneczne, a także chór. Uczniowie są 
laureatami i finalistami wielu konkursów przedmiotowych, 
a wielu z nich otrzymało stypendium Burmistrza Brzeska.

 Uroczystość Jubileuszu powiązana z poświęceniem 
sztandaru szkoły, przemarszem i bogatą akademią była 
okazją do przypomnienia historii placówki i jej osiągnięć, 
artystycznych prezentacji w wykonaniu uczniów i oficjal-
nych wystąpień, w czasie których mowa była o wybitnych 
wychowankach i dorobku szkoły. Dla uczestników uroczy-
stości przygotowano niespodziankę – projekcję filmu „Jako 
w niebie, tak i w Komańczy” poświęconą patronowi placówki 
kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu oraz spotkanie z jego 
producentem – Bogdanem Miszczakiem. 

M.D.

Jubileusz 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 2 
w Jadownikach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku, z dyrektor 
Dorotą Wójcik na czele, była w tym roku gospodarzem Gmin-
nego Święta Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyło 
wielu znamienitych gości – burmistrz Grzegorz Wawryka, 
przedstawiciel małopolskiego kuratorium Maciej Pokorny, 
naczelnik wydziału edukacji Józef Cierniak, radni, działacze 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, przedstawiciele służb 
mundurowych, a także byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele, 
pracownicy administracji i obsługi szkół i przedszkoli oraz 

uczniowie PSP nr 3 w Brzesku.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem życzeń pracowni-

kom oświaty przez burmistrza Grzegorza Wawrykę, który 
podziękował im za wytrwałość i oddanie misji, jaką jest 
nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Podkreślił, że 
samorząd nie szczędzi środków na to, aby szkoły i przed-
szkola były nowoczesne, dobrze wyposażone i przyjazne dla 
wychowanków. – Od lat oświata jest naszym priorytetem, 
zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest edukacja, która de-

Gminne Święto Edukacji
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Z ks. dr Wiesławem Pieją, 
rozmawia Grzegorz Herod

Co sprawiło, że postanowił Ksiądz zająć się tema-
tyką problemów współczesnej rodziny? 

Jestem człowiekiem Kościoła, żyję nauką i tradycja 
Kościoła Katolickiego, oraz tym wszystkim, co tworzy sze-
roko pojętą kulturę, w której bardzo ważną role odgrywa 
moralnie zdrowa rodzina, tzn. mam tu na myśli rodzinę 
pełną, naturalną, z ojcem, matka i dziećmi (jeśli mogą się 
zrodzić w małżeństwie) z dziadkami i ze wszystkimi bliski-
mi wielorako spokrewnionymi. Zakładamy, że rodzina jest 
bezcenna wartością w życiu każdego człowieka. Również 
nasz rodak, papież Jan Paweł II przywiązywał dużą uwa-
gę do kwestii funkcjonowania rodzin. Poświęcił jej choćby 
publikacje „Mężczyzna i kobietą ich stworzył”, a rok 1994 
został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
Międzynarodowym Rokiem Rodziny.

Jakie są problemy, przed którymi stają współcze-
sne rodziny?

Wydaje się, że rodzina współczesna zatraca swoja tożsa-
mość, a co za tym idzie, zatraca sens swojej egzystencji. Pa-
pież Franciszek podkreśla to w adhortacji „Amoris laetitia”. 
Jednym z objawów tego kryzysu jest negacja problemów, 
ukrywanie trudności przed członkami rodziny. Ta druga 
osoba przestaje być kimś, kto mi towarzyszy, a staje się 
kimś obcym. Papież mówi o powszechnym kryzysie w mał-
żeństwach. To kryzys początków, odłączenie od rodziców, to 
przyjście dziecka na świat, wychowanie dziecka, dojrzewa-
nie dziecka, kryzys pustego gniazda, kryzys spowodowany 
starością rodzica, depresja, zniechęcenie, które wpływają 
na małżeństwo

Czy ludzie młodzi, którzy dążą do zawarcia mał-
żeństwa, mogą z optymizmem patrzyć w przyszłość?

Aby ludzie młodzi mogli popatrzyć z optymizmem 
w przyszłość zawierając małżeństwo, potrzebna jest du-

chowość, którą proponuje Kościół Katolicki. Rodzina i mał-
żeństwo są tym środowiskiem, gdzie dokonuje się przekaz 
wartości, norm, wzorców zachowań, gdzie docenia się war-
tość dziecka, macierzyństwo, ojcostwo, gdzie tworzy się po 
prostu ten klimat domu rodzinnego. Ale do tego zadania 
i powołania małżeńskiego potrzebna jest sfera duchowa 
tzn. tak zwane rozeznanie duchowe - szeroko pojęte jako 
najpierw przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, 
bardzo często takim przygotowaniem są najpierw rodzi-
ce, od których ludzie młodzi uczą się miłości. Aby dobrze 
przygotować się do założenia rodziny nie wystarczy tylko 
kurs przedmałżeński, ale duszpasterstwo przedmałżeńskie 
i duszpasterstwo małżeństw, dobre poradnictwo zakorze-
nione w realiach życia. 

Nie wolno też zapomnieć o tym podstawowym funda-
mencie, jakim jest sakrament pojednania, który pozwala 
zanurzyć grzechy i błędy życia przedmałżeńskiego i małżeń-
skiego w Bożym miłosierdziu. Młodzi a następnie narze-
czeni, jeżeli będą świadomi tego przeznaczenia i realizmu 
przyszłego życia małżeńskiego i rodzinnego, to prawdopo-
dobnie mogą iść z optymizmem do małżeństwa i rodziny, 
a tym który nas wszystkich umacnia mocą z wysoka jest 
twórca Sakramentu Małżeństwa- Jezus Chrystus

Skąd może brać się często pojawiająca się wśród 
młodych opinia jakoby ślub niszczył relację w związku?

Na portalach internetowych pojawia się wiele komen-
tarzy na temat, że ślub a raczej sakrament małżeństwa 
niszczy związek, że jest jakiś przymus. Bierze się to 
z niewłaściwego pojmowania sakramentu małżeństwa. 
Młodzi zawierając sakrament małżeństwa, wzywają Boga 
na świadka swojej miłości przed ołtarzem w świątyni. 
Sakrament małżeństwa to znak Bożej Miłości. Bóg daje 
człowiekowi rozeznanie małżeńskie, człowiek podejmuje de-
cyzję i zawiera sakrament, a Bóg daje łaskę w sakramencie 
i siłę do wypełniania przyszłego zadania. Jeżeli przychodzi 
kryzys i miłość małżeńska słabnie, to małżeństwo jest do 

Rodzina zdrowa moralnie

cyduje o przyszłości dzieci.
Ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania 

przez nauczycieli, którzy z rąk burmistrza odebrali dyplomy 
z nominacjami. Włodarz gminy wręczył także nauczycielom 
nagrody, a 67 pracowników oświaty otrzymało okoliczno-
ściowe medale przyznane z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Medalami okolicznościowymi 
uhonorowany został brzeski Cech Małych i Średnich Przed-
siębiorców, TG Sokół w imieniu którego wyróżnienie ode-
brali prof. Marian Stolarczyk i Edward Knaga oraz Hufiec 
ZHP Brzesko w imieniu którego medal odebrał harcmistrz 
Bartłomiej Turlej.

Słowa uznania należą się dyrekcji i pracownikom PSP nr 
3 za wspaniałą atmosferę, wystrój sali oraz przygotowanie 
artystycznego programu. Uroczystość uświetnili także swo-
imi występami uczniowie ze szkoły muzycznej w Brzesku – 
wykonali utwory grane na skrzypcach, klarnecie, saksofonie 
i akordeonie, wspaniałe taneczne pokazy zaprezentowały 
dzieci ze szkoły Thomas Dance.

Tytuły nauczyciela mianowanego otrzymali: Sabina 
Cebula, Alicja Kawa, Piotr Kleśny – Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Brzesku, Agnieszka Dorosz, Mateusz Urban, 
Paulina Soból – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku, 
Ewa Gurgul, Anna Stanisławczyk – Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jadownikach, Kinga Juszyńska-Fudala – szkoła 

w Okocimiu, Katarzyna Kargol – szkoła w Szczepanowie, 
Joanna Malik – szkoła w Buczu, Justyna Sarlej – przed-
szkole nr 1 w Jadownikach, Magdalena Wojnicka – szkoła 
nr 1 w Brzesku.

prof. Marian Stolarczyk, Edward Knaga 
i burmistrz Grzegorz Wawryka
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uratowania, o ile człowiek wgłębia się w wiarę Chrystusa, 
jako fundament swojego życia, chce współpracować z łaską 
sakramentu małżeństwa, szuka pomocy w sakramencie po-
kuty. Czasem może pomóc poradnia małżeńska. Po pewnym 
czasie, negatywne emocje wyciszają się, a nawet niekiedy 
rozsądek bierze górę i kryzys przechodzi, życie powoli 
może wrócić do normy. Właściwie pojmowany sakrament 
małżeństwa nie tylko nie stanowi zagrożenia dla związku, 
ale wręcz jest dla niego ratunkiem. 

W dokumentach Kościoła - przewija się wezwanie 
do dialogu w rodzinie i małżeństwie. Dlaczego ten 
dialog jest tak ważny?

Młodzi, starsi i osoby w podeszłym wieku mają różne 
sposoby porozumiewania się, komunikowania, używają 
różnych języków, posługują się innymi kodami, sposobem 
stawianych pytań, odpowiedzi, czy tonem wypowiedzi, które 
wpływają na komunikację. Dlatego potrzeba cierpliwości, 
uważnego słuchania. Czasem by rozwiązać problem, wy-
starczy być wysłuchanym. Trzeba również docenić drugą 
osobę, bo ona też ma prawo do istnienia w mojej przestrzeni. 
Ona też ma prawo być szczęśliwą. Trzeba czasem wręcz 
wniknąć w serce drugiej osoby. Niekiedy nawet ciężkie 
sprawy można rozwiązać sercem, miłością w myśl filozofii 
św. Pawła Apostoła, że miłość wszystko zwycięża, wybacza.

Dialog w rodzinie jest koniecznością. W dialog wpisana 
jest rozmowa w rodzinie, w małżeństwie. To również uka-
zanie tej samej godności mężczyzny i kobiety, równoupraw-
nienia, tolerancji, zrozumienia i nie ranienia drugiej osoby. 
Musimy umieć rozmawiać. Bez uprzedzeń, napastliwości 
i pouczania.

