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 „JEZUS WZRASTAŁ W MĄDROŚCI, 
W LATACH I W ŁASCE U BOGA I LUDZI.”                          

ŻYCZYMY WSZYSTKIM, 
A SZCZEGÓLNIE  NASZYM CZYTELNIKOM, 

TAKIEJ PRZYJAŹNI Z BOGIEM.

JUŻ PRAWIE 20 LAT GOŚCIMY W WASZYCH DOMACH.
DLATEGO, DLA PRZYPOMNIENIA, UMIEŚCILIŚMY TU 
NIEKTÓRE NUMERY NASZEGO PISMA. 
W TYM PIERWSZY – Z KWIETNIA 2001 ROKU. 
I PISMA DLA MŁODZIEŻY „WZRASTANIE”.



I miejsce kategorii plastyczej

II miejsce w kategorii plastycznej
 III miejsce w kategorii  plastyczej
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Okładka obecnego świątecznego KnU – jak może ktoś 
z Was zauważył, odbiega od tradycji, która przyzwyczaiła 
nas do tego, że w dniach Bożego Narodzenia przeżywamy 
spotkanie ze Świętą Rodziną, w której witamy Jezusa jako 
małe Dziecię. Tymczasem na naszej okładce widzimy kopię 
jednego z bardzo licznych obrazów, które od wieków spoty-
kamy w naszych kościołach, muzeach a także w wielu pry-
watnych domach chrześcijan przez cały rok. Te wizerunki nie 
ilustrują wydarzeń z pierwszych kilku lat Dziecięcia Jezus, 
ale przedstawiają tajemnice dorastającego Syna Świętej Ro-
dziny będącego równocześnie Synem Bożym, który mając lat 
dwanaście przebywał w świątyni jerozolimskiej rozmawiając 
z uczonymi w Piśmie Świętym. O tym niezwykłym spotkaniu 
pisze trzeci Ewangelista, św. Łukasz(Łk 2, 41-52)

To wydarzenie dla Jego Rodziców i wszystkich słucha-
jących było zapowiedzią Jego przyszłości jako Nauczyciela 
i Zbawiciela. A zaczął ją spełniać już wtedy, w czasie piel-
grzymki do świątyni.

Od dwu tysięcy lat 
żyjemy już w czasach 
Nowego Testamentu, 
w innej epoce historii 
Zbawienia. Jednym 
ze  współczesnych 
wybitnych biblistów, 
znawców Pisma Świę-
tego jest nieżyjący już 
od kilku lat nasz ro-
dak z Brzeźnicy koło 
Bochni, ks. Jan Łach. 
Poniższa fotografia za-
wiera encyklopedyczną 
informację o wydanej 
w 2001 r. jego cennej 
publikacji z teologii 
dziecięctwa Jezusa.

Do tej wiedzy biblij-
nej dodajmy jeszcze jedną 
z liturgii, z tradycji modli-
twy różańcowej Kościoła. 
Wszak V tajemnicą części 
radosnej jest „Znalezie-
nie Jezusa w świątyni”. 
Jan Paweł II w jednym 
z rozważań tej tajemnicy 
zostawił nam taką myśl: 
Radosne a zarazem dra-
matyczne jest opowiadanie 
o dwunastoletnim Jezusie 
w świątyni. Ukazuje się On 
tutaj w Boskiej mądrości, 
jako ten, który naucza. Objawienie w nim tajemnicy Syna, 
całkowicie oddanego sprawom Ojca jest zapowiedzią bez-
względnego radykalizmu, który w obliczu wymogów Króle-
stwa wykracza ponad najserdeczniejsze nawet więzi ludzkie.

Aby u wszystkich 
młodość była wzrastaniem
Ojciec Święty, Jan Paweł II w roku 1985 ogłosił List 

Apostolski „ Do Młodych całego świata”. Było to wydarzenie 
bez precedensu w dotychczasowej historii Kościoła. Nigdy 
dotąd Papieże nie zwracali się w taki sposób do młodzieży. 
Odbyło się to w Niedzielę Palmową w Rzymie z okazji Mię-
dzynarodowego Roku Młodzieży. Mimo, że były to jeszcze 
lata reżimu komunistycznego, z Polski uczestniczyło w tym 
spotkaniu około 300 młodych.

Naszej polskiej pielgrzymce przewodniczył Biskup 
pomocniczy diecezji tarnowskiej, Władysław Bobowski, 
stojący wtedy na czele Komisji Episkopatu do Spraw 
Młodzieży. W delegacji księży był z naszej diecezji ks. 
Stanisław Marek z Wojnicza, późniejszy proboszcz z Brze-
ska – Słotwiny oraz autor tego artykułu, ks. Zygmunt 

Bochenek, który wtedy przed 35 laty 
był współpracownikiem ks. Biskupa na 
stanowisku Krajowego Duszpasterza 
Młodzieży.  Udział w tym niezwykłym 
wydarzeniu przyczynił się do ożywie-
nia duszpasterstwa młodzieży w całym 
kraju. Obok tradycyjnych nabożeństw 
stanowych i „Wakacji z Bogiem” coraz 
więcej młodych włączało się do Ruchu 
Światło – Życie i odradzającego się przed-
wojennego Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Ze wszystkich diecezji coraz 
liczniej wyjeżdżały pielgrzymki na Świa-
towe Dni Młodzieży. Na pierwszą w 1989 
roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił 
nas do Santiago de Compostela.

Wśród wielu inicjatyw, które wtedy się 
zrodziły, do najważniejszych należy nasza 
tarnowska. Jest nią powstanie w 1986 
roku ogólnokrajowego miesięcznika 
młodzieżowego „Wzrastanie”. Ten tytuł 
nawiązywał do programu ideowego pa-
pieskiego „Listu do Młodych”. Miesięcznik 
ten w latach 1990 -2013 był redagowany 
i wydawany w Brzesku. Przez około 10 
lat osiągał nawet 25 tysięcy nakładu. 

Wzrastanie - ewangeliczną definicją młodości
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Ostatnie kilkanaście zdań Łukaszowej Ewangelii 
Dziecięctwa Jezusa (Łk 2,41 -52) kończy się krótkim ale 
jakże niezwykle ważnym dla nas zdaniem. Powtórzmy je 
dla jasności myśli raz jeszcze: Jezus wzrastał w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i ludzi. Dodajmy jeszcze, że greckie 
słowo αυξάνει tłumaczone w Biblii Towarzystwa św. Pawła 
słowem „wzrastał” jest w innych tłumaczeniach oddawane 
słowem „czynił postępy”. - Czy słowo „wzrastał” odnosi się 
tylko Jezusa, Syna Bożego i Maryi z Józefem?

Do kogo jeszcze to „wzrastanie” się odnosi? 
Oto opinia innego biblisty: „Wzrastanie jest prawem 

życia dla wszystkich stworzeń na czele z ludźmi. Pismo 
Święte i całe Objawienie Boże wciąż poucza o obowiązku 
wzrostu i rozwoju zgodnie z planem Bożym. Aby wypełnić 

swój plan zbawienia, Bóg zsyła na świat 
swojego Syna pełnego łaski i prawdy. Jak 
ziarno wrzucone w ziemię obumiera w niej, 
aby wydać lepszy plon, tak Dobry Pasterz 
umiera, aby dać swoim owieczkom obfi-
tość życia. Chrześcijanin ma wzrastać nie 
w odosobnieniu, ale w Kościele, do którego 
został włączony przez chrzest jako żywy 
kamień” – wg Słownika teologii biblijnej. 
Red.  Xavier  Leon Dufour W- wa,  1973, 
str.1104-1106).

Jak wspomniałem już wcześniej, Ojciec 
Święty, Jan Paweł II w 1985 roku ogłosił 
„List do Młodych całego świata”, w którym 
pisze o młodości Jezusa z Nazaretu, a tak-
że występuje jako niezwykły nauczyciel 
i mistrz naszej młodzieży. Jeden z roz-
dzialików tego listu, który polecamy na 
nowo naszej polskiej młodzieży nosi tytuł 
„Młodość jako wzrastanie”. 

Ks. Zygmunt Bochenek

Obecnie „Wzrastanie” jest redagowane w Warszawie. Pro-
wadzi je Wydawnictwo Gotów KSM. Ale w dalszym ciągu 
jest drukowane w Brzesku przez naszą oficynę Printgraph.

Kończąc tę relację, można najkrócej powiedzieć, że przed 
trzydziestu pięciu laty powstało środowisko wzrastania 
po to, aby kolejne pokolenia młodych Polaków pamiętały 
o świadectwie życia i nauczania św. Jana Pawła II, szcze-
gólnie o tym, co pozostawił nam wszystkim w „Liście do 
Młodych całego Świata z roku 1985.

Jezus wzrastał w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i ludzi.
W tym momencie w obecnej relacji wracamy do biblij-

nych początków nie tylko tytułu „Wzrastanie”, ale korzeni 
ideowych naszego pisma.

 Tak więc młodość jest „wzrastaniem”. Poprzez wszystko, 
co dotąd zostało na ten temat powiedziane, owo ewangelicz-
ne słowo wydaje się szczególnie syntetyczne i sugestywne. 
Wzrastanie „w latach” odnosi się do naturalnego związku 
człowieka z czasem: owo wzrastanie jest jakby etapem 
„wstępującym” w całokształcie ludzkiego przemijania. Od-
powiada temu cały rozwój psychofizyczny: wzrastanie tych 
wszystkich energii, poprzez które konstytuuje się normalna 
ludzka indywidualność. Trzeba, ażeby procesowi temu od-
powiadało „wzrastanie w mądrości i w łasce”. 

Wszystkim Wam, drodzy młodzi Przyjaciele, życzę 
takiego właśnie «wzrastania». Można powiedzieć, że przez 
nie młodość jest właśnie młodością. W ten sposób zyskuje 
ona swoją własną, niepowtarzalną charakterystykę. W ten 
sposób jest ona dana każdemu i każdej z Was w osobistym, 
a zarazem wspólnotowym doświadczeniu jako szczególna 
wartość. I w sposób podobny utrwala się ona również w do-
świadczeniu ludzi dorosłych, którzy młodość mają już poza 
sobą, którzy z etapu „wstępującego” przesuwają się w kie-
runku etapu „zstępującego” w całościowy obrachunku życia. 

Trzeba, ażeby młodość była „wzrastaniem”. Ogromne 
znaczenie posiada dla tego obcowania ze światem widzial-
nym: z przyrodą. Obcowanie to wzbogaca nas w młodo-
ści w sposób inny jeszcze niż sama „książkowa” wiedza 
o świecie. Wzbogaca nas w sposób bezpośredni. Można by 

powiedzieć, iż obcując z przyrodą przejmujemy w siebie, 
w nasze ludzkie bytowanie, samą tajemnicę stworzenia, 
która odsłania się przed nami niesłychanym bogactwem 
i różnorodnością istnień widzialnych, a równocześnie 
wciąż zaprasza w stronę tego, co ukryte, co niewidzialne. 
Mądrość - zarówno ustami ksiąg natchnionych, jak ską-
dinąd świadectwem wielu genialnych umysłów - zdaje 
się wielorako świadczyć o „przejrzystości świata”. Dobrze 
jest człowiekowi czytać w tej księdze przedziwnej, jaką 
jest „księga przyrody”, szeroko otwarta dla każdego. To, 
co młody umysł i młode serce w niej odczytuje, zdaje się 
być głęboko zsynchronizowane z wezwaniem do mądrości: 
„nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi ... Nie gardź nią, bo 
ciebie ocali, ukochaj ją - będzie cię strzegła”. 