 Małżonkom potrzebna jest wspólna droga do duchowości 
małżeńskiej. Gdy każdy z małżonków troszczy się o wła-
sną duchowość, nie ma relacji z innymi, to życie rodzinne 
staje się wsobne a dialog jest bardzo ubogi. Potrzebna jest 
wspólna duchowość małżeńska. Znacznemu jej pogłębieniu 
służą np. Kręgi Kościoła Domowego, czy Wspólnoty Rodzin 
Nazaretańskich.

Obecnie w mediach promowana jest wizja rodziny 
z jednym, maksymalnie dwójką dzieci. Wielodziet-
ność przedstawiana jest jako patologia - jak na to 
spojrzeć z punktu widzenia etycznego i religijnego?

Ja bym tutaj trochę pominął temat patologii w katego-
riach biedy, ubóstwa, wielodzietności w rodzinach - to jest 
inny temat społeczny, tak hucznie podawany przez media. 
Dochodzą tu do głosu ideologie materialistyczne i hedoni-
styczne. Promuje się model życia wygodnego i dostatniego, 
a utrzymanie rodziny wymaga pracy i nakładu środków. 
Ludzie, którzy są gotowi podjąć ten wysiłek stanowią dla in-
nych pewnego rodzaju wyrzut sumienia, dlatego najwygod-
niej jest ich zdeprecjonować, zdefiniować jako „patologię”. 

Tutaj nawiąże do nauki Jana Pawła II. Otóż Jan Paweł 

II używa pojęcia „kultura śmierci”. Tutaj do głosu do-
chodzi ta materialistyczna wizja rodziny, która pro-
wadzi do zubożenia relacji między osobami. Szkodę 
tu ponoszą przede wszystkim kobiety, dzieci, chorzy 
lub cierpiący, starcy. Właściwym kryterium, które 
powinno przesądzić o uznaniu godności ludzkiej- to 
kryterium szacunku, bezinteresowności i służby 
drugiemu człowiekowi. Niestety te kryteria zostają 
zastąpione, kryterium wydajności, funkcjonalności 
i przydatności. Drugi człowiek ceniony jest, nie za 
to „kim jest”, ale za to co posiada, czego dokonuje, 
i jakie przynosi korzyści. Oznacza to panowanie sil-
niejszego nad słabszym. Jest to myślenie kategoriami 
hedonizmu-przyjemności, a które w naszej wspól-
nocie europejskiej ubrane je w ideologię „Gender”.

Dobrze to obrazują liczne programy telewizyjne w tele-
wizjach komercyjnych. W programie telewizyjnym „Rozmo-
wy w toku” prezentuje się całkowicie liberalną i permisywną 
etykę indywidualną i społeczną. Reżyseria przebiega według 
kryteriów prawie całkowicie etyki sytuacyjnej. Promowane 
są wartości wręcz hedonistyczne – zgodnie w z tym, czym 
chwali się w dniu 24 maja 2013 r. jedna z uczestniczek: 
„cztery piwa, spacer z psem, imprezy – to moje ideały”. 
W programie jest nieustanna reklama związków partner-
skich, genderyzmu i prawideł, takich jak to: „Facet jak 
facet, ma prawo, by się czasem napić i poszaleć z kim chce 
i jak chce”. Eksperci są dobierani bardzo tendencyjnie i nie 
ukrywają tego, że promują „seksualność bez ograniczeń”.

W internetowej dyskusji spotykamy też i taki krytyczny 
głos: A ja się zastanawiam, skąd oni tylu idiotów biorą, by 
ośmieszali się przed kamerą? Niech ten pan nie opowiada, 
że to Drzyzga go ośmieszyła, bo już sam temat programu, 
w którym wziął udział „uprawiają seks tylko z seksbombą” 
wskazuje, że ośmieszenie miał zagwarantowane w umowie. 
Dla porządku trzeba zaznaczyć, że początkowe odcinki pro-
gramu spełniły funkcję edukacyjną w wielu sprawach, jak 
molestowanie dzieci itd. i uczuliły ludzi na takie przypadki, 
a nawet zmieniły stosunek społeczeństwa do ofiar – dziś 
już nikt nie kpi i nie szydzi z ofiar – raczej spotykają się ze 
współczuciem. Sporo w tym zasługi tego programu. 

Jednym z największych paradoksów dzisiejszej kultu-
ry jest to, iż mieni się ona być za wszelką cenę „kulturą 
europejską”. Wbrew rozlicznym deklaracjom jest to kul-
tura wręcz totalitarno-brukselska. Jest to właściwie nowa 
ideologia, przede wszystkim anty-rodzinna, ideologia unii 
z myśleniem urzędniczo-medialnym.

Do podstawowych objawów swoistej alergii anty-ro-
dzinnej należy silna propagacja w Europie poza-islamskiej 
homoseksualizmu, wolnej miłości, rozwodów nieskrępo-
wanej aborcji, konkubinatu czy lansowanie pornografii. 
Można powiedzieć, że jest to nowa postać także pogłębiania 
ateizacji życiowej. Prawdę o tym przesłaniu poznaje się tak 
naprawdę po gorzkich owocach, jakie stają się udziałem 
wielu, wielu ludzi zwłaszcza w dzisiejszej Europie. Nie jest 
przecież tajemnicą, że wiele struktur europejskich chlubi 
się tym, iż są strukturami anty-rodzinnymi.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
Wyjście jest zawsze, tylko zachodzi pytanie - jakie wyj-

ście? Ja bym tu wskazał na duchowość małżeńską, i pewne 
wartości moralne rodziny, które w naszej kulturze istnieją 
od lat, sprawdzają się, a rodzina i małżeństwo katolickie są 
tym miejscem, laboratorium przychodzenia nowego życia 
na świat. Rodzina to przede wszystkim środowisko wielo-
pokoleniowe, to konkretne wartości, normy i zachowania, 
to bezcenna wartość dziecka, macierzyństwa i ojcostwa, to 
klimat domu rodzinnego.
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Jakby Ksiądz podsumował ten wielki problem 
moralny małżeństwa i rodziny? 

Reasumując, trzeba powiedzieć, że bardzo ważnym ele-
mentem duchowości rodzinnej jest duchowość małżeńska. 
U jej podstaw jest przede wszystkim troska o pielęgnowanie 
ważnie zawartego sakramentalnego małżeństwa. Łączy się 
z tym codzienna modlitwa osobista. Coraz częściej można 
spotkać rodziny, które medytują Pismo Święte i regularnie 
spotykają się ze słowem Bożym. To powoduje, że codzienna 
modlitwa małżeńska, jako wspólne stawanie przed Panem, 
ułatwia dialog małżeński, który implikuje im systematyczną 
pracę nad sobą. Jest to codzienny wspólny wysiłek męża 
i żony. Bardzo ważne jest, aby 
mieć wsparcie w innych ro-
dzinach, które też żyją takim 
duchem. Stąd zachęta, aby 
szukać wspólnot, które promu-
ją rodzinę, które są grupami 
wsparcia zawsze, gdy jest taka 
potrzeba. Małżeństwa wezwane 
są do służby najpierw wobec 
własnej rodziny. Jest to żmudne 
budowanie wspólnoty wiary, 
nadziei i miłości. Wspólnoty, 
w której jest świadomość, 
że wszyscy jej członkowie są 
dziećmi Jednego Boga, posia-

dają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek 
i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej 
postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, 
a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota 
rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju 
człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy 
o sobie samym, uczenia się miłości. 

Ks. Wiesław Pieja, kapłan diecezji tarnowskiej, ur. 
8.01.1964 r. w Rzeszowie. Studia specjalistyczne na KUL 
z zakresu psychoterapii i poradnictwa dla duchowieństwa, 
doktorat z teologii moralnej na Uniwersytecie Jana Pawła 
w Krakowie. Temat roz prawy doktorskiej „Moralna ocena obo-

jętności religijnej w nauczaniu 
Jana Pawła II”. Zakres zaintere-
sowań naukowych: etyka, etyka 
zawodowa, filozofia moralności, 
teo logia dialogu. Publikacje 
naukowe w kraju i za grani-
cą. Należy do Stowarzyszenia 
Moralistów Teologów w Polsce. 
Prowadzi wykłady z etyki i ety-
ki zawodowej w Tar nowskiej 
Szkole Wyższej. Temat rozprawy 
habilitacyjnej: “ Kulturotwórcza 
rola zdrowej moralnie rodziny”. 
Obecnie jest proboszczem w pa-
rafii Trójcy Świętej w Okocimiu.

 W dniu Święta Narodowego, 11 listopada, po dziękczyn-
nej liturgii celebrowanej w brzeskiej Farze, ks. dziekan, 
Józef Drabik, przekazał słowa serdecznego podziękowania za 
ponad 11 –letnią współpracę z naszymi parafiami dla burmi-
strza Grzegorza Wawryki, kończącego swą służbę dla Miasta 
i Gminy Brzesko. Była to współpraca na wielu płaszczyznach: 
uroczystości patriotyczno-religijnych, działalności społecz-
no-kulturalnej i wspierania inicjatyw charytatywnych.

Panie Burmistrzu!
Były to działania dla dobra wszystkich mieszkańców, 

chociaż niektórzy chcieliby oddzielić „kościółkowych” od 
tych, którzy nie mają nic do czynienia z Kościołem, jakby ci 
pierwsi nie byli mieszkańcami tego Miasta, tylko przybysza-
mi z Kosmosu.Podziwialiśmy Pańską bezkompromisowość. 
Nigdy nie należał Pan do żadnej partii a przecież można 
było w zależności od tego, która jest u władzy, albo do niej 
należeć, albo zmienić poglądy, albo się „ przefarbować” czy 
ukryć pod jakąś inną nazwą. Podziwialiśmy Pana wiarę, 
której się Pan nie wstydził, która nie była na pokaz, tylko 
była autentyczna i o której Pan powiedział , że jest najbar-
dziej istotna w Pana życiu. Ona była taka sama, gdy Pan 
był tutaj lektorem, potem studentem i kiedy piastował 
Pan różne urzędy w samorządzie. Nosił Pan chorągiew św. 
Jakuba, bo tak Pan wierzył, a nie dlatego, żeby się komuś 
przypodobać. Za tę wiarę, której Pan nie bał się pokazać, 
zbierał od niektórych „cięgi”. Ale Pan Jezus nikomu nie 
obiecał, że zawsze musi być dobrze.