Człowiek współczesny, zwłaszcza w obrębie wysoce roz-
winiętej cywilizacji technicznej i przemysłowej, stał się na 
wielką skalę eksploatatorem przyrody, traktując ją często 
w sposób użytkowy, niszcząc przy tym wiele jej bogactw 
i uroków i zanieczyszczając naturalne środowisko swego 
ziemskiego bytowania. Tymczasem przyroda jest dana 
człowiekowi również jako przedmiot podziwu i kontemplacji, 
jako wielkie zwierciadło świata. Odbija się w nim Przymie-
rze Stwórcy ze swoim stworzeniem, którego centrum od 
początku znajduje się w człowieku, stworzonym wprost „na 
obraz” swego Stwórcy. I dlatego też życzę Wam, Młodym, 

„Młodość jako Wzrastanie”
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W  poprzednim „Kościele nad Uszwicą” ogłosiliśmy 
konkurs „Polacy w służbie Niepodległej - Bitwa War-
szawska 1920 r.” skierowany do najstarszych klas szkół 
podstawowych i szkół średnich całego dekanatu. Jego 
celem było podkreślenie wartości patriotycznego zrywu 
Polaków w obronie Ojczyzny i Europy w 1920 roku oraz 
uświadomienie prawdy, że pamięć historyczna jest naszym 
obowiązkiem. Warunki niezależne od nas: pandemia, ko-
lejne obostrzenia sanitarne, zdalne nauczanie, z pewnością 
utrudniły zainteresowanie konkursem. Świadomi tych 
faktów zwróciliśmy się z pismem do dyrekcji szkół podsta-
wowych i średnich w Brzesku z prośbą o zaangażowanie 
nauczycieli historii, plastyki, wychowawców, mając nadzie-
ję, że zaapelują…przypomną… pomogą… Jedyną szkołą, 
która „przejęła się” konkursem była Publiczna Szkoła nr 
3 w Brzesku. Zresztą nie pierwszy już raz udowodniła, że 
wychowanie patriotyczne, troska o kulturę środowiska, 
utrwalanie pamięci o przeszłości, spotkania z poetami Zie-
mi Brzeskiej są trwałymi wartościami tej placówki. Mamy, 
co prawda 2 prace z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Brzesku, ale spod patronatu Rodziny Kolpinga i dwie 
prace ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jadownikach podjęte 
z inwencji rodziców. Dziękujemy im za to. Ogółem do kon-
kursu przystąpiło 12 osób.Redakcja KnU wyraża serdeczne 
podziękowania Dyrekcji Publicznej Szkoły nr 3, pani od 

historii, Grażynie Pleśniarskiej – Gwizdała i uczniom, 
którzy mimo niesprzyjających okoliczności podjęli dodat-
kowe zadania, wymagające umiejętności w opanowaniu 
grafiki komputerowej czy zdolności do ukazania dynami-
zmu, ekspresji, uchwycenia nastroju z obrazów wielkich 
polskich malarzy. Zadanie konkursowe mające na celu 
opowiadanie o księdzu Ignacym Skorupka podjęła tylko 
jedna osoba, projekcję multimedialną – 4. Kopię obrazu 
„Bitwa Warszawska” wg oryginału Wojciecha i Jerzego 
Kossaka lub Henryka Rosena – 7 uczestników. 

Komisja Konkursowa w składzie: ks. Zygmunt Boche-
nek, Ewa Prus, Maria Dziwiszewska, (poszerzona o spe-
cjalistów: Teresa Czesak, Joanna Solak i Marię Kądziołka) 
dokonała oceny prac.

W kategorii opowiadania historycznego – I miejsce - 
Aleksandra Mruczek, II miejsce: Julia Wójcik. W kategorii 
multimedialnej prezentacji - I miejsce – Anna Dzieńska  
II miejsce – Katarzyna Franczyk  III miejsce – Karolina 
Wójcik  Wyróżnienie - Kacper Sowa.

W kategorii artystycznej kopii I miejsce - Gabriela Kor-
naś  II miejsce – Julia Wójcik  III miejsce – Szymon Gaczoł 
Wyróżnienie – Martyna Idzi.

Dyplomy za udział w konkursie: Gabriela Grzebieniarz, 
Patrycja Pęcak, Weronika Wójcik.

Redakcja KnU, fot. na str. 2

Patriotyczny konkurs KnU

aby Wasze „wzrastanie w latach i w mądrości” dokonywało 
się przez obcowanie z przyrodą. Miejcie na to czas! Nie żałuj-
cie go! Podejmujcie również trud i wysiłek, jaki to obcowanie 
niesie czasem z sobą, zwłaszcza gdy pragniemy docierać do 
rejonów szczególnie eksponowanych. Ten trud jest twórczy, 
stanowi on zarazem element zdrowego odpoczynku, który 
jest Wam potrzebny, na równi ze studiami i z pracą. Ten 
trud i wysiłek posiada też swoją klasyfikację biblijną, 
zwłaszcza u św. Pawła, który całe życie chrześcijańskie 
porównuje do zawodów na stadionie sportowym”. Każdej 
z Was i każdemu potrzebny jest ten trud i wysiłek, w którym 
nie tylko hartuje się ciało, ale cały człowiek doznaje radości 
panowania nad sobą oraz pokonywania przeszkód i oporów. 
Z pewnością jest to jeden z elementów owego „wzrastania”, 
jakim charakteryzuje się młodość. 

Życzę Wam również, aby to „wzrastanie” dokonywało się 
na drodze obcowania z dziełami człowieka, a bardziej jeszcze 
z samymi żywymi ludźmi. Ileż jest tych dzieł, jakie w ciągu 
dziejów stworzyli ludzie! Jak wielkie ich bogactwo i różnorod-
ność! Młodość zdaje się być szczególnie wrażliwa na prawdę, 
dobro i piękno zawarte w dziełach człowieka. Obcując z nimi 
na obszarze tylu różnych kultur, tylu sztuk i nauk, uczymy 
się prawdy o człowieku (tak sugestywnie wypowiedzianej 
również w Psalmie 8) - prawdy, która zdolna jest ukształto-
wać i pogłębić własne człowieczeństwo każdego z nas. 

Szczególnie jednak uczymy się człowieka, obcując 
z ludźmi. Trzeba, ażeby młodość pozwalała Wam „wzra-
stać w mądrości” przez to obcowanie. Jest to przecież 
czas, w którym nawiązują się nowe kontakty, koleżeństwa 
i przyjaźnie, w kręgu szerszym niż sama rodzina. Otwiera 
się wielkie pole doświadczenia, które posiada nie tylko 
znaczenie poznawcze, ale równocześnie wychowawcze 
i etyczne. Pożyteczne będzie całe to doświadczenie młodo-
ści, gdy wyrobi w każdym i każdej z Was również zmysł 
krytyczny, a przede wszystkim umiejętności rozróżniania 
w zakresie tego wszystkiego, co ludzkie. Błogosławione bę-

dzie to doświadczenie młodości, jeżeli stopniowo nauczycie 
się z niego owej zasadniczej prawdy o człowieku - o każdym 
człowieku i o sobie samym - prawdy, którą tak syntetyzuje 
znak o jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał 
dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego’?”. 

Tak więc, uczmy się ludzi, aby pełniej być człowiekiem 
poprzez umiejętność „dawania siebie”: być człowiekiem „dla 
drugich”. Taka prawda o człowieku - taka antropologia - 
znajduje swój niedościgniony szczyt w Jezusie z Nazaretu. 
I dlatego tak ważne są również Jego lata młodzieńcze, kiedy 
„wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i ludzi”.

 Życzę Wam również tego „wzrastania” przez obcowanie 
z Bogiem. Może temu służyć - znaczeniu pośrednim - rów-
nież i obcowanie z przyrodą i obcowanie z ludźmi. W sposób 
bezpośredni służy temu zwłaszcza modlitwa. Módlcie się 
i uczcie się modlitwy. Otwierajcie Wasze serca i Wasze 
sumienia przed Tym, który Was zna lepiej, niż Wy sami 
siebie. Rozmawiajcie z Nim. Wnikajcie w Słowo Boga Ży-
wego, czytając i rozważając Pismo Święte. To wszystko są 
metody i środki zbliżania się do Boga i obcowania z Nim. 
Pamiętajcie, że jest to obcowanie wzajemne. Bóg odpowia-
da również najbardziej „bezinteresownym Darem z siebie 
samego”, który w języku biblijnym nazywa się „Łaską”. 
Starajcie się żyć w Łasce Bożej”. 

To tyle na temat wzrastania. Piszę to raczej sygnalizując 
tylko główne problemy, każdy z nich bowiem nadaje się 
do szerszego omówienia. Ufam, że dokonuje się to w róż-
nych młodzieżowych środowiskach i zespołach, ruchach 
i organizacjach, których jest wiele w różnych krajach i na 
poszczególnych kontynentach, a każdy kieruje się wypraco-
waną przez siebie metodą pracy wewnętrznej i apostolatu. 
Wszystkie one zaś, przy udziale Pasterzy Kościoła, pragną 
ukazywać młodym drogi owego „wzrastania”, które stanowi 
poniekąd ewangeliczną definicję młodości.

Fragm. „Listu do Młodych” Jana Pawła II
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Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem 
słów „bohater narodowy”. 

Zwykle bohater narodowy wyróżnia się zaangażowa-
niem, poświęceniem i oddaniem wobec idei narodowych. 
Często jest wzorem przywództwa i zachowania etycznego 
oraz okazuje miłość do swojego kraju. Na przestrzeni dzie-
jów naszej ojczyzny poznajemy 
wielu bohaterów narodowych. 
Polityka władz komunistycz-
nych minionego okresu prowa-
dziła do wymazania ze społecz-
nej pamięci wiele wspaniałych 
postaci. Taką postacią jest 
bohater wojny polsko-bolsze-
wickiej - ks. Ignacy Skorupka. 

To dzięki bohaterskiej po-
stawie Polaków w najważniej-
szej bitwie tej wojny w sierpniu 
1920 r. wiele państw Europy 
Środkowej mogło umacniać 
swoją niezawisłość. Starcie 
to, zwane Bitwą Warszawską, 
zapoczątkowało klęskę bolsze-
wików. 

Jednym z bohaterów w tej 
batalii był ks. Ignacy Skorup-
ka. W lipcu 1920 r. uzyskał 
nominację na kapelana garni-
zonu na Warszawskiej Pradze. 
Bardzo wierzył w zwycięstwo 
i wiarę tę skutecznie zaszcze-
pił w żołnierzy. 13 sierpnia 
wyruszył ze swoim pułkiem 
z warszawskiej Pragi do Osso-
wa, by ratować stolicę przed 
bolszewikami. Po wygranej 
bitwie 14 sierpnia 1920 r. do-
wódca batalionu podporucznik 
Słowikowski tak wspomina 
księdza Skorupkę: 

Gdy w nocnej ciszy roz-
myślałem  nad  ciężkim  bojem 
i nad całością wydarzeń dnia, 
doszedłem do wniosku, iż zwy-
cięstwo  zawdzięczamy  przede 
wszystkim wielkiej  i  ofiarnej 
pracy  ks.  Skorupki,  który  za-
szczepił w sercach ochotników 
wiarę  w  zwycięstwo  i  pomoc 
Boską. Czyż to nie silna wiara 
trzymała ich i kazała walczyć 
do upadłego? Słabo wyszkole-
ni,  nie  umiejący  strzelać  ani 
walczyć  bagnetem,  szli  do  szturmu  jak  starzy  żołnierze. 
Ojcem  duchowym  zwycięstwa  był  kapelan. Nigdzie  nie 
wspomniano,  że  to  on wpajał w  serca  ochotników wiarę 
w nasze  zwycięstwo, wiarę w pomoc Najświętszej Maryi 
Panny. Że to on głosił, iż dzień 15 sierpnia, dzień święta 
Wniebowzięcia będzie dniem naszego zwycięstwa. Czy nie 
spełniło się to, w co wierząc święcie, przepowiedział? Odszedł 
w „przeddzień naszego zwycięstwa.

Bohaterska śmierć ks. Skorupki przyczyniła się do 
ogólnego zapału, jaki ogarnął naród i po wielu kolejnych 
wygranych bitwach 25 sierpnia 14-sta Dywizja generała 
Daniela Konarzewskiego z 3 Korpusem Kawalerii pod 
Kolnem zakończyła Bitwę Warszawską. 

Postać ks. Skorupki upamiętnili w swoich obra-
zach malarze Wojciech i Jerzy 
Kossak, Roman Bratkowski 
i Bolesław Nawrocki. Chciała-
bym teraz opisać, jak powstał 
słynny fresk upamiętniają-
cy zwycięską walkę Polaków 
z bolszewikami. Znajduje się 
w kaplicy papieskiej rezydencji 
w Castel Gandolfo. Przedstawia 
bitwę pod Ossowem z centralnie 
ukazaną na niej postacią ks. 
Skorupki z wysoko uniesionym 
Krucyfiksem, Ciekawa jest 
historia tego fresku: w czasie 
wojny polsko - bolszewickiej 
nuncjuszem apostolskim w War-
szawie był Achille Rattiego. 
Po zakończeniu swojej misji 
w Warszawie, już jako papież 
Pius XI, zamówił u lwowskiego 
artysty Jana Henryka Rosena 
fresk upamiętniający zwycięską 
walkę Polaków z bolszewicką 
Rosją. Nawiązuje on w swej 
wymowie do innych wydarzeń 
historycznych, których zwycię-
stwo dokonało się pod znakiem 
krzyża (na przykład za czasów 
cesarza Konstantyna Wielkiego 
czy króla Jana III Sobieskiego). 

Sylwetka ks. Ignacego Sko-
rupki jest często zestawiana 
z postacią ks. Jerzego Popie-
łuszki. Obaj głosili płomienne 
kazania. Podobnie jak ksiądz 
Jerzy Popiełuszko, ksiądz Sko-
rupko miał świetny kontakt 
z młodzieżą. Pułk, którego został 
kapelanem składał się z mło-
dych ochotników, 16-17 letnich 
uczniów i studentów. 

Zgłębiając historię tych wy-
darzeń często zadawałam sobie 
pytanie: jak dzisiaj zachowaliby 
się moi rówieśnicy w sytuacjach 
trudnych? Czy dzisiaj młodzi 
ludzie są zdolni do heroicznych 

czynów? Czy potrafimy dobrze rozumieć słowo patriotyzm, 
odwaga, poświęcenie? Czym dla nas jest miłość do ojczyzny? 
Czy dzisiaj wśród młodych ludzi są tacy, których przyszłe 
pokolenia mogłyby umieścić w panteonie „bohaterów naro-
dowych”? Nie odważę się przelać na papier moich rozważań, 
ale chciałabym, aby moi koledzy i koleżanki spróbowali 
zadać sobie czasami takie pytania. 

Aleksandra Mruczek

Ks. Ignacy Skorupka - bohater narodowy
Praca konkursowa 
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„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie 
i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze 
w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje św. Józefa w Liście 
apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opubliko-
wanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi 
patronem Kościoła katolickiego.

Papież Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie 
wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego ży-
cia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi”. 
W Nim „Jezus widział czułość Boga”, czułość, która „pozwala 
przyjąć naszą słabość”, ponieważ „to właśnie pomimo naszej 
słabości i poprzez nią” realizuje się większość Bożych pla-
nów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: po-
przez swoje „fiat” ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego 
przybranego Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany przez 
Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej 
tajemnicy Odkupienia 
i jest prawdziwie sługą 
zbawienia” (3).

Jednocześnie Józef 
jest „ojcem w przyj-
mowaniu”, ponieważ 
„przyjmuje Maryję bez 
uprzednich warunków”, 
co jest ważnym gestem 
także dzisiaj – stwier-
dza Franciszek – „w tym 
świecie, w którym wi-
doczna jest przemoc 
psychiczna, słowna i fi-
zyczna wobec kobiet”. 
Ale Oblubieniec Maryi 
jest również tym, który 
ufając Panu, przyjmuje 
w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, 
pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z wła-
sną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: 
„Nie lękajcie się!”, ponieważ „wiara nadaje sens każdemu 
szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu” i uświadamia 
nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować 
kwiaty”. Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty”, ale staje 
wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią 
osobistą odpowiedzialność”.

List „Patris corde” podkreśla również „twórczą odwagę” 
św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wy-
dobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. 
„Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić 
problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzno-
ści”. Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, 
obcy, uwięziony, chory, jest „dzieckiem”, nad którym czuwa 
św. Józef. Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła 
i ubogich” (5). „Konieczne jest zrozumienie – pisze Franci-
szek – znaczenia pracy, która daje godność” oraz „staje się 
uczestnictwem w samym dziele zbawienia”, a także „okazją 
do rozwoju” dla siebie i swojej rodziny.

Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca”, polskiego 
pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa 
w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi 
„. „Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje”, stwierdza 
Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko”, biorąc na 
siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współ-
czesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone 

przez ojców”, ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w do-
świadczenie życia”, bez zatrzymywania go albo traktowania 
jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do 
wolności i do odejścia”. W tym sensie Józef ma przydomek 
„przeczystszy”, który jest „przeciwieństwem posiadania”: 
w rzeczywistości „umiał kochać w sposób niezwykle wolny”, 
„usuwał się”, aby postawić w centrum życia nie siebie sa-
mego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru 
z siebie”. Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się 
pokusy życia życiem swoich dzieci” i szanuje ich wolność, 
ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca 
„nieużytecznym”, kiedy „dziecko staje się autonomiczne 
i samodzielnie podąża ścieżkami życia”.

Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde” 
ukazuje również, w przypisie nr 10, zwyczaj Franciszka, 
trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego odmawiania 

modlitwy do Oblubieńca 
Maryi „zaczerpniętej 
z dziewiętnastowiecznej 
francuskiej książeczki 
do nabożeństwa Zgro-
madzenia Zakonnic Je-
zusa i Maryi”. Jest to 
modlitwa, która „wyraża 
pobożność i zaufanie” 
do św. Józefa, ale także 
stawia „pewne wyzwa-
nie” – wyjaśnia Papież, 
ponieważ kończy się 
słowami: „Niech nie mó-
wią, że wzywałem cię 
na próżno, pokaż mi, 
że twoja dobroć jest tak 
wielka jak twoja moc”.

Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy 
Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” 
ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. 

Oto jego tekst:
Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego 

wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie za-
twierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć 
Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, 
szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto 
Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę 
Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia 
każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem 
poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tra-
dycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, 
rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny 
na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierają-
cych i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych 
racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając 
się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją 
wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych 
warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie za-
trzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć 
Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej 
Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności 
własnego życia.

O papieskim liście na rok św. Józefa
Z materiałów szkaplerznych – MD

Papież ogłasza rok św. Józefa
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Gosprzydowa, choć maleńka i ukryta gdzieś na koń-
cu dekanatu, podobnie jak inne parafie żyje w cieniu 
pandemii. Ograniczona liczba miejsc w kościele, zakaz 
uczestnictwa w liturgii Wielkiego Tygodnia, konieczność 
umawiania terminu spowiedzi św., limity podczas ślubów, 
pogrzebów, zdalne lekcje religii – wszystko to spowodowało 
u wielu ogromną tęsknotę za „normalnością”, a niektórym 
„pomogło” jeszcze bardziej oddalić się od wspólnoty Ko-
ścioła, schować się za dyspensą, usprawiedliwić lękiem 
przed zakażeniem.

Ale ta nowa sytuacja nie zatrzymała działań w Ogrodzie 
Różańcowym, gdzie wybudowano od podstaw pięć kapliczek 
części radosnej Różańca Świętego, a przy Aniele Pokoju za-
montowano imponujących rozmiarów różaniec. Od marca do 
października Ogród „żył” modlitwą różańcową, odmawianą 
codziennie wieczorem o ustanie pandemii. Matka Boża po-
mogła wypełnić wezwanie z Fatimy – odbyły się wszystkie 
Nabożeństwa Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi 
z procesją i modlitwą różańcową. Ogromna powierzchnia 
umożliwiła zorganizowanie w Ogrodzie uroczystości Bożego 
Ciała oraz odpustu parafialnego połączonego z jubileuszem 
kapłańskim rodaka – o. Romana Bakalarza OP.

Nowego wymiaru nabrała też „Góra Przemienienia”. 
Przed niespełna dwoma laty, na górze nad plebanią na-
zywanej w lokalnej gwarze „Kierkowem”, zainspirowani 
przez Proboszcza gosprzydowscy parafianie ustawili krzyż 
z wizerunkiem Chrystusa. Kilkunastometrowej wysokości, 
majestatyczny, wymowny znak wdzięczności na 100 – lecie 
niepodległości, znak wiary i  przynależności do Chrystusa.

Miejsce to, nazwane „Górą Przemienienia”, żyje nabo-
żeństwem Drogi Krzyżowej odprawianej w piątek przed 
Niedzielą Palmową, gdy wielu pielgrzymów wyrusza na 
trasę ekstremalnej Drogi Krzyżowej oraz w Wielki Piątek 
i w Święto Podwyższenia Krzyża. Pod Krzyżem Niepodle-
głości zgromadzili się gosprzydowianie 14 września 2019 r. 

w łączności z rzeszami Rodaków, w ramach modlitewnej 
inicjatywy „Polska pod Krzyżem”.

Urzekający malowniczym położeniem, przestrzenią 
i niezwykle pięknymi widokami, zaciszny „kącik modlitwy”, 
stał się celem rodzinnych i indywidualnych pielgrzymek.

Obarczony pandemią, izolacją, lękiem i ogólną stagnacją 
rok 2020, nie zatrzymał realizacji zadań ewangelizacyjnych. 
Na ponad hektarowej przestrzeni rozpoczęto budowę Dro-
gi Krzyżowej. Zostały zamontowane trzy pierwsze stacje 
- kamienne płaskorzeźby wykonane na kilkutonowych, 
potężnych głazach. W rzeczywistości pandemii koronawi-
rusa, niepewności, frustracji i zniechęcenia, bezwzględnych 
ataków na Chrystusowy Kościół, rodzinę, tradycyjne war-
tości to stanowcza odpowiedź na pytanie: „Kto jest dla nas 
najważniejszy? Jakie są nasze priorytety? Jakiej Polski 
chcemy? Jakiej chcemy rodziny?”

W pierwszy piątek września na naszej „Górze Przemie-
nienia”, u podstawy Krzyża Niepodległości, stanęło ponad 
100 drewnianych krzyży. Przynieśli je na swoich ramionach 
parafianie w ostatnim dniu Misji Parafialnych jako wyraz 
wiary, symbol wynagrodzenia za grzechy i złączenia ludz-
kich krzyży z krzyżem Chrystusa.

Poszukując w gruzach człowieczeństwa odpowiedzi na 
pytania dotyczące sensu życia, Misjonarz, o. Ignacy Ko-
smana OFM, zaprowadził parafian pod krzyż. Pod znak, 
który wyzwala z niewoli grzechu, uwalnia od lęku, pozwala 
zrozumieć siebie, pomaga przejść przez najtrudniejsze 
chwile, uczy ofiarnej miłości, pokory i przebaczenia. Krzyż 
to nadzieja i drogowskaz – jak przeciwstawić się fali ata-
ków na Kościół i rodzinę, jak nie poddać się lękowi, jak nie 
ulec propagandzie nieskrępowanej niczym wolności, aż do 
decydowania o życiu i śmierci. „Przychodźcie tu zawsze, 
gdy wam będzie ciężko, gdy przygniecie was cierpienie, 
gdy w serce wkradną się wątpliwości, gdy ogarnie was 
lęk i ciemności niezrozumienia. Przytulcie się do krzyża, 

jak robił to św. Jan Paweł 
II i przypomnijcie sobie 
Jego słowa, wypowiedziane 
w Zakopanem pod Wielką 
Krokwią: „Umiłowani Bra-
cia i Siostry, nie wstydźcie 
się  tego  krzyża.  Starajcie 
się na co dzień podejmować 
krzyż  i  odpowiadać  na 
miłość Chrystusa. Brońcie 
krzyża, nie pozwólcie, aby 
imię  Boże  było  obrażane 
w waszych sercach, w ży-
ciu rodzinnym czy spo-
łecznym. Dziękujmy Bożej 
Opatrzności za to, że krzyż 
powrócił  do  szkół,  urzę-
dów publicznych i szpitali. 
Niech  on  tam pozostanie! 
Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej  godności 
i  narodowej  tożsamości, 
o  tym, kim jesteśmy i do-
kąd  zmierzamy,  i  gdzie 
są  nasze  korzenie.  Niech 
przypomina nam o miłości 
Boga do człowieka (...).”

Gosprzydowska Góra Krzyży
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Wizytujący na początku września gosprzydowską parafię 
Biskup Ordynariusz, Andrzej Jeż, pobłogosławił „Górę Krzy-
ży”. Pasterz diecezji przewodniczył Nabożeństwu Wynagra-
dzającemu Niepokalanemu Sercu Maryi, podczas którego 
poświęcił kapliczki Tajemnic Radosnych Różańca Świętego. 
Udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania oraz spotkał 
się z przedstawicielami grup działających w parafii.

Ks. Biskup wyraził radość, że wspólnota rozwija się dy-
namicznie, nawet w trudnym okresie pandemii. Podkreślił, 
jak ważna jest hierarchia wartości, w której na najwyższym 
poziomie jest Bóg i Jego prawo. Docenił inicjatywę i zaan-
gażowanie ks. Proboszcza, odwagę parafian wspierających 
swojego duszpasterza, prostotę i normalność w tej dziwnej 
rzeczywistości, pełnej ograniczeń i zakazów, zwłaszcza 
w obszarze życia Kościoła.

Przypomniał, że promieniowanie macierzyństwa Maryi 
w tym miejscu jest cennym darem zarówno dla parafian, 

jak i dla pielgrzymów przybywających do gosprzydowskiego 
sanktuarium. Wielowiekowe trwanie katolickiej parafii, 
pomimo wielu historycznych zawieruch daje pewność, że 
Kościół przetrwa i nowe ideologie, które co rusz pojawiają 
się na horyzoncie świata, chwilę krzyczą, robią zamieszanie 
i szybko gasną. Zachęcił do umacniania i pielęgnowania 
skarbu wiary, która dodaje odwagi i budzi świadomość, 
że Bóg jest z nami przez pokolenia i przychodzi do nas co 
dzień w Eucharystii.

Niewątpliwie ten szczególny rok upływający pod zna-
kiem pandemii, czas niepewności i lęku, wielu ograniczeń 
i zakazów, masowych zachorowań, samotnego cierpienia 
i śmierci, skłania do zatrzymania się, do refleksji i zwery-
fikowania priorytetów. Oby nigdy nie zgasło w nas światło 
wiary i nadziei. Niech prowadzi nas ono pod Krzyż i niech 
przypomina o wielkiej miłości Boga do człowieka.

Ewa Prus

W niedzielę, 11 października, Grupa Teatralna GT 
z udziałem Gości i Przyjaciół zaśpiewała Ojcu Świętemu 
w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego po Mszy świętej 
wieczornej. Zaśpiewali i wyrecytowali utwory opatrzone 
komentarzami liderki GT, aby oddać hołd Świętemu Janowi 
Pawłowi II i po raz kolejny zwrócić naszą uwagę i pamięć 
ku Jego słowom, ku Jego życiu, świadectwu wiary, nadziei 
i miłości. Bo, jak zauważyła Autorka scenariusza, p. Agata: 
„Tak szybko zapominamy, zamazujemy Jego portret, por-
tret przewodnika dusz”. Młodzi ludzie przypomnieli nam 
nauczanie Wielkiego Polaka, które zamyka się w przesłaniu: 
„Bądź dobry i kochaj”, a w jednym z tekstów zostało pięknie 
określone jako: „Dobro i miłość – czyli cała Ewangelia 
streszczona w dwóch słowach”. 