 Przeżyliśmy wspólnie, jako mieszkańcy Brzeska, wielkie 
uroczystości religijne, w które się Pan zaangażował, z najważ-
niejszą, historyczną – ogłoszeniem decyzji Stolicy Apostolskiej 
o patronacie przed Bogiem św. Jakuba Apostoła dla Miasta 
Brzeska. Także te inne, coroczne, jak kolejne Święta Nie-
podległości, Konstytucji 3 Maja, Święto Chleba, patriotyczne 
śpiewanie, konkursy kolęd o Muszlę św. Jakuba czy Brzeskie 

Dni Jakubowe. Do tego dodamy wsparcie dla najbiedniejszych 
: wspólne z  Parafialną „Caritas” prowadzenie Kuchni dla 
ubogich czy świetlice profilaktyczne przy parafiach dla dzieci 
i młodzieży najbardziej potrzebującej wsparcia…

Za Twoje zaangażowanie Parafia przyznała Ci najwyż-
sze odznaczenie, jakim był Medal św. Jakuba – Bonum 
Operanti – (Czyniącemu Dobro). Obecnie, na wniosek 
proboszczów brzeskich, Biskup Diecezjalny Andrzej Jeż 
przyznał Ci najwyższe odznaczenie diecezjalne – Medal 
„Dei Regno Servire” (Służyć Królestwu Bożemu), który 
zostanie Ci wręczony w Uroczystość Chrystusa Króla, 25 
listopada w katedrze tarnowskiej. Za to wszystko składamy 
Ci podziękowanie.

Na tej uroczystej Mszy św. z okazji 100 rocznicy odzyska-
nia niepodległości, jest z nami także burmistrz elekt - pan 
Tomasz Latocha, wybrany w demokratycznych wyborach, 
którego hasłem było: „Brzesko od nowa”. Dzisiaj zasiada 
w ławce razem z ustępującym Burmistrzem – to dobrze 
zapowiada… 

„Od nowa” – to na pewno nowe twarze, ale ciągle stare 
problemy, z którymi trzeba się zmagać, którym trzeba stawić 
czoła. Wszyscy, którzy zaczynaliśmy np. nasze proboszczowa-
nie czy ja, czy ks. Wojciech, czy ks. Kazimierz mieliśmy świa-
domość, że nie „stwarzamy na nowo świata” ale, że będziemy 
budować na fundamencie, który położyli nasi poprzednicy, 
czy to ks. Zygmunt Bochenek, czy ks. Józef Mularz czy ks. 
Stanisław Marek. I dziesiątki tych, którzy byli wcześniej. 
Dlatego dla każdego z nas niech drogowskazem będą słowa 
polskiego poety Adama Asnyka z wiersza „Do młodych”: 

„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy
Choć macie sami doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży
I wy winniście im cześć”.

Słowo Księdza Dziekana Józefa Drabika

ks. Wiesław Pieja w bibliotece parafialnej
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Niech św. Jakub – Patron naszego Miasta wspiera nowo wybrany Samorząd, aby nadal dbał o dobro wszystkich 
mieszkańców Brzeska i całej Gminy. 

W niedzielę, 30 września 2018 r. nasz Oddział Caritas 
przy parafii MB Częstochowskiej obchodził Jubileusz 15-le-
cia swojej działalności. W chrześcijaństwie słowo caritas, 
oznacza czynną miłość bliźniego, wypływającą z miłości do 
Boga. To miłość miłosierna, którą powierzył nam Chrystus, 
to bezwarunkowa pomoc człowiekowi, którego dotknęło 
nieszczęście. Uroczystości rozpoczęły się jubileuszową 
Mszą św. dziękczynną z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla darczyńców, ofiarodawców i sponsorów, którzy na prze-
strzeni piętnastu 
lat nie szczędzili 
sił i środków, by 
pomagać innym 
i  dziel ić  s ię tą 
szczegó lną  mi -
łością. Na Mszy 
św., którą celebro-
wał ks. Proboszcz 
Kazimierz Grych 
obecni byli dar-
czyńcy i sponso-
rzy, wspierający 
działania Caritas 
oraz wolontariu-
sze Parafialnego 
Zespołu Caritas, 
panie:  Barbara 
Kołodziej, Bogu-
sława Łach, Józefa 
Kobyłecka, Małgo-
rzata Brzeska, Ur-
szula Figas, Aga-
ta Pacura i nasi 
panowie akolici: 
Eugeniusz Biel, 
Stanisław Rybacki 
i Andrzej Dubiel.

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i dar-
czyńcom za tę piękną, wytrwałą, efektywną, „samarytań-
ską” pracę na rzecz drugiego człowieka. Jesteśmy dumni 
jako Parafia z tak ofiarnej działalności naszego Oddziału. 
Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem na 
plebanii i wręczeniem pamiątkowych medali zaprojekto-
wanych i przygotowanych przez nasz Parafialny Oddział 
Caritas.

Wszystkim członkom Parafialnego Caritas z całego serca 
składamy serdeczne Bóg zapłać za wyjątkową służbę Bogu 
i bliźniemu oraz gratulujemy realizacji wszelkich przed-
sięwzięć, łącznie z organizacją spotkania jubileuszowego.

Maria Górka

Nasz mały jubileusz
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Dedykuję maturzystom 2019 r.
W Rzymie, na Kwirynale, który można porównać do 

naszego Wawelu, w sąsiedztwie rezydencji prezydentów 
Republiki Włoskiej znajduje się prowadzony przez Jezuitów 
kościół św. Andrzeja i klasztor tego zakonu, w którym 450 
lat temu, w 1568 roku zmarł w nowicjacie, po zaledwie 
dziesięciu miesiącach formacji zakonnej, osiemnastoletni 
nowicjusz Stanisław Kostka, Polak należący do cenionego 
rodu magnackiego Kostków z Rostkowa na Mazowszu. 
Czczony w całym Kościele jako Święty Patron Polski, nie 
tylko młodzieży, ale całego kraju, już w I Rzeczypospolitej, 
o którym powtarza się często, cytując biblijną Księgę Mą-
drości: „Żyjąc krótko, przeżył czasu wiele.”

Przypomnijmy postać tego osiemnastolatka, który żył 
ponad cztery wieki temu, nie był sławnym piosenkarzem, 
aktorem, ani sportowcem, a jednak w wielu krajach 
jest wciąż wspominany, nie tylko w kościołach i salach 
katechetycznych. W archiwach zakonu Jezuitów, do 
którego należał, można znaleźć wiele o nim informacji. 
Czerpali z nich autorzy popularnych biografii, filmów, 
czy nawet komiksów (np. „Wielka wyprawa Kostki Sta-
nisława” Pawła Kołodziejskiego, czyli super komiks dla 
młodych!). Tych różnych publikacji ukazało się w tym 
roku kilkadziesiąt.

Ja, jako starszy ksiądz, nie czytający komiksów, zna-
lazłem garść takich informacji w „Liturgii Godzin”, czyli 
moim, dość grubym brewiarzu, który codziennie otwieram. 
Oto dłuższy cytat: „Pewien młody Polak szlachetnego rodu, 
lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas 
w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie go do zakonu. 

Rok świętego Stanisława Kostki
Nie wypadało przyjmować go bez zgody rodziców […] Tak 
więc, gdy ani wychowawca, ani spowiednicy, nie mogli go 
odwieść od powziętego postanowienia, pewnego poranka 
po przyjęciu Komunii Świętej, bez wiedzy swojego brata, 
przyodziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kijem w ręku 
udał się w drogę, jak zwyczajny ubogi prostak. Tylko Bóg 
wie, co będzie z nim dalej, ufamy jednakże, że to wszystko 
stało się nie bez natchnienia Bożego. Był zawsze taki stały 
w swoich postanowieniach, iż wydaje się nam, że w tym 
wypadku działał pod wpływem łaski, a nie z jakiegoś chło-
pięcego kaprysu.”

W archiwach zakonnych w Rzymie zachowały się liczne 
relacje z tej pielgrzymiej wędrówki przez Niemcy, pogrążone 
wtedy w wojnie domowej i w ogniu walk religijnych między 
katolikami, a zwolennikami Lutra – protestantami. Z tego 
powodu Stanisław po przejściu około 650 kilometrów nie 
pozostał we wspólnocie w Augsburgu, jak wcześniej zamie-
rzał, ale z kilkoma kandydatami do nowicjatu wybrał się 
w dalszą, pełna niebezpieczeństw, wędrówkę do Rzymu. 

Zarówno w drodze, jak i klasztorze na Kwirynale, od-
znaczał się heroiczną gorliwością w praktykowaniu reguły 
zakonnej i w służeniu innym. Jego kierownicy duchowi 
potwierdzali, że miał dar modlitwy mistycznej. Obserwowali 
to w czasie nabożeństw maryjnych i Mszy świętych. Miało 
się zdarzyć, ze w czasie drogi przez Niemcy, kiedy weszli 
do jednego z kościołów, okazało się, że został zajęty przez 
protestantów i nie ma tam Najświętszego Sakramentu. 
Mimo tego Stanisław pogrążył się w żarliwej modlitwie, 
pragnąc przyjąć Jezusa w Komunii Świętej i stanął przed 
nim anioł, który mu podał Komunię Świętą.
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Uwieńczeniem tego radosnego, mistycznego przeżywa-
nia bliskości Zbawiciela i Maryi były ostatnie dni jego życia 
w sam dzień Wniebowstąpienia Maryi, kiedy to, zgodnie 
z tym, co wcześniej zapowiadał, odszedł do wieczności. 
Obecny przy łóżku jeden z polskich współbraci zakonnych 
zapisał: „Nagle pogrążył się w modlitwie, twarz jego zaja-
śniała. Popatrzył na nas obecnych mówiąc z radością „Widzę 
Matkę Bożą z orszakiem świętych. Oni przychodzą po mnie.”

Pamięć o tych niezwykłych okolicznościach jego radosne-
go odejścia ze świata, a jeszcze bardziej wciąż żywe świa-
dectwo jego krótkiego życia, w którym często powtarzał: „Do 
wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich powinienem 
żyć!” sprawiły, 
że bardzo szybko 
pokój, w którym 
mieszkał w klasz-
torze zamieniono 
na kaplicę. Do 
dziś odwiedza-
jący ją przysta-
ją w modlitew-
nym zamyśleniu 
przed przepiękną 
rzeźbą, wykutą 
w białym kararyj-
skim marmurze 
przedstawiającą 
świętego Stani-
s ława.  Święty 
leży na posłaniu 
jakby pogrążony 
w spokojnym śnie. 
Nad nim wychyla 
się z ram obra-
zu Maryja, która 
opuszcza na jego 
twarz róże. Na 
podstawie pomni-
ka umieszczono przy końcu XIX w. wyryty na płycie w ję-
zyku polskim wiersz Cypriana Kamila Norwida, jednego 
z naszych genialnych wieszczów, który przebywając na 
emigracji, często odwiedzał w Rzymie grób św. Stanisława 
Kostki.