W finałowym utworze muzycznym z kolei wybrzmiało 

pytanie, które chyba wszyscy zadajemy i powinniśmy sobie 
zadawać: „Quo Vadis Domine?”. Dokąd my zmierzamy, 
dokąd zmierza obecnie ten świat? Świat, w którym: „trzeba 
iść pod górę, a kiedy się idzie pod górę trzeba się zmęczyć 
i mieć siłę. A tę siłę św. Jan Paweł II czerpał z Eucharystii. 
Eucharystia jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus codzien-
nie” – zachęcał ks. prał. Wojciech Werner w podsumowaniu. 

– „Te brawa były dla Was najlepszą nagrodą za to, że 
w tych trudnych czasach daliście nam ucztę duchową. Dzię-
kuję pani Agacie, panu Piotrowi, panu Krzysztofowi, że ten 
piękny program odbył się jako podsumowanie 100. Rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II” – powiedział ks. Proboszcz. 
Pani Agata podziękowała młodzieży za odważne dawanie 
świadectwa i zaprosiła wszystkich chętnych do wstąpienia 
w szeregi GT - owców. 

Ojcu Świętemu zaśpiewali...
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W sobotę, 31 października pożegnaliśmy zmarłego 
ks. Stanisława Gutowskiego, który od 1974 roku był 
związany z Parafią Trójcy Przenajświętszej w Oko-
cimiu. Mszę Świętą w asyście kilkunastu księży 
celebrował biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej 
Leszek Leszkiewicz. Wielce zasłużony dla Ziemi 
Brzeskiej kapłan spoczął – tak jak sobie życzył – na 
okocimskim cmentarzu pośród wcześniej zmarłych 
swoich parafian. Był postacią niezwykłą, dla lokalnej 
społeczności wręcz niezastąpioną. Bezgranicznie 
kochał ludzi, w każdym człowieku umiał dostrzec 
dobro. Zawsze potrafił ich łączyć, nigdy dzielić. 

Nieocenione zasługi ks. Gutowskiego przypomnieli 
m.in. w homilii ks. infułat Adam Kokoszka oraz prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej Franciszek 
Brzyk, w imieniu którego pożegnalną mowę odczytał jego 
brat, Kazimierz... 

Zawsze mogliśmy na Niego liczyć
Fragmenty przemówienia prezesa Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Okocimskiej Franciszka Brzyka
Z sercem przepełnionym bólem i żalem stajemy dzisiaj 

przy trumnie naszego długoletniego proboszcza. Jako ludzie 
wierzący pragniemy podziękować Bogu za dar powołania 
kapłańskiego oraz wieloletnią posługę w naszej parafii. Dla 
mnie i dla mojego pokolenia Ksiądz Prałat jest postacią 
niezwykle ważną, przewijającą się przez poszczególne etapy 
życia: naukę religii w szkole, sakrament bierzmowania, 
zawarcie związku małżeńskiego, chrzest dzieci, odejście 
osób bliskich, chwile radosne i trudne, w których zawsze 
mogliśmy na Niego liczyć.

Ksiądz Stanisław był dobrym pasterzem. Kiedy pojawił 
się w naszej parafii szybko zaskarbił sobie zaufanie, sza-
cunek i pomimo upływu lat w każdej sytuacji mógł liczyć 
na byłych i obecnych parafian. Często podkreślał, że wielki 
wpływ na jego dalsze lata posługi kapłańskiej wywarł ks. 
Franciszek Kazek, poprzedni proboszcz. Znał dobrze swoich 
parafian. Miał zwyczaj, aby w okresie świątecznym czy 
wakacyjnym, jak tylko pogoda na to pozwalała, zatrzymać 
się chwilę przed kościołem, porozmawiać z tymi, którzy 
wyemigrowali z Okocimia, a przyjechali odwiedzić rodzi-
nę. Miał dla nich zawsze dobre słowo i uśmiech. (…) Nie 
sposób pominąć bardzo bliskich i przyjaznych kontaktów 
z potomkami rodziny Goetzów Okocimskich, fundatorów 
i dobrodziejów naszej świątyni. Zaowocowały one podpi-
saniem umowy partnerskiej pomiędzy Langenenslingen 
i Brzeskiem, a także pierwszym zjazdem potomków rodziny, 
którzy spotkali się przed laty, właśnie w Okocimiu.

Ksiądz Stanisław znał problemy swoich parafian, te 
materialne, ale przede wszystkim związane z formacją du-
chową. Bardzo bolał, kiedy dowiadywał się, że ktoś odłączył 
się od Kościoła, albo nie po drodze mu z życiem zgodnym 
z zasadami wiary. Nigdy jednak nie wydawał wyroków, 
nie potępiał. Młodym osobom, które tłumaczyły się, że nie 
mają ślubu kościelnego, bo ich na to nie stać, mówił: „Jeżeli 
chcecie być ze sobą, przyjdźcie. Ja wam dam ślub za darmo!”

(…)
Ksiądz Stanisław wiedział, że droga do Zbawienia 

wiedzie przez sakrament pojednania, przez konfesjonał. 
Spędzał w nim wiele czasu. Znamienny był obraz, kiedy 
wyczerpany długotrwałym nabożeństwem Liturgii Wiel-
kiego Tygodnia wracał po krótkim wypoczynku, aby nikt 

nie odszedł z kościoła nie pojednawszy się z Bogiem. Kiedy 
zamieszkał w Domu Księży Emerytów, nieraz widać było 
ukradkowe spojrzenia na stojących obok pustego konfesjo-
nału, w którym na co dzień posługiwał. Mówiłem mu czasem 
o tym, aby zachęcić do odwiedzenia Okocimia. Uśmiechał 
się wtedy z rozrzewnieniem. (…) 

Miłość bliźniego Ksiądz Stanisław głosił podczas kazań, 
przekazywał ją podczas spotkań w domach parafian, na 
plebanii, a nawet w trakcie spacerów, które odbywał po 
okolicy. Dla każdego miał cząstkę tej miłości, która przy-
ciągała ludzi do Kościoła. 

Był to też klucz w zarządzaniu parafią. Udało mu się 
osiągnąć bardzo wiele, chociaż nie było list, zapisów i ran-
kingów. Każdy „wdowi grosz” był zauważony i doceniony, 
a Ksiądz Prałat umiał dziękować za dobro, które Mu okazy-
wano. Miał swoje poglądy i potrafił wyrażać opinie, jednak 
szanował swoich słuchaczy i rozmówców. Dla Niego zawsze 
„tak” znaczyło „tak”, a „nie” znaczyło „nie”, ale pilnował, 
aby granice wyznaczające wzajemny szacunek nie zostały 
przekroczone.

Pewnego razu pokazał mi zeszyt, w którym skrzętnie 
notował wszelkie datki przekazywane tym, którzy szukali 
u Niego pomocy oraz wsparcie wobec potrzebujących, wy-
pływające z Jego własnej inicjatywy. Przez lata nagroma-
dziło się tego bardzo wiele. Dopiero niedawno, będąc już 
poza parafią, zniszczył te zapiski, spuszczając na wszystko 
zasłonę milczenia.

Kiedy w 2007 roku odchodził na emeryturę w dowód 
uznania dla Jego pracy na rzecz lokalnej społeczności Sto-
warzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej przyznało mu 
tytuł Członka Honorowego oraz wystąpiło do Rady Miejskiej 
w Brzesku z wnioskiem o przyznanie tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta. Jednogłośna decyzja ówczesnych rad-
nych była dowodem, że wniosek był w pełni zasadny. W 2011 
roku radośnie i podniośle przeżywaliśmy złoty jubileusz 
kapłaństwa Księdza Prałata. Jako Stowarzyszenie czuliśmy 
się zaszczyceni, że poprosił nas o pomoc w jego organizacji.

Od pewnego czasu Ksiądz Stanisław przygotowywał 
nas do swojego odejścia. Mówił o tym, prosił o modlitwę 

Pożegnanie ś.p. ks. Stanisława Gutowskiego



11 

„Na Anioł Pański biją dzwony, 
niech będzie Maria pozdrowiona, 
niech będzie Chrystus pozdrowiony... 
Na Anioł Pański biją dzwony, 
w niebiosach kędyś głos ich kona...”

Gdy we wtorek, 27 października biły kościelne dzwony 
na południowy Anioł Pański i – jak w cytowanym wierszu 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera – głos ich w niebiosach ko-
nał, odchodził z tego świata, w tarnowskim szpitalu, w 83. 
roku życia i w 59. roku kapłaństwa, ks. Prałat Stanisław 
Gutowski, emerytowany proboszcz okocimskiej parafii. Od-
chodził z tej ziemi, by przy akompaniamencie Pozdrowienia 
Anielskiego usłyszeć słowa, które przed chwilą czytaliśmy 
w Ewangelii: „sługo dobry i wierny; wejdź do radości twego 
pana” /Mt 25,23/…

Czym jest wierność? Wierność to postawa, dzięki której 
człowiek trwa przy swoich wyborach. Wierność jest siłą du-
chową przezwyciężającą czas i różne życiowe przeszkody... 
Do wierności wzywa sam Bóg. W ciągu dziejów zbawienia 
objawia się jako Bóg „miłosierny, bogaty w łaskę i wierność” 
(Wj 34,6). Ponieważ Bóg jest wierny, do wierności są we-
zwani także członkowie Jego ludu, na wzór wiernych sług 
z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Ma to być wierność 
samemu Bogu, która wyraża się: w wierności Chrystusowi, 
w wierności Kościołowi i w wierności drugiemu człowiekowi. 
Te trzy wierności nigdy się nie rozdzielają (por. RMi 89). 

Tak właśnie rozumiał swoje kapłaństwo śp. Ks. Stani-
sław. Rozumiał je jako wierność Chrystusowi, Kościołowi 
i ludziom! Był wierny najpierw głosowi Chrystusa, który 
usłyszał, na rodzinnej, wiśnickiej ziemi. Ten głos, po złoże-
niu egzaminu dojrzałości, zaprowadził go w progi Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu 
studiów fi lozoficzno-teologicznych, 29 czerwca 1961 roku, 
przyjął święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej.

Następnie okazywał wierność Kościołowi, który go po-
syłał i ludowi Bożemu. Pierwszą jego placówką był Nowy 
Sącz – parafia Matki Bożej Bolesnej, następną Złockie, 
później Żabno oraz Okocim, najpierw jako wikariusz, a od 
1977 roku jako proboszcz tutejszej parafii. Wszędzie tam, 
gdzie pracował, dał się poznać jako skromny, kulturalny, 
gorliwy, ofiarny kapłan, wierny swemu powołaniu, spieszą-
cy z wszechstronną pomocą swoim parafianom. Był zawsze 
dyspozycyjny, zarówno w przestrzeni życia parafialnego 
(kościół, plebania), jak i całego środowiska Okocimia i gmi-
ny Brzesko. Umiał być z parafianami w chwilach radości 
i smutku. Cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi. 

zabiegał o remont kościoła, plebanii, wygląd cmenta-
rza. Dzięki jego przychylności mieszkańcy Okocimia mogą 
pochwalić się piękną halą sportową, która powstała na 

kościelnych działkach. Za jego proboszczowania powstał 
Młodzieżowy Klub Profilaktyczno-Wychowawczy, nastawio-
ny na wspieranie rodziny i szkoły w realizacji ich funkcji 
i zadań. (…)

Ks. Stanisław był nie tylko wiernym sługą swojej wspól-
noty, on był również sługą dobrym. Wierność dysponuje 
człowieka do tego, by być dobrym. Dysponuje do ciągłego 
dawania siebie, do pamięci o drugim człowieku i o jego 
sprawach. Jest sprawdzianem prawdziwej miłości, bo 
uzdalnia człowieka do składania siebie w darze. Dlatego 
Pan Jezus w mowie pożegnalnej w Wieczerniku powiedział 
do Apostołów: „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15,9), czyli 
bądźcie wierni w miłości!

O tę wierność w miłości, do końca swoich dni, często 
modlił się ks. Stanisław. Gdy go odwiedzałem w chorobie, 
leżącego, bo już nie mógł chodzić, często słyszałem słowa: 
„dużo się modlę, bym wytrwał”. Gdy był zdrowy, godziny 
spędzał w konfesjonale. Przez tę posługę jednoczył ludzi, 
nie tylko z Bogiem, ale także między sobą. A poza konfe-
sjonałem, swoim dobrym, otwartym, gościnnym sercem 
zbliżał ludzi, kapłanów i świeckich, integrował, niezależnie 
od statusu materialnego, pozycji społecznej czy przekonań 
politycznych. Nigdy nie dzielił ludzi ze względu na ich poglą-
dy czy sympatie polityczne, w każdym umiał dostrzec dobre 
strony. Ks. Stanisław należał do tych ludzi, którzy o innych 
zawsze mówią dobrze, albo nie mówią wcale. Dzięki temu 
potrafił zmieniać oblicze parafii zarówno w sferze duchowej, 
jak i materialnej. (…)

Księże Prałacie Stanisławie, Tobie, wchodzącemu dziś 
do radości Twego Pana, chcemy podziękować za to, że mie-
liśmy szczęście spotkać Ciebie na drogach naszego życia 
i za partycypację w dobru, które czyniłeś. W dobru, którego 
skutków nie zawsze byłeś świadom. 