Kończę tę relację o Stanisławie, odważnym osiemnasto-
latku z mazowieckiego Rostkowa, osobistym wspomnieniem, 
czy świadectwem… 

W maju 1952 roku (nie miałem jeszcze osiemnastu lat) 
zdałem maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczy-
cach. W czasie najdłuższych w życiu wakacji, do połowy 
września, kiedy wstąpiłem do Seminarium Duchownego 
w Tarnowie, wypełniałem czas pomagając w gospodarstwie 
rodziców i czytając chyba cztery tomy wspaniałej powieści 
historycznej Zofii Kossak „Krzyżowcy” (autorka była wtedy 
poważną kandydatka do Nagrody Nobla) Przeczytałem 
także jej krótką powieść historyczną „Z miłości”, ukazująca 
właśnie naszego osiemnastoletniego Stanisława na tle XVI - 
wiecznej pogrążonej w walkach religijnych Europy1. W usta 
Stanisława autorka wkłada takie słowa: „Najświętsza Pa-
nienko, proszę Cię i suplikuję, byś mnie raczyła zabrać sobie 
jak najprędzej, aby chwałę Twoja najcudowniejszą oglądać.” 
Kiedy we wrześniu rozpocząłem studia i formację duchową 
w Seminarium, ten „powieściowy” Stanisław Kostka, piel-

1 Kilka lat później, w 1956r. 26 sierpnia w czasie pamiętnych 
Jasnogórskich Ślubowań Narodu z udziałem półtora miliona osób 
spotkaliśmy Zofię Kossak w jednym z klasztorów w Częstochowie. 
Byłem wtedy po czwartym roku teologii.

grzymujący przez Alpy do Rzymu także mi towarzyszył. 
Po rekolekcjach tygodniowych i dwu miesiącach wykładów 

ojciec duchowny przygotował nas, nowicjuszy, do uroczystego 
ubrania stroju duchownego – sutanny. Odbyła się to 13 li-
stopada, w doroczne święto św. Stanisława Kostki, bo wtedy 
przed Soborem je obchodzono. Z radością podjąłem się, aby na 
akademii, w której uczestniczyło chyba ponad trzystu alum-
nów Seminarium, razem z profesorami, recytować wiersz ku 
czci św. Stanisława. Byłem trochę zawiedziony, że był to tekst 
jakiegoś innego, znanego autora. Chciałem recytować mój, 
który napisałem już w Seminarium. Rekompensatą dla mej, 
może naiwnej, ambicji było to, że nieco później zamieszczono 

ten wiersz „Piel-
grzym Matki Bo-
skiej” na łamach 
pisma „Religioni 
et Litteris”, reda-
gowanego przez 
alumnów. Właśnie 
niedawno, w trwa-
jącym obecnie 
Roku Świętego 
Stanisława Kost-
ki, przypomnia-
łem sobie o  tej 
mojej młodzieńczej 
próbie poetyckiej - 
próbie może egzal-
towanego osiem-
nastolatka - którą 
wtedy podjąłem. 
Zresztą, osądźcie 
sami… Oto ten 
wiersz sprzed po-
nad 65 lat, odszu-
kany w bibliotece 
seminaryjnej:

PIELGRZYM MATKI BOSKIEJ
Nim lica mu ozłocił pierwszy promyk słońca,
Już zrywał się z posłania, myśl ku Bogu wznosił,
Ból mu przeszywał członki – Bożego szaleńca 
Znamię na sobie jednak niezatarte nosił.

Wytrwale ruszał w drogę, której cel daleki
Krył się jeszcze w niejednym i zmierzchu wieczoru
I poranku radosnym: o łaskę opieki 
Prosił, by mógł dojść do bram rzymskiego klasztoru.

Ile już dni minęło, kiedy Wiednia mury
Żegnał on, młodzian piękny, bogato ubrany, 
Ileż dni jeszcze przejdzie, nim ujrzy bez chmury 
Włoskiego nieba lazur wszędzie wysławiany.

Zawsze jednak w pamięci słowa drogie chował 
I widział Matkę Boską z dziecięciem na ręce, 
Jak niegdyś, kiedy w Wiedniu z śmiercią się mocował,
Słyszał: „Staszku, czy mogę na cię czekać więcej?”

A gdy mu sił nie stało, pod krzyżem upadał, 
Albo w cieniu kapliczki polnej chłodził czoło. 
Tutaj swojej Matuchnie troski opowiadał. 
I dalej ruszał w drogę, znów z twarzą wesołą.

Nie myślał, czym posili swe ciało znużone, 
Ani gdzie skłoni głowę przez wiatry spaloną. 
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Tytuł notatki stanowił myśl przewodnią międzysz-
kolnego konkursu recytatorskiego zorganizowanego 18 
października br. z okazji 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Konkursowi patronował Burmistrz 
Miasta i Gminy Brzesko Grzegorz Wawryka. Obecny był 
również ks. dziekan Józef Drabik, nasz asystent kościelny.

Inicjatorem i organizatorem konkursu była Szkoła 
Katolicka. Uczestniczyć mogli uczniowie z klas VI - VIII 
szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum. Zasadniczy 
cel stanowiło uczczenie stulecia odzyskania Niepodległości 
oraz popularyzacja polskiej poezji. Od razu muszę podzielić 
się ważną informacją, że liczba uczestników (41 uczniów) 
i szkół, które reprezentowali (12) była imponująca. Co 
jednak najwspanialsze, poziom recytacji i interpretacji 
wybranych przez młodzież wierszy był tak wysoki, że 
komisja miała duży problem z wyłonieniem laureatów 
i wyróżnionych.

Goście, bo tak traktowano uczestników i ich opiekunów, 
mogli skorzystać z poczęstunku, zostali też obdarowani 
upominkami. Komisja w składzie; Bogumiła Put, Jadwiga 

Brożek i Jadwiga Podolańska, ogłosiła wyniki a nagrody 
były wręczone 9 listopada br. w Szkole Katolickiej na uro-
czystości związanej ze stuleciem odzyskania niepodległości.

Oto lista laureatów:
I miejsce:
Emilia Miśkowicz - PSP nr 2 w Jadownikach
Maja Zachara - PSP nr 3 w Brzesku
II miejsce:
Julita Cięciwa – PSP Gnojnik
Emilia Dubiel – PSP Gosprzydowa
Wiktor Minor – PSP Bucze
Anna Szczecina – PSP Porąbka Uszewska
III miejsce:
Kacper Barnaś – PSP Bucze
Aleksandra Dzieńska – PSP nr 2 Jadowniki
Aleksandra Kubiec - Katolickie Gimnazjum Brzesko
Weronika Mrówka – PSP Sterkowiec

Jadwiga Podolańska

„Kiedy myślę Ojczyzna”

Lecz gdy zobaczył kościół – pośpieszał w tę stronę - 
Otwierał Jezusowi duszę utęsknioną.

Szeptał mu tutaj słowa proste, lecz płomienne, 
Co się w głąb oceanu Bożej wszechmocności 
Pogrążały zmienione w perły drogocenne, 
Napełniając go światłem przedziwnej jasności.

I przychodziła chwila tak oczekiwana… 
Czy mogła być przeszkodą dla Pana żywiołów? 

Kiedy nie mógł doń przybyć przez ręce kapłana, 
Jak we Wiedniu przybywał na skrzydłach Aniołów.

Tak rozpaliwszy serce nadziemskim weselem, 
Z rozrzewnieniem rozmyślał daleki od troski: 
„Jakże dobrze wędrować w pogoni za Celem!” 
On, niestrudzony Pielgrzym Matki Boskiej.

Tarnów, listopad 1952 r. 

ks. Zygmunt Bochenek
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Panie mój – Boże mój – Ojcze nasz 
Proszę Cię, obdarz mnie łaską swą. 
Daj mi poznać dzieła Twoje 
I zrozumieć życie moje 
Bym je w pełni ofiarować Tobie mógł.

Panie mój – Boże mój – Ojcze nasz 
Dzięki Ci za wszechświat cały 
Niepojęty i wspaniały, Dzięki Ci za naszą ziemię 
Dzięki Ci za ludzkie plemię.

Panie mój – Boże mój – Ojcze nasz 
Chcę Cię wielbić swym istnieniem, 
Każdą myślą, każdym tchnieniem – 
Chcę Cię wielbić całym życiem - 
Chcę Cię wielbić serca biciem.

Panie mój – Boże mój – Ojcze nasz 
Przebacz mi moje potknienia 
I upadki i zwątpienia. 
Wspieraj łaską duszę moją 
Bym mógł pełnić wolę Twoją.

Panie mój – Boże mój – Ojcze nasz 
Wiedź przez życie natchnieniami, 
Tęsknotą i pragnieniami, 
Niech czynię wszystko dla Ciebie, 
Niech nad wszystko kocham Ciebie.

 Marian Sumara

Autor tego wiersza, Marian Sumara urodził się w 1940 
roku na Kopalinach, które wtedy należały do parafii 
Jasień. Ma wykształcenie zawodowe. Kilkadziesiąt lat 
pracował jako zawodowy kierowca. Obecnie przebywa na 
emeryturze. Ma w rękopisach kilka zeszytów wierszy, które 
czasem publikuje. Mieszka z żoną – pielęgniarką i rodziną 
w Krakowie.

Modlitwa

Już trzy miesiące trwają w parafiach całej naszej diecezji 
prace Zespołów Synodalnych. Proboszczowie parafii wygła-
szają kazania związane z aktualną tematyką przygotowaną 
do szerokiej percepcji społecznej. Głównym tematem obec-
nego roku jest Rodzina. Jako członkowie naszego brzeskiego 
Zespołu mamy świadomość, że obrady w niewielkim gronie 
osób nie obejmują całości proponowanych treści. Dlaczego? 
Nie mamy w naszym gronie młodzieży, która najlepiej zna 
bolączki swojego środowiska ani młodych małżeństw z pro-
blemami wychowawczymi dotyczącymi ich dzieci. Mamy 
tylko własne doświadczenia i tradycje naszych ojców. Mamy 
też świadomość, że współczesny świat jest zupełnie różny 
od czasów naszej młodości: inne są dzieci, inna jest szkoła, 
inne międzyludzkie kontakty. 

Zwracamy się do Was, Drodzy Czytelnicy do współpracy. 
Chcemy zebrać Wasze opinie i propozycje, by szerzej rozpo-
znać potrzeby ludzi w waszej społeczności. Rozpoczynając 
takie szerokie zainteresowanie tematami synodalnymi 
chcielibyśmy się opierać na prawdziwych faktach z codzien-
nego życia, by przymierzyć je do tego, jak powinno być wg 
Ewangelii i nauki Kościoła. I by szukać sposobów naprawy, 
by było lepiej, uczciwiej, sprawiedliwiej…

Przed wakacjami mówiliśmy i nawet pisaliśmy o tym 
w „Kościele nad Uszwicą” o dialogu w małżeństwie. We 
wrześniu szukaliśmy sposobów, jak najlepiej wychowywać 
dzieci i młodzież, co robić, by nie ulegali złym wpływom 
środowiska i mediów, by wyrośli na odpowiedzialnych oby-
wateli, obrońców wiary i Ojczyzny. W październiku tematem 
było kontynuowanie dziedzictwa duchowego i materialnego 
pozostawionego przez przodków ( uczenie pacierza, krzyże 
i obrazy na ścianach, Biblia na honorowym miejscu, tra-
dycje świąteczne, tradycja gromnic czy poświęcanie palm, 
kwiatów i ziół… Czy są krzyże i kapliczki przydrożne i kto 
się nimi opiekuje).

Gdyby każdy z nas zastanowił się i zrobił rachunek su-
mienia z funkcjonowania własnej rodziny, doszedłby może 
do wniosku, że nie zawsze jest dobrze. Tyle mamy pracy, 
dodatkowych obowiązków, trosk i kłopotów, że nie starcza 
czasu nie tylko na własną modlitwę, zwłaszcza poranną, 

bo… Ale coś trzeba zrobić, by nasze dzieci mogły wynieść 
z domu rodzinnego konkretne wartości chrześcijańskie 
i miały co przekazać naszym wnukom. Może to zabrzmi 
zbyt poważnie, ale powiem Wam, że w czasach rozbiorów, 
gdy ponad 120 lat Polski nie było na mapie Europy, potem 
w czasach wojny i komunizmu , gdyby nie rodzice, tajne 
komplety i poświęcenie – nie świętowalibyśmy w tym roku 
100 rocznicy odzyskania niepodległości. 

Pomyśleliśmy więc, że trzeba ożywić cześć dla trady-
cji, tej najbliższej nam, ludowej. W każdej miejscowości 
są kapliczki i przydrożne krzyże. Czy wiemy, gdzie są? 
Kto je zbudował i dlaczego? Kto się nimi opiekuje? Może 
w ramach szkolnego konkursu zebrać zdjęcia, czy nawet 
rysunki i zrobić wystawę szkolną? Może poszukać w inter-
necie wiadomości na ten temat? Młodsi mogliby to zrobić 
w prostych formach. Starsi mogą stworzyć rozbudowane 
projekty np. kapliczek w całej diecezji. Może w przyszłym 
roku zaproponujemy taki konkurs dekanalny. Na pewno 
znajdziemy sojuszników. A tak na marginesie: Czy ktoś 
wie, ile w naszej diecezji jest Sanktuariów? Koronowanych 
i niekoronowanych? Ile z nich znacie? Wstyd się przyznać 
do niewiedzy. Ale to wszystko można nadrobić. Trzeba 
tylko chcieć.

Tematem wiodącym w listopadzie są kryzysy małżeńskie 
osłabiające rodziny, a nawet je rozbijające. Wiemy, jakie są 
ich następstwa. Zastanówmy się, co robić, by było ich mniej, 
jak pomagać sobie i innym w przezwyciężaniu trudności, 
gdzie szukać pomocy, gdy stajemy się bezradni. Poddać się, 
czy walczyć w obronie pokrzywdzonych małżonków? I ich 
dzieci, bo odszedł ktoś najbliższy i zostali sami?

Zakończę słowami Jana Pawła II z Krakowa z 1979 roku
„I dlatego — zanim stąd odejdę, proszę was, abyście 

całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką 
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście 
nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście 
nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.”

Zespół synodalny przy parafii NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba

Byśmy nie byli biernymi uczestnikami…
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Kilkadziesiąt osób z parafii Miłosierdzia Bożego w Brze-
sku, w tym młodzież z Grupy Miłosierni, wokaliści z chóru 
Gaudium, reprezentanci Rady Duszpasterskiej z Markiem 
Górskim, Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie oraz 
innych grup wraz z ks. proboszczem Wojciechem Wernerem 
i ks. Sylwestrem Pustułką uczestniczyło w uroczystym 
posłaniu ks. Przemysława Podobińskiego, pochodzącego 
z Ciężkowic, na misje przez biskupa Ordynariusza Andrzeja 
Jeża. Odbyło się ono podczas  Mszy świętej w sanktuarium 
Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja Ap. w Ciężko-
wicach o godzinie 18.00 z udziałem bp. Andrzeja Jeża. 
Ks. Przemysław ,wyświęcony w 2008 roku, pracował jako 
wikariusz w Żeleźnikowej oraz parafii Miłosierdzia Bożego 
w Brzesku. Zapytany, dlaczego zdecydował się zostać mi-
sjonarzem odpowiedział: Impulsem, by w końcu powiedzieć 
Panu Jezusowi tak, były Światowe Dni Młodzieży w Kra-
kowie. Papież Franciszek powiedział wówczas, że Jezus nie 
jest Panem wygody i wygodnictwa, ale ryzyka. Te słowa 
zaczęły we mnie bardzo mocno pracować. Młodych z gru-
py Miłosiernych z brzeskiej parafii, w której pracowałem, 
prosiłem o modlitwę w pewnej intencji. Jednocześnie popro-
siłem księdza biskupa o zgodę na wyjazd na misje. Kiedy 
zgoda przyszła, powiedziałem młodym, o co się modlili. 
Odpowiedzieli, że gdyby wiedzieli, nie prosiliby o to. Przez 
ostatni rok kapłan przygotowywał się w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie.

- Wyjątkowym wydarzeniem było dla mnie przyjęcie 
krzyża misyjnego w Gnieźnie, a teraz jest nim biskupie 
posłanie do pracy w Brazylii, w prałaturze apostolskiej Ma-
rajo, w północno-wschodniej części tego kraju… Wyjeżdżam 
21 sierpnia. Jestem przygotowany. Zabieram trochę ubrań, 
szaty liturgiczne, kielich, różańce i obrazki. I dobre buty. 
Z pływaniem sobie radzę, a myślę, że będę miał dobrych 
motywatorów do nauki pływania, czyli piranie, anakondy 
i aligatory - żartuje kapłan.

Na uroczystość posłania przyjechali licznie parafianie 

Ze wstępu:
Bierzemy do ręki książkę z rozważaniami młodego kapłana, który 

dopiero rozpoczął swą pracę duszpasterską.
W swojej książce postawił założenie ukazania czytelnikowi czym, jest 

Kościół i jak dzisiaj przeżyć relację miłości człowieka do Boga.
Obserwując dzisiejszy świat mamy wrażenie, że Łódź Piotrowa, czyli 

Łódź Kościoła, miotana jest coraz częściej przez wzburzone fale różnych 
przeciwnych jej ideologii, że wiatr ma przeciwny, a nawet niektórym 
wydaje się, że jej główny Sternik, nasz Pan, śpi.

Autor, pochylając się nad nauczaniem papieża Benedykta XVI, który 
mówi, że „Kościół nie jest mój, nie jest wasz, jest Chrystusowy i że to Bóg 
kieruje Kościołem, zawsze go wspiera a szczególnie w chwilach trudnych”, 
pragnie podnieść nas na duchu, dodać więcej optymizmu i zachęcić do 
jeszcze głębszego przylgnięcie i utożsamienia się z Kościołem.

„Nigdy nie możemy stracić tej perspektywy wiary, która jest jedyną 
prawdziwą perspektywą drogi Kościoła i świata – naucza nas dalej papież 
Benedykt. W sercu każdego z nas niech będzie zawsze radosna pewność, 
że Pan jest przy nas, że nigdy nas nie opuszcza, jest blisko nas i ogarnia 
nas swoją miłością”.

z brzeskiej wspólnoty Miłosierdzia Bożego. Śpiewał m.in. 
tamtejszy chór parafialny. Stawiła się również strażac-
ka orkiestra i zastęp druhów. Strażacy podarowali ks. 
Przemysławowi pamiątkowe zdjęcie całej drużyny OSP 
w Ciężkowicach. Warto dodać, że misjonarz był członkiem 
straży. - Jeszcze jako kleryk potrafił odejść od służenia przy 
ołtarzu, kiedy zawyła syrena. Zostawiał Jezusa w koście-
le, by ratować Go w potrzebujących pomocy. Zresztą cała 
rodzina misjonarza ma tradycje strażackie - podkreśla ks. 
Paweł Śliwa, wikariusz w Ciężkowicach.    

Ksiądz Przemysław ucieszył się obecnością swoich by-
łych parafian, dziękował za dzielenie z nim radości posłania 
misyjnego i wsparcie duchowe. Nasza wspólnota parafialna 
wsparła , go materialnie ofiarami do puszek zbieranymi 
w środę 15.08.2018 r., w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
Jak poinformował ks. Proboszcz: „Zebrane datki były wyra-
zem naszej wdzięczności za sześć lat pracy dla parafii oraz 
naszej troski o misyjną działalność Kościoła”. 

Na podst. str. internetowej 
parafii Miłosierdzia Bożego i diecezji

Posłanie misyjne ks. Przemysława Podobińskiego

 Polecamy książkę 
ks. Maciej Biedronia
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123 lata w niewoli. Kilka pokoleń urodzonych i wycho-
wanych na ziemi zagrabionej przez obce mocarstwa. Za-
leżni od obcej władzy, pozbawieni możliwości decydowania 
o sobie, utrzymujący administrację zaborcy, zmuszani do 
posługiwania się obcym językiem, ograbiani z dóbr kultury, 
represjonowani, zsyłani na roboty, poddawani systematycz-
nej depolonizacji. Jak to możliwe, że Polacy nie zapomnieli 
kim są, nie zapomnieli polskiej mowy, historii, tradycji, 
kultury? Jak przetrwał naród 
bez państwa?

Nieistniejąca na mapie 
Europy Polska żyła. Powsta-
wały arcydzieła romantycznej 
poezji, światowej klasy kom-
pozycje muzyczne, i wpadają-
ce w ucho, zapadające głęboko 
w serce strofy „Kto ty jesteś? 
Polak mały”.

Kolejne zrywy niepodle-
głościowe – poczynając od 
insurekcji kościuszkowskiej, 
poprzez okres napoleoński, 
Wiosnę Ludów, powstanie 
listopadowe i styczniowe przy-
pominały, że „jeszcze Polska 
nie zginęła”. I nieustannie 
trwała „praca u podstaw”. 
W rodzinach uczono polskiego 
języka i szacunku do prze-
szłości. Odmawiano pacierz 
po polsku, z pokolenia na 
pokolenie przekazywano tra-
dycje i miłość do ziemi ojczy-
stej. Lud gromadził się wokół 
Kościoła. Znajdował w Nim 
oparcie duchowe i podstawy 
do zachowania tożsamości narodowej. 