Proszę wybaczyć, jeszcze jedno osobiste wspomnienie, 
sięgające lat szkoły podstawowej. Jako ministrant, po raz 
pierwszy uczestniczyłem z bliska w prymicjach. Prymi-
cjantem był ks. Stanisław Gutowski. Dla mieszkańców 
Nowego Wiśnicza było to niezwykłe wydarzenie, a dla mnie, 
kilkunastoletniego chłopca, fascynujące przeżycie, które, 
o czym jestem przekonany, głęboko wpisało się w prehistorię 
mojego powołania kapłańskiego.

Księże Stanisławie, chcemy spłacać zaciągnięty wobec 
Ciebie dług wdzięczności w modlitwie, przyjętej Komunii 
Świętej, ofiarowanej Mszy Świętej. A nade wszystko w na-
śladowaniu Twojej postawy dobrego i wiernego sługi Chry-
stusa, Kościoła i drugiego człowieka. Chcemy tak czynić, 
aby zasłużyć sobie na to, by i do nas w chwili naszej śmierci 
Chrystus Pan mógł powiedzieć: „Sługo dobry i wierny, wejdź 
do radości twego Pana”! Amen.

Całość przygotował Marek Latasiewicz

Sługa wierny, sługa dobry
Słowa homilii ks. inf. Adama Kokoszki

i wsparcie w trudnych dla Niego chwilach. Sytuacja panują-
ca w kraju spowodowała, że cierpiał w samotności i dlatego 
tak bardzo się cieszył, kiedy udawało się Nam choćby na 
chwilę spotkać osobiście.

Papież Franciszek powiedział:, „Jeśli patrzymy jedynie 
ludzkim okiem, to musimy powiedzieć, że ludzka droga 
zmierza od życia do śmierci. Tak to widać! Jednak tylko 
wtedy, gdy patrzymy ludzkim okiem. Jezus obala tę per-
spektywę i sprawia, że nasze pielgrzymowanie zmierza od 

śmierci do życia: pełni życia! Znajdujemy się na drodze, 
pielgrzymujemy do pełni życia i to pełne życie oświeca nas 
na naszej drodze!  A zatem śmierć znajduje się za nami, 
z tyłu, nie przed nami. Przed nami jest Bóg żyjących, Bóg 
przymierza, Bóg, który niesie nasze imiona (...) Bóg Abra-
hama, Izaaka, Jakuba, Bóg z moim imieniem, z twoim 
imieniem, z twoim... z naszymi imionami. Bóg żyjących!” 

Księże Prałacie nie mówimy więc żegnaj, ale do 
zobaczenia!
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Od szeregu lat, razem z zespołem, prowadzisz 
w Lublinie i województwie lubelskim kilkanaście 
różnych szkół prywatnych; w większości katolic-
kich. – Jakie były początki ? Czy sam uczęszczałeś 
do takiej szkoły?

Niestety nie mogłem uczęszczać do takiej szkoły. W la-
tach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia wszystkie szkoły 
były prowadzone przez państwo. Nie było szkół publicznych 
i niepublicznych na prawach publicznych prowadzonych 
przez podmioty prywatne.

Początki były bardzo trudne. W 2008 roku poproszono 
nas o utworzenie na bazie zlikwidowanej szkoły w miej-
scowości Holeszów, w Gminie Hanna (Powiat Włodawski), 
nad Bugiem, na końcu świata, małej szkoły dla niedużej 
społeczności wiejskiej, w miejsce zlikwidowanej publicz-
nej szkoły podstawowej. Zaryzykowaliśmy i podjęliśmy 
się tego. Potem poszło z górki. Zaczęliśmy tworzyć lub 
przejmować inne placówki wiejskie, które jednostki sa-
morządu terytorialnego nie mogły albo nie chciały dalej 
prowadzić. Pojawiły się też placówki oświatowe w Lubli-
nie. Tam też obecnie mieści się Zarząd Fundacji i Spółek 
oraz mają swoje miejsce pracy ludzie, którzy zajmują się 
obsługą kadrową, księgową, prawną, psychologiczną. Tam 
powstają i są realizowane liczne wnioski projektowe na 
rzecz prowadzonych placówek oświatowych. 

Szkoły są zarządzane w ramach dwóch Fundacji (Fun-
dacja Akademia Umiejętności; Fundacja Teresianum) 
i dwóch Spółek (Prosperidad Spółka z o.o.; MT Spółka 
z o.o.), jako organów prowadzących. Patronką obydwu 
Fundacji jest św. Teresa z Lisieux. Nasze organizacje za-
inicjowały i współtworzą Lubelskie Porozumienie Oświaty 
Niesamorządowej, zaś Fundacja Akademia Umiejętności 
i Fundacja Teresianum delegowały swojego przedstawicie-
la do Zarządu Federacji Oświatowych w Warszawie – ogól-
nopolskiej organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące 
szkoły niesamorządowe. 

Jaki wpływ na wybór tej nietypowej pasji czy 
profesji miało rodzinne Brzesko, zwłaszcza parafia?

Brzesko jest moim miastem rodzinnym, w którym 
spędziłem pierwsze osiemnaście lat mojego życia. Waż-
nym miejscem kształtowania mojej osoby pełniła parafia. 
Uczestniczyłem w życiu wspólnoty ministrantów, potem lek-
torów. Współtworzyłem jedno z pierwszych kół Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej. Jednak 
najbliższe mojemu sercu było środowisko Katolickiego 
Czasopisma dla Młodzieży „Wzrastanie”, którego bardzo 
obecnie mi brakuje w Brzesku. Na czele tego środowiska 
stał Czcigodny Ksiądz Prałat i to właśnie od Księdza bardzo 
wiele się nauczyłem i Księdzu bardzo wiele zawdzięczam. 

Jak pogłębiło to zainteresowanie czy coś więcej: 
przygotowanie Cię do takiej pracy wymagającej zna-
jomości wielu gałęzi wiedzy, studia na KUL-u i całe 
środowisko lubelskie przeniknięte wartościami 
chrześcijańskimi?

Poprzez uczestnictwo w życiu parafialnym i współpracę 
ze „Wzrastaniem” dojrzałem do podjęcia decyzji o pod-
jęciu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
na kierunku historia. Okres pięciu lat studiów był dla 
mnie bardzo wartościowy, nie do przecenienia. KUL jest 
specyficzną wspólnotą ludzi. Miejscem, gdzie obok wiedzy 

związanej z kierunkiem studiów można zaczerpnąć pełny-
mi garściami z filozofii chrześcijańskiej i katolickiej nauki 
społecznej. Studiom towarzyszyło moje zaangażowanie 
w życie Duszpasterstwa Akademickiego KUL, Parlamentu 
Studentów KUL i Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej „Unia Młodych”. Byłem pomysłodawcą 
i założycielem dwóch czasopism (kwartalników), a także 
pierwszym ich redaktorem naczelnym :„Brama” i „Cywi-
lizacja”. Cały czas utrzymywałem kontakt i współpracę 
z miesięcznikiem „Wzrastanie”. 

Po zakończeniu studiów podjąłem pracę nauczyciela 
w szkole katolickiej w Lublinie. Byłem również wykła-
dowcą Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie prowa-
dzonym przez Fundację Servire Veritati, działającą przy 
Radio Maryja. W 2006 roku założyłem pierwszą Fundację 
Teresianum. 

Jakie szkoły aktualnie prowadzicie? Czy poza 
oficjalnym prowadzeniem tego rodzaju szkół służycie 
pomocą i radą niektórym samorządom czy np. pa-
rafiom, które chcą prowadzić takie szkoły i zakłady 
wychowawcze?

Obecnie jest to osiemnaście placówek oświatowych. 
W tym: pięć żłobków, pięć przedszkoli, siedem szkół pod-
stawowych i jedno liceum ogólnokształcące. Niektóre z nich 
posiadają status placówek katolickich. Staramy się, by we 
wszystkich były na co dzień obecne wartości chrześcijańskie.

W Lublinie prowadzimy Liceum Śródziemnomorskie 
im. Św. Dominika Guzmana oraz dwa przedszkola: Kato-
lickie Niepubliczne Przedszkole im. Św. Józefa z Nazaretu 
i Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Artystów. 
Pod Lublinem w Gminie Konopnica - Niepubliczną Szkołę 
Podstawową, Niepubliczne Przedszkole i Niepubliczny 
Żłobek w Radawczyku Drugim. W Gminie Wilków – 
Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Rogo-
wie. W Gminie Uścimów – Szkołę Podstawową w Nowej 
Jedlance. W mieście Rejowiec Szkołę Podstawową im. 4 
Brygady Pancernej Wojska Polskiego w Zawadówce. We 
Włodawie – Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia 
i Niepubliczny Żłobek Mała Akademia. W Gminie Hanna 
nad Bugiem – wspomnianą Katolicką Szkołę Podstawową 
im. Św. Teresy w Holeszowie oraz Publiczną Szkołę Podsta-
wową w Hannie. W gminie Zalesie – Szkołę Podstawową 
w Kijowcu i Niepubliczne Przedszkole w Zalesiu. W Białej 
Podlaskiej dwa żłobki: Akademia Malucha i Niepubliczne 
Przedszkole Akademia Malucha.

Od 2008 roku staramy się wychodzić naprzeciw potrze-
bom instytucji i środowisk lokalnych. Większość prowa-
dzonych przez nas placówek wiejskich została uratowana 
ponieważ groziła im całkowita likwidacja. Wtedy pojawia-
liśmy się my i staraliśmy się dalej prowadzić zagrożoną 
szkołę. Zdajemy sobie sprawę, że dla mieszkańców małej 
miejscowości szkoła jest czymś więcej niż tylko szkołą. To 
jest lokalne centrum życia społeczno-kulturalnego – tętniące 
serce małej miejscowości, bez którego miejscowość umiera. 
Bardzo często podejmowaliśmy współpracę z miejscowymi 
parafiami, na terenie których jest przejęta przez nas szko-
ła. I ta współpraca jest do dzisiaj kontynuowana. Zdarzało 
nam się również tak jak w Gminie Stanin - uratować 
zlikwidowaną szkołę Szkoła Podstawowa we Wnętrznem, 
prowadzić przez osiem lat tę placówkę, powołać tam jesz-

Wywiad z Markiem Czerneckim Brzeszczaninem
Dyrektorem Generalnym Fundacji Teresianum i Fundacji Akademii Umiejętności, 

Prosperidad Sp. z o.o.; MT Spółka z o.o. w województwie lubelskim
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cze przedszkole, po czym przekazać szkołę i przedszkole 
utworzonemu tam przez nas lokalnemu stowarzyszeniu 
„Nasze Wnętrzne”. Takie przypadki zdarzyły się jeszcze 
dwa w historii naszej działalności. 

Proszę przedstawić Fundacje, które stworzyliście, 
aby mieć ramy prawne do prowadzenia takiej dzia-
łalności: Fundację Teresianum i Fundację Akademia 
Umiejętności

Prywatna szkoła może być prowadzona przez różne 
podmioty prawne lub przez osoby fizyczne. Jednym z ta-
kich podmiotów prawnych są fundacje. Należą one do 
specyficznych organizacji, które są zwolnione z podatku 
dochodowego pod warunkiem przekazywania wypracowa-
nego zysku na cele statutowe i działalność bieżącą. 

Fundacja Teresianum powstała w 2006 roku, Fundacja 
Akademia Umiejętności w 2010 roku. Są to siostrzane 
organizacje zarządzane przez ten sam zespół ludzi. Prowa-
dzenie dwóch tego typu podmiotów a obok nich także dwóch 
spółek z o.o. daje sporych rozmiarów możliwości działania 
i dodatkową ochronę prawną. Pozwala też łatwiej pozyski-
wać środki finansowe na działalność prowadzonych szkół.

Skąd czerpiecie pieniądze i inne środki material-
ne na tę niezbyt dochodowa działalność, jaką jest 
prowadzenie szkół?

Głównym źródłem finansowania naszych placówek 
oświatowych są środki finansowe pochodzące z subwencji 
oświatowej Ministerstwa Szkolnictwa i Nauki, przekazywa-
ne w formie dotacji za pośrednictwem jednostek samorządu 
terytorialnego. Nie są to środki wystarczające o czym świad-
czy fakt, że prowadzimy placówki, których o wiele od nas 
bogatsze gminy nie chciały prowadzić ponieważ te środki 
nie wystarczały im na ich utrzymanie. Ponadto staramy się 
pozyskiwać dodatkowe fundusze z różnych źródeł – dotacji 
celowych Ministerstwa, bogatszych fundacji, innych prywat-

nych podmiotów prawnych lub prywatnych osób fizycznych. 
Ważnym wsparciem dla nas są środki pochodzące z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, dzięki którym wyposażyliśmy 
niejedną pracownię przedmiotową, zrealizowaliśmy wiele 
zajęć dodatkowych dla dzieci i od podstaw zorganizowaliśmy 
i utrzymujemy cztery żłobki. Ponadto realizujemy liczne 
granty związane z wymianą międzynarodową, w której 
uczestniczą nasi uczniowie i nauczyciele.