A jak było w Gosprzydowej?
Istniejąca od 1215 roku wieś, w następstwie rozbiorów 

Rzeczpospolitej w 1772 r., dostała się pod panowanie Austrii 
i stała się częścią terytorium zwanego Królestwem Galicji 
i Lodomerii ze stolicą we Lwowie. Gosprzydowa stanowiła 
samodzielną gminę i należała do cyrkułu bocheńskiego. 

Będąca od średniowiecza własnością szlachecką, nadal 
nią pozostała, aż do roku 1912, kiedy to ostatni właściciele 
wioski zakończyli parcelację majątku ziemskiego. Ziemia 
została sprzedana drobnym właścicielom, co spowodowało 
napływ ludności i znaczne zwiększenie liczby mieszkańców.

W okresie zaborów, podobnie jak i wcześniej, życie wioski 

skupiało się wokół dworu i parafii. Dzięki przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie wierze i tradycji, przetrwało 
w narodzie „polskie myślenie”, wielka miłość do Ojczyzny 
i tęsknota za niepodległością. Wartości te szczególnie były 
pielęgnowane przez kapłanów pracujących w parafii. Wielką 
troską proboszczów była dbałość o praktyki religijne, roz-
wijanie kultu Matki Bożej, walka z nałogami oraz zacho-
wanie w dobrym stanie świątyni i budynków parafialnych. 

W trudnym czasie niewoli 
w Gosprzydowej została wy-
budowana dzwonnica i pleba-
nia. Ufundowano pozłacane 
korony dla wizerunku Matki 
Bożej i Dzieciątka. Dwukrot-
nie remontowano organy, 
a w roku 1901 zakupiono nowy 
instrument organowy. Został 
wykonany generalny remont 
świątyni, łącznie z wymianą 
pokrycia dachowego. Powstały 
cztery kapliczki przydrożne. 
Było to możliwe dzięki ogrom-
nej determinacji proboszczów, 
wsparciu dziedziców i zaanga-
żowaniu parafian. 

Na przełomie wieku XIX 
i XX Gosprzydowa otrzymała 
wybitnego proboszcza, męża 
opatrznościowego, który wy-
pełnił w parafii szczególną 
misję. Ks. Piotr Ciszek objął 
probostwo w 1876 roku. Sta-
jąc na czele wspólnoty miał 
świadomość, że trzeba zacząć 
od podstaw. Trzeba nauczyć 
odpowiedzialności za siebie, 

rodzinę, parafię, ojczyznę. Trzeba pokazać drogę do wiedzy, 
rozbudzić świadomość, dodać odwagi. Nie było to łatwe 
w ubogiej społeczności, która od wieków trwała w rzeczy-
wistości pańszczyzny, zależności od panów, a od 104 lat 
także od zaborców. 

Jego kazania przesycone Polską umacniały w świado-
mości ludzi przekonanie, że upragniona wolność nadejdzie 
i że trzeba się do tego przygotować. Uczył szacunku do 
przeszłości, pielęgnował tradycję, tworzył teraźniejszość, 
która uczyni życie łatwiejszym, lepszym. otwierał oczy na 
szerokie horyzonty. Organizował nauczanie przy parafii, 
szukał sposobów, jak objąć edukacją wszystkie dzieci. Za-
biegał o powstanie szkoły „państwowej”. Doprowadził do 

Na takim nauczaniu papieża Benedykta, ksiądz Maciej, 
zamiast akademickich spekulacji i reinterpretacji propo-
nuje czytelnikowi, wydaje się, że swojemu rówieśnikowi, 
a szczególnie temu, który rozpoczyna drogę życia rodzinnego 
i małżeńskiego, aby pochylił się w pogłębionej refleksji nad 
tajemnicą Kościoła, w którym żyje i z którego tak wiele 
czerpie przez sakramenty.

Miłości do Kościoła uczył się autor w swoje rodzin-
nej parafii, pasierbieckim sanktuarium, czego owocem 
jest jego pierwsza książka pt. Duchowy spacer z Mat-
ką Pocieszenia. Wiedzę i zaufanie do Kościoła zgłębił 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 

a teraz, na swoje pierwszej placówce w Brzeskiej Fa-
rze, chce się podzielić swoim doświadczeniem Kościoła 
z innymi – to dobrze zapowiadający się start w pracę 
kapłańską i duszpasterską.

Bóg nas kocha, ale oczekuje, abyśmy także i my Go 
kochali – właśnie w Jego Kościele – wydaje mi się, że jest 
to główne przesłanie tej książki.

 „Kościół nie istnieje sam dla siebie, lecz ma być narzę-
dziem Boga służącym gromadzeniu ludzi i prowadzeniu ich 
do Niego oraz przygotowaniu chwili, w której «Bóg będzie 
wszystkim we wszystkim» (1 Kor 15, 28).”

Ks. Prałat Józef Drabik 

Niepodległa!
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wybudowania odpowiedniego budynku dla potrzeb szkoły. 
Mozolna praca kapłana obudziła na tyle świadomość ludu, że 
systematycznie wzrastała liczba uczniów – od kilkunastu pod 
koniec XIX wieku do ponad 200 w drugiej dekadzie XX wieku. 

Ks. Ciszek z grona ministrantów „wyłowił” dwóch zdol-
nych chłopców, których pokierował do szkół i pomógł ma-
terialnie. Obaj ukończyli studia w seminarium duchownym 
w Tarnowie i zostali kapłanami. 

Wyczulony na piękno, z pietyzmem dbał o stan świąty-
ni. Ceniąc dorobek pokoleń nie pozwolił, aby kierując się 
oszczędnością, doprowadzić do oszpecenia kościoła przez 
wymianę pokrycia gontowego na cementową dachówkę. 
Skutecznie walczył z administracją zaborcy o zachowanie 
zabytkowych dzwonów w dzwonnicy. 

Ks. Ciszek zgromadził wiele dokumentów dotyczących 
przeszłości Gosprzydowej. Napisał i wydał drukiem pracę 
„Z dziejów Gosprzydowej”. Przygotował i wydał broszurkę 
o Piusie X. Był autorem artykułu o obchodach w Gosprzy-
dowej setnej rocznicy urodzin wieszcza narodowego Adama 
Mickiewicza. Jego myślenie wybiegało daleko w przyszłość 
opromienioną wolnością. A gdy przyszła wojna, z nadzieją 
powtarzał: „Polska będzie. Ja jej nie doczekam, ale wy 
doczekacie”. Zmarł dwa lata przed utworzeniem wolnego 
państwa polskiego.

Działania wojenne odbiły się echem również w Gosprzy-
dowej. W szkole przez kilka miesięcy miał swoją siedzibę 
Cesarsko-Królewski Posterunek Żandarmerii z Radomyśla 
Wielkiego, a na frontach wielkiej wojny walczyło kilkudzie-
sięciu żołnierzy pochodzących z Gosprzydowej. Zasilali kor-
pus cesarsko-królewskiej armii, jak i kompanie Legionów 
Polskich. Większość zmobilizowanych do wojska służyła 
w oddziałach piechoty. W walkach tracili życie, odnosili 
rany, dostawali się do niewoli. 

Konflikt zbrojny największych mocarstw europejskich 
przyniósł Polsce upragnioną wolność. Ziściły się marzenia 
i tęsknoty Polaków. W Kronice gosprzydowskiej szkoły 
zapisano piękne słowa: „Wielka wojna światowa, trwająca 
od sierpnia 1914, urzeczywistniła w r. 1918 nasze nadzieje. 
Do czego tęsknili nasi przodkowie, za co na licznych polach 
bitew po całym świecie krew przelewali – to się obecnie 
stało. Po półtorawiekowej niewoli zmartwychwstała Polska, 
ukochana Ojczyzna nasza (...)”

 I jeszcze wątek osobisty:
Wśród walczących na froncie I wojny światowej był mój 

dziadek, Mateusz Prus. Gdy rozpoczęła się wojna miał 25 
lat. Zamierzał założyć rodzinę. Po ogłoszeniu mobilizacji na-
tychmiast został wezwany do Nowego Sącza, gdzie stacjono-
wał 32 Pułk Piechoty Obrony Krajowej. Przed wyruszeniem 

na front od swojej wybranki uzyskał zapewnienie: „będę 
na ciebie czekała”. Jako plutonowy dowodził oddziałem 
piechoty. Jak opowiadał, wielką tragedią żołnierzy było to, 
że wcieleni do armii walczących przeciwko sobie zaborców, 
zmuszeni byli do bratobójczej walki. 

Postrzelony w głowę podczas bitwy pod Kraśnikiem, 
cudem ocalał od bagnetów Rosjan, którzy dobijali rannych. 
Leżąc półprzytomny w kałuży krwi usłyszał słowa: „Zostaw, 
niech sanitariusze zdecydują”. I to była przepustka do życia. 
Został zabrany do szpitala. Przeszedł kilka operacji. Jego 
tułaczka po rosyjskich szpitalach trwała blisko dwa lata. 
Później trafił do obozu jenieckiego, a stąd na przymusowe 
roboty do gospodarstwa rolnego. Do domu wrócił kilkanaście 
miesięcy po wojnie. Oszpecony, ze zniekształconym nosem, 
z czarną opaską zasłaniającą wygojony oczodół, bał się poka-
zać swojej narzeczonej. Wiktoria, moja babcia, z lękiem, ale 
i z czułością powitała Mateusza i zapewniła, że słowa danego 
dotrzyma. W 1920 r. pobrali się. Wychowali, wykształcili 
i przygotowali do życia ośmioro dzieci, jak powtarzali na 
chwałę Boga i ku pożytkowi Ojczyzny – wolnej Ojczyzny. 

Ewa Prus

We wtorek 4.09.2018r., uroczystą Mszą św. rozpoczęły 
się w kościele na Słotwinie obchody 79. rocznicy bombar-
dowania pociągu ewakuacyjnego na dworcu Brzesko-Sło-
twina. Mszę św. - przy udziale licznych pocztów sztandaro-
wych - odprawili m.in. proboszczowie wszystkich brzeskich 
parafii pod przewodnictwem ks. dziekana Józefa Drabika. 
Oprawę muzyczną przygotowała Miejska Orkiestra Dęta. 
Ks. proboszcz Kazimierz Grych, gospodarz tej uroczystości, 
mówił: We wrześniu odradzają się, we wspomnieniach 
kolejnego pokolenia tej ziemi, tamte chwile: wycie syren, 
pożary, coraz słabsza nadzieja, tysiące ofiar, konieczność 
opuszczenia własnych domostw. Przypominają się również 

tragiczne chwile na początku września kiedy to na torach 
kolejowych, został zbombardowany pociąg z uciekinierami 
i wiele osób straciło życie. My, jak co roku gromadzimy 
się, aby nie tylko uczcić pamięć o tamtych wydarzeniach 
w modlitwie, ale również by uczyć się miłości Ojczyzny 
i patriotyzmu.

Ks. Proboszcz w swojej homilii zacytował także apel 
kombatantów do młodego pokolenia: Niech patriotyzm nie 
stanie się chwilową modą! Niech będzie naczelną wartością 
organizująca życie naszego narodu! Trwajcie na straży 
wartości, tak jak myśmy trwali.” Zadał również ważne 
pytanie: A czym dla Ciebie jest Polska Bracie i Siostro? 

Hołd dla poległych
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Uczestnicząc dzisiaj w tej uroczystości patriotycznej - mó-
wił dalej ze wzruszeniem, ale i stanowczym apelem do 
zgromadzonych ks. proboszcz - uczmy się Polski, uczmy się 
umiłowania Ojczyzny.

Po Mszy św. pod pomnikiem upamiętniającym ofiary 
tragicznego nalotu przemówienie wygłosił burmistrz Brze-
ska, Grzegorz Wawryka, a p. Jacek Filip wygłosił referat 
dotyczący żołnierzy, którzy zginęli w czasie bombardowań 
dworca 4 i 5 września 1939 roku. Nastrojowy program 
artystyczny przygotowała Ewelina Stępień z MOK wraz 
z młodymi artystkami – Emilią Gawendą i Emilią Guzek. 
Apel pamięci odczytał druh hm. Adam Zydroń, towarzyszyli 
mu harcerze z brzeskiego hufca. Tradycyjnie na zakoń-
czenie uroczystości delegacje powiatu, naszego miasta, 
przedstawiciele służb mundurowych, partii politycznych, 
organizacji pozarządowych, szkół, zakładów pracy, organi-
zacji biznesowych, związków zawodowych złożyły kwiaty 
pod pomnikiem ofiar.
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Na kilka tygodni przed drugą 
rocznicą śmierci ks. Juliana Osmoli, 
który przez blisko pół wieku sprawował 
posługę duszpasterską we wspólnocie 
św. Marcina w Gnojniku, społeczność 
parafialna ufundowała tablicę pamiąt-
kową poświęconą Jego pamięci. Odsło-
nięcie i poświęcenie tablicy odbyło się 
4 listopada, w czasie Mszy św., której 
przewodniczył ksiądz prałat Józef 
Drabik, dziekan brzeskiego dekanatu. 

-  Był niestrudzonym kapłanem, 
który mimo sędziwego wieku aktywnie 
uczestniczył w życiu sakramentalnym 
nie tylko parafii ale również całego 
dekanatu. Był bardzo szanowany 
wśród wspólnoty kapłańskiej – mówił 
ks. Józef Drabik podczas ceremonii po-
święcenia, który nie szczędził również 
słów podziękowania dla obecnego pro-
boszcza, przede wszystkim za opiekę 
w czasie choroby oraz godne warunki 
mieszkania w okresie rezydencji.

W ceremonii uczestniczyło spore 
grono parafian oraz przedstawiciele rodziny zmarłego kapłana, którzy przybyli do Gnojnika z okolic Mielca.

Marek Białka

Gnojnik pamięta

Istniejące od 1999 r. Stowarzyszenie Wspierania Roz-
woju Młodzieży „Wzrastanie” po walnym zebraniu sprawoz-
dawczo – wyborczym w dniu 8 października wybrało nowy 
Zarząd na kolejna czteroletnią kadencję – Oto jego skład: 

Prezes: Maria Babicz, Zastępca prezesa: Grzegorz 
Przybyło, Członkowie: Magdalena Wolak, Mariusz Babicz. 
Ks. Zygmunt Bochenek jest w dalszym ciągu asystentem 
kościelnym Stowarzyszenia. 

List do Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Okocimskiej

Brzesko 23.11.2018
Z wielka uwaga zapoznaliśmy się z artykułem Pana mgr 

Franciszka Brzyka pt.: „Wczoraj i dziś – 20 lat działalności 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zamiesz-
czonym w publikacji” Rola rodziny Goetzów – Okocimskich 
w budowie i rozwoju gospodarki, kultury, rozwoju cywili-
zacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku 
– zarys monograficzny (praca zbiorowa, 2016).

Gratulujemy aktywności i wielu osiągnięć społeczno 
– gospodarczych, kulturalno - oświatowych i sportowych.

SWRM „Wzrastanie” w Brzesku zgodnie ze swoim sta-
tutem koncentruje się na zadaniach związanych ze wszech-
stronnym rozwojem dzieci i młodzieży opartym na społecznej 
nauce Kościoła Katolickiego i dlatego podjęło to trudne zada-
nie. SWRM „Wzrastanie jest również organem prowadzącym 
Katolicką Szkołę Podstawową, Katolickie Gimnazjum (klasa 

Działalność 
Stowarzyszenia
 „Wzrastanie”
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Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz Para-
fialny w Brzesku już po raz kolejny był organi-
zatorem kwesty, z której dochód przeznaczony 
zostanie na odnowę kolejnego zabytkowego 
nagrobka.

W czasie kwesty, która odbyła się 1 listopada 
przed dwoma cmentarzami – parafialnym i komu-
nalnym zebrano 8.747, 36 złotych oraz 5,7 euro. 
W zbiórce brali udział harcerze, samorządowcy, 
nauczyciele oraz członkowie i sympatycy Komitetu 
. Przypomnijmy: zbiórki na rzecz cmentarza trwają 
już od kilkunastu lat. Do tej pory za uzyskane z ten 
sposób pieniądze odnowiono już 11 zabytkowych 
nagrobków.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć Komitet Odnowy 
i Troski o Cmentarz Parafialny w Brzesku mogą 
wpłać datki na konto parafii NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Ap. w Brzesku na konto numer: 06 1020 
4984 0000 4702 0030 8551 z dopiskiem darowizna 
na cele kultu – cmentarz.

 Info/foto: UMB

Kwesta na brzeskich cmentarzach

III) oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Wymienione 
szkoły zlokalizowane są w brzesku przy ul/ Browarnej 39 
w budynku, który jest własnością Starostwa Powiatowego 
w Brzesku, a w którym wcześniej funkcjonowało ambula-
torium OZP. Kiedy przed kilkunastu laty przejmowaliśmy 
ten obiekt, musieliśmy własnym kosztem przygotować go do 
zadań szkolnych. Obecnie staramy się wciąż utrzymać dobry 
stan techniczny budynku, co wymaga prac remontowych.

Nasze Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalno-
ści gospodarczej i dlatego wszelkie prace konserwacyjne 
i remontowe realizuje ze środków finansowych z tytułu 
darowizn. Pomimo prowadzonych sukcesywnie napraw i re-
montów, budynek wymaga dalszych prac remontowych (ma-
lowanie części dachu, wymiana okien, ocieplenie budynku, 
wymiana chodnika dopłaty do ogrzewania zimą, pokrycie 
kosztów wynajmu sal gimnastycznych w innych szkołach).

Do naszych szkół uczęszczają uczniowie z różnych 
środowisk, w tym z rodzin ubogich. Z Okocimia uczęszcza 
obecnie do naszych szkół pięcioro uczniów. Prosimy, aby 
rozważyć możliwość ufundowania im chociaż stypendiów.

W związku z tym, że budynek jest częścią dziedzictwa 
materialnego Rodziny Goetzów – Okocimskich zwracamy się 
z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia nam pomocy 
w sfinansowaniu jakichkolwiek niezbędnych prac konser-

wacyjnych i adaptacyjnych dla uczniów. 
Jeżeli zainteresowaliśmy Państwa nasza sytuacją, pro-

simy o kontakt w tej sprawie z Zarządem Stowarzyszenia. 
Rodzina Goetzów przez dziesiątki lat wspierała rozwój 

oświaty w Ziemi Brzeskiej, a nawet prowadziła w budynku 
na terenie parku szkołę dla dzieci pracowników Browaru. 
Stowarzyszenie „Wzrastanie” pamięta, że prowadząc dzia-
łalność wychowawczą winnym obiekcie, który do II wojny 
światowej był własnością Goetzów, ma moralny obowiązek, 
aby tę tradycję podtrzymywać. Ta świadomość skłania nas 
także do tego, aby zaproponować Wam współpracę jako 
stowarzyszeniu o podobnych celach.

Łączymy serdeczne pozdrowienia.

Prezes Stowarzyszenia „Wzrastanie”
Maria Babicz

b. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Brzesku 

Członek Stowarzyszenia „Wzrastanie”
Maria Kociołek

Asystent Kościelny Stowarzyszenia
Ks. Zygmunt Bochenek
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Drodzy Bracia i Siostry! 
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa, któ-

ry ganił swoich uczniów - a więc i naszego patrona, mówiąc 
do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Jezus, 
chce z człowiekiem się spotkać, chce się z nim zobaczyć, 
wysłuchać i pocieszyć.

Wczoraj przeżyliśmy w naszym mieście historyczne 
wydarzenie. Nasz kościół parafialny decyzją księdza bi-
skupa Andrzeja, został ogłoszony Sanktuarium św. Jakuba 

Apostoła przy drodze Via 
Regia. Miejsce, w któ-
rym wielu z nas zostało 
ochrzczonych, przyjęło 
pierwszą komunię św. czy 
bierzmowanie. Świątynia 
będąca świadkiem tylu 
małżeńskich przysiąg. 
Przy tym ołtarzu, kilku-
nastu z nas - księży Ro-
daków, sprawowało swoją 
pierwszą w życiu Mszę 
świętą. Konfesjonały tego 
kościoła słyszały tysiące 
naszych grzechów i słowa 
kapłana: Ja odpuszczam 
tobie grzechy, idź w po-
koju”. To z tego miejsca 
wielu naszych rodziców 
i bliskich zostało odpro-
wadzonych na miejsce 

wiecznego spoczynku. Od wczoraj właśnie ta świątynia 
jest sanktuarium, w którym Bóg w swojej mądrości posta-
nowił udzielać wielu szczególnych łask. Mury tej świątyni 
stanowią świadectwo wiary pokoleń Brzeszczan, którzy ją 
wybudowali i wiele razy podnosili ją ze zgliszczy pożogi. 

My, dziś dziękując Opatrzności za dar sanktuarium 
św. Jakuba w naszym mieście, musimy sobie zadać waż-
ne pytanie: Co nam - mieszkańcom Brzeska - Bóg mówi 
przez ustanowienie sanktuarium św. Jakuba właśnie 

Czym ma być dla nas Sanktuarium św. Jakuba?
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w naszej świątyni? Jakie zadanie przed 
nami stawia? 