Jedna z publikacji Marka – praca licencjacka

Marek jest inicjatorem wydawania dwóch periodyków 
popularno – naukowych: „Cywilizacja” i „Brama Trzeciego 
Tysiąclecia” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Marek Czernecki z żoną Anną i trójką dzieci pośród Świętej 
Rodziny z Nazaretu. Rzeźba jest usytuowana przed Sank-
tuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II w Toruniu.



Nie jest to łatwy kawałek chleba. Wymaga nieustannego 
zabiegania i przedsiębiorczości, żeby na wszystko starczyło. 
Efektem jest to, że w ramach organów prowadzących i pro-
wadzonych placówek zatrudniamy obecnie kilkaset osób.

Czy prawdą jest, że w Waszej szkole uczy się także 
gromadka dzieci z Ukrainy i macie także uczniów 
z rodzin polonijnych z USA i Anglii?

W naszym liceum obecnie kształci się grupa czterdziestu 
osób z Ukrainy. Są to osoby w większości posiadające Kartę 
Polaka. Grupa ta z roku na rok jest coraz większa. Do na-
szych przedszkoli w Lublinie uczęszczają dzieci z przybyłych 
do Polski rodzin z Ukrainy. Przez kilka lat pomiędzy rokiem 
2010 a 2015 nasze liceum śródziemnomorskie objęło opieką 
grupę kilkuset polskich uczniów – Polaków, zamieszkują-

cych kraje szeroko pojętego Zachodu, w ramach tak zwanego 
nauczania domowego. Dzięki temu mogli oni otrzymać 
solidne podstawy polskiego wykształcenia, pomimo tego, 
że na stałe mieszkali poza granicami Polski. 

Na zakończenie mam do Ciebie prośbę. Studiowałeś 
na KUL-u równocześnie z obecnym Ministrem Edukacji 
i  Nauki  Przemysławem Czarnkiem.  Czy mógłbyś  nam 
(oczywiście w następnym numerze KnU) przybliżyć jego 
sylwetkę? Ma sprzymierzeńców, ale też wrogów. Jaki jest 
naprawdę?

Dziękuję  Ci, Marku,  za  rozmowę.  Gratuluję  dotych-
czasowych osiągnięć  i  życzę Bożej opieki na każdy dzień 
Twojego życia.

Ks. Zygmunt Bochenek
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„Witaj wielki Archaniele, pierwszy u stóp Pana tronu. 
Witaj w blaskach niebnej glorii, pośród ziemskich mroków 
świec”. Tymi słowami wspólnota wiernych z parafii św. Mar-
cina w Gnojniku powitała figurę św. Michała Archanioła, 
która w procesji powitalnej została uroczyście wniesiona 
przez przedstawicieli poszczególnych grup i stowarzyszeń 
działających przy parafii.

- Wolność jest depozytem miłości. Bez niej nie można ani 
kochać, ani być kochanym. Dobry ponad wszystko jest tylko 
Pan Bóg, ale dobro rodzi się również w ludzkich sercach, 
bo  inaczej  świat  by  nie  istniał.  Zło  należy  pomniejszać, 
zaś dobro pomnażać. Taki jest sens i depozyt naszej wia-
ry. O tym mówił między innymi w swoich rozważaniach ks. 
Maksymilian Wójtowicz, kustosz peregrynacji.

- Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości 
i  zasadzkom  złego  ducha  bądź  naszą  obroną,  oby  go 
Bóg pogromić raczył, a Ty Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich 
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Tymi 
słowami, której autorem jest papież Leon XIII, modlimy 
się do św. Michała Archanioła po każdej Mszy świętej, 
zarówno niedzielnej, jak i powszedniej - wyjaśnia ks. 
prał. Marian Zapiór, proboszcz parafii św. Marcina 

Peregrynacja św. Michała Archanioła 
w Gnojniku. Nie jest to egzorcyzm lecz modlitwa o uwol-
nienie od wpływów złego ducha. Szatan panoszy się we 
współczesnym świecie i zdecydowana większość ludzi 
nie ma nawet świadomości jego wpływu na nasze życie. 
Wszyscy widzimy, ile zła i krzywdy szerzy się wokół nas. 
Czyj to jest efekt ? pyta retorycznie gnojnicki duszpasterz 
i jednocześnie odpowiada, że jest to właśnie działanie 
szatana oraz złych duchów. Dlatego też dzisiaj w sposób 
szczególny współczesny człowiek potrzebuje swego rodza-
ju tarczy ochronnej, aby nie ulegać pokusom, nałogom, 
uzależnieniom, które prowadzą do zła, depresji a czasami 
nawet jeszcze gorszych tragedii. Tym Bożym ochroniarzem 
współcześnie zagubionego człowieka jest właśnie św. Mi-
chał Archanioł - dodaje gnojnicki proboszcz.

W 2020 roku św. Michał Archanioł na nowo zdobywa 
Polskę i serca Polaków. Przybywa do Polski z najstarszego 
sanktuarium św. Michała Archanioła w Europie Zachodniej, 
z włoskiego Monte Sant’ Angelo na Górze Gargano. Św. 
Michał Archanioł jest jednym z najważniejszych spośród 
aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. 
Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski 
i zmiłowania.

Marek Białka
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Aby przygotować zaczyn do wypieku uszewskiej kukieł-
ki, wystarczy trochę wody, mąki pszennej, drożdży i soli. 
Zarobione w ten sposób ciasto należy odstawić w ciepłym 
miejscu, aby dobrze wyrosło. Ostatnim elementem przed 
wsadzeniem do pieca opalanego sosnowym drewnem jest 
właściwe uformowanie kukiełki z wyrośniętego ciasta 
z charakterystycznie zaplecionym na wierzchu warkoczem.

- Niegdyś  to była żywa  legenda uszewskich piekarzy, 
którzy sprzedawali swoje wyroby na okolicznych jarmarkach 
i odpustach. Pamiętam jak we wczesnych godzinach ran-
nych wozy konne jechały w kierunku Brzeska i Zakliczyna 
na tamtejsze targowiska -wspomina Bogusława Brzeska, 
prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Uszwi, które wspólnie 
z Fundacją Wspierania Aktywności i Zachowania Dziedzic-
twa Lokalnego „PRO MEMORY” zorganizowało warsztat 
wypieku i degustacji uszewskiej kukiełki.

Dzisiaj mamy już zupełnie inne czasy. Większość wyro-
bów piekarniczych dostępnych w sieciach detalicznych jest 
modyfikowana, chociażby po to, aby uzyskać dłuższy okres 
przydatności do spożycia. Kukiełka swoje walory smakowe 
zachowywała dosyć krótko, gdyż po dwóch dniach była 
twarda jak kamień. Wg dawnej uszewskiej tradycji, każda 
kumoszka udająca się w odwiedziny do domu, w którym 
narodziło się dziecko, zanosiła w prezencie świeżo upie-
czoną i pachnącą kukiełkę, którą najczęściej spożywano 
z wiejskim masłem popijano mlekiem „prosto od krowy”.

- Ostatnie gospodarstwa domowe, które trudniły się wy-
piekiem kukiełek, zakończyły swoją działalność na początku 
lat  80-tych  ubiegłego  stulecia. Ostatnia  z  żyjących  osób, 
która osobiście przekazała mi recepturę oraz tajniki wyrobu 
ciasta i wypieku uszewskich kukiełek zmarła kilka lat temu. 
Dzisiaj wspólnie z grupą osób, która chce zachować trady-

Legendarna perła uszewskiego rzemiosła

cje naszych przodków, chcemy niejako wskrzesić tę piękną 
perłę uszewskiego rzemiosła piekarniczego – mówi Danuta 
Białka, prezes Zarządu Fundacji Fundacją Wspierania 
Aktywności i Zachowania Dziedzictwa Lokalnego „PRO 
MEMORY”

Warto wiedzieć, że w 2013 roku uszewska kukiełka 
została wpisana na listę produktów tradycyjnych. https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/kukielka-uszewska

Marek Białka

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kukielka-uszewska
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kukielka-uszewska
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Wszystko zaczęło się od 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w parafii Jadowni-
ki. Właśnie tutaj, wśród nas, 
młodych, zapoczątkował się 
kult do bł. Karoliny Kózkówny. 
Były rozmowy na jej temat, spo-
tkania, wyjazdy do Wał Rudy. 
W naszych sercach zrodziło się 
pragnienie, żeby Karolinka była 
bliżej nas, żeby była z nami. 
Zaczęliśmy działać, żeby to 
nasze marzenie się spełniło. 
Skierowaliśmy prośbę do księ-
dza Proboszcza Tadeusza Górki 
o możliwość pozyskania reli-
kwii Błogosławionej dla naszej 
parafii. Ksiądz przychylił się 
do prośby młodzieży i uzyskał 
zgodę biskupa.

Relikwie „Córy Tarnowskiej 
Ziemi” odebraliśmy jako przed-
stawiciele naszego parafialnego 
oddziału Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży wraz z ks. 
Wojciechem Mrozem 18 paź-
dziernika 2020 roku w Zabawie, w Sanktuarium bł. Karoliny 
Kózki z rąk ks. księdza Sebastiana Sójki. Mszy świętej prze-
wodniczył ks. Artur Mularz, który również wygłosił homilię. 

16 listopada rozpoczęliśmy triduum, które miało nas 
przygotować do przyjęcia relikwii w naszej parafialnej 
wspólnocie. Do 18 listopada prowadziliśmy modlitwy przed 
Mszą Świętą.

Kilkadziesiąt młodych ludzi modliło się 18 listopada 
2020 roku w czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej 
przez księdza Proboszcza, O. Wacława Bujaka i księdza 
Wojciecha. Wszystko miało miejsce, w czasie liturgicznego 
wspomnienia błogosławionej. W trakcie odczytaliśmy akt 

zawierzenia młodzieży z Ja-
downik bł. Karolinie. Oto jego 
fragment: Błogosławiona Ka-
rolino, chroń nas od złego i nie 
pozwól byśmy trwali w grzechu. 
Upraszaj nam łaski, potrzebne 
do  przemiany  i  uzdrowienia. 
Prowadź nas po drogach życia 
i posługuj się nami, aby chwała 
naszego Pana Jezusa Chrystusa 
ciągle wzrastała. Amen.

Homilię tego dnia wygłosił 
asystent kościelny naszego od-
działu, ksiądz Wojciech Mróz, 
w której przybliżył nam postać 
samej błogosławionej. Mówił 
nam również o tym, po co są 
święci; Czyż (...) są po to, ażeby 
zawstydzać?  Tak.  Mogą  być 
i po to. (...) Święci są po to żeby 
zawstydzać,  ale  to  nie  znaczy 
że  my musimy  się  wstydzić. 
Róbmy wszystko  żebyśmy  nie 
musieli  się  wstydzić  naszego 
życia naszego postępowania.

W sposób szczególny ksiądz 
Wojtek podkreślał, że potrzeba nam w Kościele ludzi takich, 
jaka była Karolina, osób, które umieją bezinteresownie oddać 
swój wolny czas. Kiedy będzie ciężko, kiedy w szkole będą 
problemy, w domu nikt Cię nie rozumie, ktoś złamie Ci serce, 
ktoś postawi Cię pod ścianą żądając od Ciebie złych rzeczy, 
a Ty czujesz, że nie masz siły postawić się i zaprotestować, 
przyjdź tutaj, usiądź w (...) ławce przy gablocie, gdzie będzie 
znajdował się relikwiarz bł. Karoliny i jej to powiedz. Ona 
Cię zrozumie, sama stawała przed takimi wyborami.

Cieszymy się, że nasza parafia ma nowego orędownika, 
którą jest bł. Karolina - Córa tarnowskiej ziemi.

Katarzyna Jaszczyńska

Błogosławiona Karolina w Jadownikach
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Tłumy parafian, które uczestniczyły we Mszy świętej 
pogrzebowej sprawowanej w intencji zmarłego ks. prałata 
Józefa Górki, modlitwą i śpiewem dziękowały za pełnioną 
przez Niego posługę kapłańską i sakramentalną. Uroczystą 
Eucharystię, której przewodniczył ks. bp Stanisław Sala-
terski, koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, zarówno 
pochodzących, jak i obecnie pracujących w brzeskim deka-
nacie. Byli również księża rodacy oraz liczne grono sióstr 
zakonnych pochodzących z tej parafii. Oni również wyrazili 
wdzięczność za swoje powołanie, które odczytali przez po-
sługę i wzorowy przykład życia kapłańskiego ówczesnego 
proboszcza.