Od moich bliskich słyszałem, że jeszcze 
w latach pięćdziesiątych ub. wieku jedna 
z zabaw brzeskich dzieci polegała na tym, 
że siadały one na krawężniku lub na 
środku ulicy i liczyły przejeżdżające przez 
nasze miasto samochody. Zwykle w ciągu 
dnia było ich kilka czy kilkanaście. Gdy-
by dziś ktoś z nas stanął przy pobliskiej 
autostradzie i próbował policzyć przejeż-
dżające tam w ciągu minuty samochody, 
pewnie szybko straciłby rachubę. Jednak 
ten ciągły ruch, to, że przez Brzesko od 
zawsze przetacza się tak wiele ludzi, jest 
czymś charakterystycznym dla naszego 
miasta. Łączy ono wschód z zachodem, 
północ z południem. 

Drodzy Bracia i Siostry! 
W naszym kościele czcimy świętego 

Jakuba - Patrona Pielgrzymów. Musimy 
więc zrozumieć, że my w naszym życiu nie 
jesteśmy powołani do pędu, do biegania bez 
celu w jakimś obłędnym pośpiechu. Nasze 
życie nie jest bieganiną a  pielgrzymką! 
Pielgrzymką, która z jakiegoś punktu wy-
chodzi, ma swoją trasę w postaci naszego 
życia i w końcu ma swój upragniony i wy-
patrywany cel. 

Kiedy papież Benedykt XVI odwiedził 
Santiago de Compostela w 2010 roku 
mówił tak: 

Wyruszenie na pielgrzymkę nie oznacza 
odwiedzenia jakiegokolwiek miejsca, by po-
dziwiać skarby jego przyrody, sztuki czy hi-
storii. Wyruszenie na pielgrzymkę oznacza 
raczej opuszczenie samych siebie, aby wyjść 
na spotkanie z Bogiem, tam, gdzie On się 
ukazał, tam, gdzie Boża łaska objawiła się 
ze szczególnym blaskiem i przyniosła obfite 
owoce nawrócenia i świętości. 

Pielgrzymka jest przede wszystkim 
wejściem w głąb siebie, jest spotkaniem 
ze sobą samym i z Bogiem na drogach na-
szego życia i który Sam w sobie jest celem 
pielgrzymowania.

Zastanówmy się jak wygląda piel-
grzymka naszego życia? Nasze chrześci-
jańskie Camino? Czy może w naszych 
plecakach nie ciążą od lat te same kamie-
nie grzechu, które tak szybko po każdej 
spowiedzi wkładamy z powrotem? Czy 
umiemy się kierować drogowskazami 
przykazań a raczej szukamy własnych 
skrótów? Byle szybciej, byle łatwiej, byle 
prościej? Czy właściwie się wzmacniamy 
pokarmem sakramentów? Czy mamy czas 
na odpoczynek blisko Boga na modlitwie? 
W końcu czy dla innych też jesteśmy drogo-
wskazami wskazującymi właściwy cel, czy 
raczej sprawdzającymi ich na manowce?

 Kochani Bracia i Siostry! 
Kiedy pielgrzymi dochodzą do katedry w Santiago, na 

znak zakończenia pielgrzymki obejmują figurę świętego 
Jakuba znajdującą się nad jego grobem i nieraz z ich oczu 
cieknie łza radości. Obyśmy i my doświadczyli na końcu na-

szej życiowej pielgrzymki tego objęcia Boga, który zaprasza 
nas i czeka, byśmy do Niego przychodzili. Amen. 

 Z homilii ks. Jakuba Kuchty 7.10.2018 r.
Powyższe zdjęcia z uroczystości 6.10.2018 r.
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Misje Parafialne
W  dniach 16-21 września nasza parafia bardzo licznie 

uczestniczyła w  ćwiczeniach duchowych prowadzonych 
przez ks. dra Jerzego Smolenia-profesora Akademii Igna-
tianum w  Krakowie. Głównym tematem konferencji było 
hasło – „Kościół na wzór Chrystusa”. Pragniemy więc 
jeszcze raz wrócić do tych pięknych sześciu dni, które jako 
wspólnota Kościoła przeżyliśmy , ale pozostaje pytanie jak 
powinniśmy realizować przesłanie Misji Św. w  życiu – dziś 
, jutro , nadal... Aby zrozumieć w/w  hasło , ks. misjonarz 
nawiązał do Ewang. dnia [ Mk 8, 27-35].....

„ A  wy za kogo mnie uważacie”.
Rozważania poświęcone były nie tylko nam – osobom 

świeckim , ale również kapłanom z  prośbą o  modlitwę za 
nich w  każdym okresie ich kapłaństwa.

Nauki misyjne skierowane były do dzieci na temat relacji 
w  rodzinie, angażując ich do aktywności , do młodzieży 
– z  indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sa-
kramentem , do małżonków –z odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich , do chorych i  staruszków – z  udzieleniem 
sakramentu namaszczenia chorych.

Jeden dzień poświęcony był „świętych obcowaniu” – czyli 
jak ważna jest nasza modlitwa za zmarłych, szczególnie za 
dusze w  czyśćcu cierpiące.

Wieczorem uczestniczyliśmy w  procesji na cmentarz i  
wspólnej modlitwie za zmarłych.

Pięknymi nabożeństwami były Apele Maryjne o  
godz.20:30 – połączone z  odnowieniem przyrzeczeń ka-
płańskich przez naszych księży , z  Adoracją Najświętszego 
Sakramentu i  indywidualnym błogosławieństwem zgroma-
dzonych wiernych , a  także modlitwą różańcową.

W  czasie nauk – ks. Jerzy nie tylko przekazywał ważne 
zagadnienia dotyczące życiowych kryzysów , pogubienia się 
w  wierze, problemów małżeńskich, chorych i  ich opiekunów 
, kapłanów, ale udzielał rad i  napomnień z  wielką miłością 
, pociechą , wsparciem przeplatanym autentycznymi świa-
dectwami z  własnego życia , czy swojej rodziny, a  także 
ze swojej posługi jako psychologa.

Zakończeniem Misji Św. była Droga Krzyżowa ulicami 
parafii, następnie poświęceniem krzyża misyjnego i  adora-
cją krzyża przez wiernych. Napełnieni Bożą miłością trwaj-

Z Parafii św. Prokopa w Jadownikach
my w  jedności ducha tworząc jeden Chrystusowy Kościół .

Synaj
W Dębicy w parafii Miłosierdzia Bożego 15 września 

odbył się Synaj, który zgromadził młodych z całej diecezji 
Tarnowskiej. Nie zabrakło także młodzieży z naszej parafii. 
Temat spotkania to – „Mapa serca”. W ten sposób Synaj 
odpowiadał na pytanie: W którą stronę iść? Chodzi o wybór 
drogi życiowej; co się będzie robić?, jakie są marzenia? Jakie 
plany na życie? Pomocą w tym była konferencja kard. Luisa 
Antonio Tagle, pochodzącego z Filipin, który z taką prostotą 
rozwinął temat o wyborze drogi życiowej. Młodzież ze sku-
pieniem słuchała świadectwa życia kapłana z Filipin. Kilka 
ważnych kroków wyboru kierunku życia wskazał również ks. 
bp. Andrzej Jeż w homilii, którą wygłosił dla młodych. Całość 
spotkania łączyła się z uwielbieniem Boga śpiewem, który 
łączył młodzież na modlitwie adoracji. Jako pamiątkę ks. 
bp Andrzej Jeż podarował przybyłej młodzieży List Biskupa 
Tarnowskiego do i dla młodych” oraz drewniane krzyżyki.

Wspólne świętowanie
W  sobotę 8 września - „młodzi” małżonkowie wraz z  

dziećmi spotkali się w  naszej świątyni, aby uczestniczyć 
w  Eucharystii – sprawowanej przez ks. dr Piotra Cebulę 
– dyrektora Duszpasterstwa Małżeństw i  Rodzin Diecezji 
Tarnowskiej i  ks. prał. Tadeusza Górkę – proboszcza w  
intencji wszystkich małżeństw naszej parafii.

W  homilii ks. Piotr nawiązując do świętowania Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny, wskazał, że Maryja - Matka 
Słowa Bożego uczy nas właściwego obchodzenia się ze sło-
wem, jest więc patronką dialogu w  małżeństwie i  rodzinie.

Po Mszy Św. małżonkowie Sylwia i  Dominik z  Tarnowa 
– kontynuując przesłanie homilii - omówili temat: „Dialog w  
małżeństwie i  rodzinie”, jako świadectwo własnego życia. 
W czasie prelekcji dzieci przebywały już w  Domu Parafial-
nym, by przygotować piękne laurki dla swoich rodziców.

Spotkanie zakończyło się wspólną , radosną biesiadą 
przeplataną humorystycznymi konkursami, a jako pa-
miątkę małżonkowie otrzymali różaniec i  breloczek ze św. 
Krzysztofem.

 Maria Świerczek

STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA ZAPRASZA NA:

•	 Poniedziałkowe spotkania „Kolpingowskiego Klubu Seniora w godzinach 10:00 -13:00
•	 Kurs języka niemieckiego;
•	 Bezpłatne porady prawne 2 razy w miesiącu;
•	 Projekt „Aktywni i samodzielni” dla kobiet po 30 roku życia;
•	 Projekt „Aktywni na rynku pracy” dla osób powyżej 50 roku życia;
•	 Udział w akcji charytatywnej: „Podarujmy dzieciom gwiazdkę” – zbiórka środków 

czystości i higieny osobistej;
Bliższe informacje w Biurze Kolpinga przy Placu św. Jakuba 3 w Domu Katechetycz-

nym (I piętro). Dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 10:00 – 13:00. Telefon:  
14 68 62 302
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Reportaż fotograficzny z Misji w Jadownikach i z Synaju w Dębicy

Kardynał Luis Tagle z Filipin

Ks. Jerzy Smoleń



Wszystko zaczęło się 19. października, kiedy 38 chło-
paków z klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej 
wraz ze mną i Ceremoniarzami pojechało do Krynicy- 
Zdroju na intensywny weekendowy Kurs Lektorski. 
Wyjeżdżaliśmy pełni obaw, jak on przebiegnie, bo to 
pierwszy raz w takiej formie, ale wróciliśmy wszyscy 
bardzo zadowoleni, o czym świadczy też ankieta zrobiona 
na zakończenie Kursu, podczas egzaminu praktycznego 

i teoretycznego.
Kandydaci uczestniczyli codziennie w Mszach Świę-

tych, warsztatach prowadzonych przez Ceremoniarzy 
i w zajęciach z Logopedą.

Po ukończonym szkoleniu ks. Biskup Leszek Leszkie-
wicz 7. listopada uroczyście wypromował ministrantów 
do stopnia lektora Pisma Świętego.

Ks. Jacek Walczyk
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Nowi Lektorzy w naszym dekanacie