Ksiądz Biskup, który wygłosił pogrzebową homilię, 
nawiązał do Ewangelii dnia dzisiejszego, w którym Jezus 
posyła swoich uczniów. Kierując swój wzroku w kierunku 
trumny zmarłego kapłana mówił, że ks. Józef czynił zadość 
temu posłaniu, otwierając się na działanie Ducha Świętego, 
mimo zmieniających się czasów, poprzez swoje kapłaństwo 
spalał się dla Boga i dla Kościoła w całości, aż do ostatniego 
dnia ziemskiego życia, bo taka jest misja każdego kapłana.

Ksiądz Józef Górka przez 45 lat pracował w parafii św. 
Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej. W latach 1975-2007 
pełnił posługę proboszcza. Po kanonicznym złożeniu urzę-
du zamieszkał w parafii w charakterze rezydenta. Mimo 
upływu lat, pozostawał w bardzo dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej. Niemalże do ostatnich dni swojego życia był 
bardzo aktywny. W ubiegły piątek pełnił jeszcze posługę 
w konfesjonale kościoła św. Jakuba w Brzesku, jak to czynił 
w każdy piątek od czasu, kiedy przeszedł na emeryturę. 
Był wielkim miłośnikiem przyrody, znawcą kwiatów i ziół. 
Był duszpasterzem brzeskiego koła pszczelarzy z którym 
regularnie się spotykał. Od wielu lat prowadził także swoją 

własną pasiekę. Za swoją pracę duszpasterską w 2018 roku 
otrzymał papieskie odznaczenie Kapelana Jego Świątobli-
wości, czyli prałata.

Do słów wdzięczności za wieloletnią posługę, dołączył 
się również ks. Stanisław Boryczka, obecny proboszcz pa-
rafii, który nawiązał z kolei do listu św. Pawła Apostoła 
do Rzymian w którym napisane jest, że nikt z nas nie żyje 
dla siebie i nikt z nas nie umiera dla siebie. Parafrazując 
ten fragment dodał, że żaden kapłan nie żyje dla siebie 
i żaden nie umiera dla siebie. To właśnie kapłan w sposób 
szczególny umiera dla Pana niczym dojrzałe ziarno na polu, 
które obumiera podczas żniw, ale zasiane w kolejnym roku 
przynosi nowy i jeszcze bardziej obfity plon. Takim właśnie 
siewcą Bożego Słowa był ks. Jozef Górka – mówił obecny 
proboszcz parafii.

Ks. Józef Górka był kapłanem diecezji tarnowskiej 
przez 59 lat. Większą część swojego życia spędził właśnie 
w Porębie Spytkowskiej, z którą miał bardzo dobre relacje..

Warto wspomnieć również, że ksiądz Józef ma brata, 
który także jest kapłanem diecezjalnym. Ks. Kazimierz 
Górka jest młodszy o trzy lata. Obecnie jest rezydentem 
w Okulicach. W imieniu całej wspólnoty kapłańskiej wy-
głosił bardzo wymowne i wzruszające pożegnanie. Mówił 
o rodzinnym domu przepełnionym duchem pobożności, 
w którym wychowało się pięcioro dzieci i dojrzewało 
kapłaństwo. Szczególne słowa skierował do swojego bra-
ta Stanisława, obecnego również na uroczystościach 
pogrzebowych. To właśnie dzięki niemu, jako drugi syn 
Jana i Zofii mógł wstąpić do seminarium duchownego 
w Tarnowie, bo … właśnie Stasiu postanowił, że obejmie 
rodzinne gospodarstwo rolne. Powołanie do kapłaństwa 
księdza Kazimierza dojrzewało od najmłodszych lat. Było 
ono nie tylko jego marzeniem, ale również pragnieniem 

Poręba Spytkowska pożegnała
wieloletniego Duszpasterza

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, 
że odszedł do Pana

ks. Józef Górka
wieloletni proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej, 
nasz kolega redakcyjny, wspaniały człowiek i serdeczny przyjaciel, 

dekanalny duszpasterz rodzin, dekanalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców, 
dekanalny asystent Akcji Katolickiej, wizytator nauki religii 

oraz dekanalny ojciec duchowny w dekanacie Brzesko. 
Będzie nam Go bardzo brakowało.

Człowieka 
mierzy się
miarą serca 
Jan Paweł II
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Jak podawaliśmy już w poprzednim numerze KnU, nasz 
dekanat, a zwłaszcza Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 
na Słotwinie, przeżywały w sierpniu – po raz pierwszy od 
wielu lat - uroczystości złożenia ślubów wieczystych dwu 
Rodaczek. Obecnie podajemy więcej szczegółów o tych ra-
dosnych wydarzeniach:

Siostra Antonietta Jędryka
Kryzys wiary i powołań, o którym w ostatnim czasie, 

tak wiele mówi się w Kościele, wynika z tego, że dzisiejszy 
człowiek zatracił umiejętność słuchania. Nie słuchamy 
własnego sumienia, nie słuchamy innych, nie słuchamy 
Boga. Zalewają nas bodźce audiowizualne, proponuje się 
nam niezliczone rozrywki, zachęca do różnego rodzaju ak-
tywności, obiecuje dobry status społeczny itd.

W pogoni za szczęściem, tracimy Boga. Ale On nigdy 
z nas nie rezygnuje, jest wierny, miłosierny, daruje nam 
grzechy, odpuszcza winy.

Ta wielka łaskawość i dobroć Boga, w sposób szczególny, 
objawiła się naszej parafiance Karolinie Jędryka, obdarza-
jąc ją łaską powołania do służby Bogu jako siostra zakonna 
przyjmując imię Antonietta.

To jej modlitwa, pokora, rodzina, spowodowały, że Bóg 
zechciał z całą stanowczością wkroczyć w jej życie. Dla niej, 
jak sama mówiła, każde powołanie jest drogą prowadzącą ze 
śmierci grzechu do pełni życia w Chrystusie.Decyzję o wstą-
pieniu do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego podjęła 19 stycznia 2012 roku, podczas Mszy 
świętej w kościele parafialnym pw. MB Częstochowskiej 
w Brzesku Słotwina. Tego dnia przypada wspomnienie św. 
J. S. Pelczera założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświęt-

Dwie Brzeszczanki złożyły śluby zakonne
szego Serca Jezusowego. Wtedy „otrzymała” odpowiedź od 
Pana do jakiego zgromadzenia ma skierować swoje kroki. 
Następnie odszukała informację na temat tej wspólnoty, 
a potem wszystko potoczyło się zgodnie z planem Bożym.

1 września 2012 roku po raz pierwszy przekroczyła 
próg sercańskiej klauzury w Bieczu, gdzie mieści się dom 
formacyjny postulatu. Po rocznym przygotowaniu, została 
przyjęta do nowicjatu w Przemyślu, by po dwóch latach 
wsłuchiwania się w głos Boga oraz zgłębiania duchowości 
własnego instytutu - 11 sierpnia 2015 r złożyć pierwsze ślu-
by zakonne, ponawiane odtąd co roku, przez okres 5-ciu lat.

Pierwszą placówką każdej neoprofeski jest Kraków - tu 
tworzą one wspólnotę junioratu, składającą się z sióstr po 
pierwszych ślubach. Pozostaje się w niej przez okres 1 roku. 
Do czasu złożenia profesji wieczystej, zawsze 2 sierpnia, 
następuje ponowienie ślubów na okres kolejnego roku.

Pierwszą placówką, na jaką została posłana siostra 
Antonietta była Bursa Akademicka imienia bł. Matki Klary 
Ludwiki Szczęsnej. Przeznaczona jest ona dla dziewcząt 
przybywających na studia do Krakowa.

Następnie od stycznia 2017 roku podjęła posługę w se-
kretariacie metropolity ks. Abpa Marka Jędraszewskiego 
w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3.

Jednocześnie podjęła studia pedagogiczne, przygotowu-
jące ją do pracy w przedszkolu. W styczniu 2019 r została 
przeniesiona do domu pw. Opatrzności Bożej w Krakowie, 
gdzie siostry prowadzą przedszkole.

Jak sama twierdzi, możliwość pracy z małymi dziećmi 
jest szczególną szkołą dziecięctwa Bożego. To właśnie 
obserwując tych najmłodszych uczymy się, jaka powinna 
być nasza postawa wobec Boga, ale też tego, jak On patrzy 

Jego matki, która w dowód wdzięczności za ocalenie życia 
z ciężkiej choroby, postanowiła poświęcić małego Kazia 
na służbę Bogu.

- Drogi Bracie Kapłanie, nawet nie wiesz  jak Ci  „za-
zdroszczę”, że już „tam” jesteś i możesz oglądać oblicze Boga. 

Zapewne spotkałeś już naszych rodziców i krewnych. My, 
tutaj na ziemi jeszcze pielgrzymujemy i musimy być bardzo 
czujni, aby nie ulec pokusie zdrady, nie stracić wiary, nie 
zwątpić - mówił na koniec.

Marek Białka

Siostra Sylwia w środku, siostra Antonella pierwsza z prawej
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na nas. W relacji z dziećmi odkrywamy, czym jest pokora 
i pełnia zaufania.

To doświadczenie było dla siostry Antonietty szczególnie 
ważne w ostatnim roku przygotowań do ślubów wieczystych, 
które złożyła wraz z 3 swoimi współsiostrami, w dniu 2 
sierpnia 2020 roku. w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24. Mszy 
św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Święty Jan Paweł II powiedział, że powołanie jest darem 
i tajemnicą. Na jego drodze potrzeba zawierzenia, zaufania 
Bogu „postawienia stopy na głębinie” pójścia w nieznane. 
Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał (J 15, 16).

Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, 
kto jest powołany przez Boga.

Siostra Sylwia Baron
Jan Paweł II powiedział: Historia każdego powołania 

zakonnego  i  kapłańskiego,  jest  historią  niewymownego 
dialogu między Bogiem  a  człowiekiem, między miłością 
Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością 
Mu odpowiada. 

Droga życia zakonnego wydaje się jeszcze mniej poznana 
i jeszcze bardziej zaskakująca niż życie w rodzinie. Dlatego 
trzeba odwagi , by się na nią zdecydować. To nie tylko ciągła 
zmiana miejsca, ludzi, zaangażowania, ale przede wszyst-
kim nieustanne słuchanie Ducha Świętego i odczytywanie 
znaków czasu. Jeśli jednak wiemy, że prowadzi nas Dobry 
Pasterz, możemy bez lęku iść przez „każdą ciemną dolinę”.

Z relacji siostry Sylwii dowiedzieliśmy się, że głos 
powołania słyszała w swoim sercu od lat młodzieńczych. 
W podjęciu decyzji o wstąpieniu do Zgromadzenia pomogły 
jej świadectwa życia spotkanych księży, przykład rodziców 
i babci, relacje z napotkanymi na swojej drodze życiowej 

ludzi, co skłoniło ją, aby całkowicie poświęcić swoje życie 
Bogu. Doszła do przekonania, że Bóg jest Dobrym Ojcem, 
któremu warto zaufać.

Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Ma-
ryi Panny Niepokalanie Poczętej wstąpiła 11.09.2011 roku. 
Pierwszy rok formacji zakonnej odbyła w Prałkowcach koło 
Przemyśla. Kolejne dwa lata, postulat i nowicjat spędziła 
w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek w Starej Wsi.

W tym czasie zgłębiała duchowość i charyzmat Zgroma-
dzenia, oraz wykonywała różne prace w ramach dyspozycji.

W 2015 roku złożyła śluby czasowe, po czym przez 
kolejne dwa lata , przebywała na placówce w Szczawnicy. 
W 2017 roku pojechała do Krakowa na Juniorat stały. 
Potem została skierowana do Nowodworza i Szynwałdu , 
gdzie wykonywała różne prace.

Przez 9 lat formacji zakonnej Pan Bóg otwierał jej 
serce na potrzeby drugiego człowieka, wszystko po to, aby 
doskonalić się w miłości.

Jest przekonana, że to nie ona wybrała Boga, ale On ją 
wybrał, aby swoim

życiem głosiła prawdę o Nim, który jest dobry i miło-
sierny dla wszystkich.

Dnia 15.08.2020 roku złożyła - Wieczystą Profesję Za-
konną w Kąclowej.

Siostra Sylwia z radością i niegasnącym entuzjazmem 
opowiedziała mi historię swojego powołania, które odebrała 
jako propozycję Boga, odsłaniającą się w Jezusie Chrystusie 
i skierowaną do człowieka.

Propozycja, której celem jest uszczęśliwienie człowieka, 
a przez niego misja

uszczęśliwienia tych, których stawia na jego drodze. 
Kiedy się dostaje taką propozycję od kogoś, kogo się kocha, 
to chce się zrobić dla niego wszystko.

Maria Górka

Wizytacja kanoniczna za nami
Na tę chwilę brzeska młodzież czekała długo, bo pierwot-

ny termin wizytacji i bierzmowania w parafii Miłosierdzia 
Bożego przesuwał się od marca z powodu pandemii. Za to 
teraz, w sobotę,3 października, podczas Mszy św. o 18.00 
młodzi przyjęli dary Ducha Świętego niejako podwójnie 
przygotowani i bardziej dojrzali, bo już będąc uczniami 
pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

W tym celu przez 3 lata nauki w gimnazjum z towarzy-

szeniem animatorów i pod opieką ks. Karola Tokarczyka 
uczestniczyli w realizacji programu „Młodzi na Progu”, 
zaś w tygodniu poprzedzającym bierzmowanie, podczas 
Triduum, razem z ks. Pawłem Brońskim ze Starego Sącza 
oraz rodzicami modlili się i jeszcze raz mogli zadać sobie 
pytanie: czy chcę być dojrzałym i odpowiedzialnym uczniem 
Chrystusa, a w konsekwencji świadkiem wiary.

Biskup, zwracając się do młodych w sobotę, zauważył, 
że „ważne są programy, inicjatywy, materiały, ale 
to nie wszystko. Potrzeba ludzi świadectwa wiary, 
rozkochanych w Bogu”.

- Jeśli nie ma w nas miłości do Chrystusa, to 
jakieś drobiazgi (…) sprawią, że będziemy się wy-
cofywać. Pan Jezus wzywa was – Idźcie i głoście. 
Wy młodzi, świadectwem swojej wiary macie od-
działywać wśród rówieśników. Wasze świadectwo 
jest tutaj bezcenne – mówił hierarcha… Waszym 
atutem  jest  młodość,  wykorzystajcie  wasze  tu 
i teraz. Nie bójcie się pójścia pod prąd. Bądźcie 
odważni mocą Ducha Świętego. Kościół jest wa-
szym domem, waszą wspólnotą wspólnot. Macie 
tu misję do  spełnienia –  iść wbrew światu.  (…) 
Kościół będzie rósł waszym wzrostem, będzie rósł 
waszą siłą, jeśli wy będziecie rozwijać się duchowo 
i intelektualnie - zachęcał Ksiądz Biskup.

Pandemia pokazała, jak bardzo potrzebujemy 
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Brat Michał Maria od Miłości Bożej
W życiu młodego człowieka przychodzi taki okres, w któ-

rym trzeba odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. Jest to 
czas podejmowania decyzji o wyborze najwłaściwszej drogi 
życiowej. Tą drogą dla Michała Wąsika, naszego parafianina 
z parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzesku Sło-
twina, stało się życie zakonne. Chrystus wezwał go do pójścia 
za Nim – jak Apostołów. Powołanie jest wyborem, najpierw 
Pan Jezus wybiera, a potem powołany wybiera Jego. Jest 
przygodą – bo każdego dnia wyrusza się 
w nieznane i do końca nie ma się pewności, 
czy wybrało się dobrze. Droga obrana przez 
Michała jest niełatwa, ale cel szlachetny - 
służba Bogu w cichych klasztornych murach 
i przy ołtarzu.

Wiadomości o życiu Michała szukałam 
u jego matki. Przyjęła mnie z radością 
i z przejęciem wspominała czasy dzieciń-
stwa najmłodszego syna. Zapytałam, kiedy 
u niego zauważyła jakieś oznaki przyszłego 
powołania. I tak dowiedziałam się, że od 
najmłodszych lat Jezus kształtował go do 
swojej służby. W wieku 9 lat, po przystą-
pieniu do Komunii świętej, rozpoczął służbę 
ołtarza, najpierw jako ministrant a potem 
lektor. Gdy ukończył szkołę podstawową, za-
czął zadawać sobie pytanie, jaka jest wobec 
niego wola Boża. Postanowił kontynuować 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Wtedy 
też angażował się w życie Kościoła, dbał 
o swój duchowy rozwój, uczestniczył w piel-
grzymkach, należał do Grupy Apostolskiej 
Młodzieży. Dużo czytał, brał udział w Diece-
zjalnym Konkursie Biblijnym i w ogólnokra-
jowych konkursach o tematyce katolickiej.

Po skończeniu Liceum, rozpoczął studia 

na AGH w Krakowie. Należał do Duszpasterstwa Akade-
mickiego prowadzonego przez Ojców Karmelitów.

Po skończeniu studiów, we wrześniu 2018 roku wstąpił 
do Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie.

Czas formacji początkowej rozpoczął od rocznego postu-
latu w Lublinie. Był to okres stopniowego wdrażania się 
w życie karmelitańskie. Po ukończeniu rocznego postulatu 
skierowano go do Klasztoru w Czernej. Tu czekały na niego 

rekolekcje a następnie obłóczyny. Po nich 
rozpoczął roczny nowicjat, podczas którego 
zapoznał się z duchowością karmelitańską 
i wymogami życia zakonnego.

12 września 2020 r. złożył śluby czaso-
we i rozpoczął 6-cio letnie studia filozoficz-
no-teologiczne w Krakowie przygotowujące 
do złożenia ślubów uroczystych.

Parafianie MB Częstochowskiej razem 
z ks. proboszczem Kazimierzem Grych i ks. 
wikarym, Konradem Kupiec, dziękują Panu 
Jezusowi i Jego Matce Maryi za powołanie 
Michała do służby Bożej, które zrodziło się 
po wielu latach oczekiwań. Będziemy nie-
ustannie modlić się i adorować Najświętszy 
Sakrament, aby Michał wytrwał, aby był 
wierny swojemu powołaniu i przydatny 
Kościołowi.

Bracie Michale od Miłości Bożej! Niech 
Maryja z cudownego obrazu klasztornego 
w Czernej wyprasza Ci łaskę owocnej służ-
by oraz dar naśladowania Jezusa. Niech 
w Twoim życiu nieustannie działa moc 
miłości Bożej zgodnie z prawdą, że Bóg 
jest miłością, a kto trwa w miłości – trwa 
w Bogu, a Bóg w nim.

Maria Górka

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM KURSIE BIBLIJNYM

Wydział pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest ułatwienie poznania rozumienia ksiąg Pisma Świętego. 

W kursie może brać udział każdy zainteresowany. 
Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. 

Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: www.kursbiblijny@deon.pl 
oraz pod podanym adresem pocztowym:

kkb.biuro@gmail.com ; lub Ks. Zbigniew Marek ul. Zaskale 1, 30 -250 Kraków „Kurs Biblijny”

wspólnoty i mocnych, normalnych relacji międzyludzkich, 
których nie da cyberprzestrzeń. A tak się składa, że para-
fia Miłosierdzia Bożego „tętni różnorodnością grup” i „ma 
różne propozycje dla osób o różnej wrażliwości”. Ma ona, 
jak to określił bp Andrzej, przytaczając słowa św. Teresy: 
„przedziwną różnorodność ogrodu z kwiatami”.

Ks. proboszcz Wojciech Werner, przedstawiając 
parafię pasterzowi Kościoła tarnowskiego w obecności 
bierzmowanej młodzieży, świadków, rodziców i rodzin 
kandydatów oraz wiernych, wymienił między innymi 

te, zrzeszające dzieci i młodzieży, jak: LSO, DSM, Gru-
pa bł. Karoliny, Grupa Teatralna GT, grupa Brzeskie 
Wieczory Uwielbienia, Schola młodzieżowa, wspólnota 
Animatorów „Młodzi na Progu”, Schola Dziecięca „Zia-
renka Nadziei”, Zespół Tańca Ludowego Krakowiaczek. 
Parafia współpracuje także z Kołem Caritas z pobliskiej 
szkoły średniej, a najmłodszych wiernych otacza opieką 
w ramach przedszkola im. św. S. Faustyny prowadzonego 
przez siostry służebniczki.

Ze strony internetowej Parafii Miłosierdzia

http://www.kursbiblijny@deon.pl
mailto:kkb.biuro@gmail.com
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„Byłam w życiu szczęśliwa”
Siostrę Służebniczkę Barbarę Buczyńską wspominają krewni i przyjaciele

1 października 2020 roku kościół pw. NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku mimo zagrożeń 
epidemicznych, cały wypełniony był ludźmi. Przyszli poże-
gnać Basię członkowie rodziny, księża i zakonnice z kraju 
i zagranicy, koleżanki i koledzy z brzeskiej licealnej klasy, 
sąsiedzi i znajomi. 

Czym zaskarbiła sobie ich serca ta drobna, niepozorna 
osoba? Odpowiedzi na pytanie udzieliła jedna z sióstr za-
konnych w swoim pożegnalnym przemówieniu, w którym 
zwróciła uwagę na główne cechy charakteru siostry Barbary 
takie jak: pokora, dobroć, wrażliwość na innego człowieka, 
pogoda ducha i głęboka wiara.

Na te cechy zwrócił także uwagę w swoim kazaniu ks. 
biskup Stanisław Salaterski, który jako kolega z klasy 
brzeskiego Ogólniaka odprawił mszę św., a później poże-
gnał koleżankę na komunalnym cmentarzu. Ksiądz biskup 
wspominając szkolne lata, przywołał obraz Basi zawsze 
uśmiechniętej, żywiołowej, koleżeńskiej i wesołej. Nie było 
smutku w  tym kazaniu, dominowała nadzieja połączona 
z pewnością, że wybory jakie dokonywała siostra Barbara, 
pozwoliły Jej odnaleźć swoje miejsce w życiu, zapełnić je 
dobrymi uczynkami i z  godnością zrealizować postawione 
przed Nią zadania.

Wiele osób wspomina, że po zdaniu matury nikt nie 
domyślał się, że Basia zrezygnuje z planowanych studiów 
politechnicznych i wybierze zacisze klasztornego życia. Jej 
decyzja zaskoczyła wszystkich. Rodzice siostry Barbary nie 
mogli na początku pogodzić się z myślą, że ich najmłodsza 
ukochana córeczka opuści rodzinny dom i zamieszka za 
klasztornym i murami. Czas jednak zweryfikował ich 
myślenie. Cała rodzina była później dumna z odważnych 
i dojrzałych decyzji Basi i cieszyła się Jej szczęściem.

Pamiętam – opowiada wychowawczyni klasy - Bogumiła 
Put - uroczyste  rozdanie  świadectw w holu drewnianym 
dawnego pałacu Goetzów. Wszyscy absolwenci podjęli już 
decyzję  o wyborze  dalszej  drogi  życiowej,  Basia  również 
złożyła odpowiednie dokumenty na studia politechniczne. 
Gdy wręczałam Jej świadectwo, gratulując bardzo dobrych 
wyników, szepnęła, że chciałaby mi coś powiedzieć. Byłam 
zszokowana Jej informacją o rezygnacji ze studiów i wybo-
rze zakonnego życia. Długo zastanawiałam się, czy decyzja 
mojej  wychowanki  nie  była  zbyt  pochopna 
i nie przysporzy tej kruchej istocie, jaką Basia 
była, za wielkich ciężarów. Odpowiedź na to 
uzyskałam po wielu latach. Siostra Barbara 
pracowała wtedy w Rzymie, pełniąc funkcję 
Przełożonej  Zgromadzenia  Sióstr  Służebni-
czek NMP na Uniwersytecie Gregoriańskim. 
W  czasie  pobytu  nad Morzem  Tyrreńskim 
spacerowałam  z  Basią  po  pięknej  plaży 
a szum morza skłonił mnie do refleksyjnego 
zapytania: „ Pamiętasz Basiu naszą rozmowę 
w dniu rozdania świadectw maturalnych, gdy 
oznajmiłaś mi, że idziesz do zakonu? Byłaś 
wtedy młodziutką  18-  letnią  dziewczyną, 
nie  znałaś  jeszcze  prawdziwego życia. Jak 
oceniasz swoją decyzję teraz po wielu, wielu 
latach, gdy masz 60 lat? I wtedy padły słowa: 
„Nigdy nie żałowałam swojej decyzji, ona 
sprawiła, że byłam i jestem szczęśliwa”.

Tak, Basia była szczęśliwa – potwierdza to 

Ania Serwin, koleżanka 
licealna siostry Barba-
ry.  Nigdy  nie  myślała 
o  sobie,  cieszyła  się,  że 
może  komuś  pomóc,  nie 
gromadziła  dóbr  mate-
rialnych  lecz  rozdawała 
potrzebującym,  Nie  ze-
rwała więzi koleżeńskich, 
przysyłała z Rzymu życze-
nia świąteczne i szczerze 
interesowała  się  losem 
swoich  dawnych  koleża-
nek i kolegów kasowych. 
Gdy przyjeżdżała do kra-
ju,  odwiedzała  zawsze 
siostry zakonne w  Tarnowie i Brzesku. Mimo postępującej 
nieuleczalnej choroby nie myślała o swoim zdrowiu, godziła 
się z losem. Do końca żyła problemami innych, cały czas 
angażując się twórczo w różne sprawy. Jedną z nich było 
organizowanie  swojej Mamie  uroczystości  jubileuszowej 
z  okazji  setnej  rocznicy urodzin w dniu 6 grudnia 2020 
roku. Miała cichą nadzieję dożyć do tego czasu, ale godzi-
ła się z myślą, że może być inaczej, Powtarzała „Jak Pan 
Bóg pozwoli”. Pan Bóg niestety zabrał Ją wcześniej, ale na 
Jubileuszu Mamy na pewno pozwoli Jej być duchem razem 
ze wszystkimi.

Rozmawiałam  z  s.  Barbarą w  ostatnich  tygodniach 
Jej  życia- kontynuuje swoje wspomnienia Ania Serwin. 
Była radosna i pogodzona z losem. Doszłam do wniosku, 
ze dobroć i głęboka wiara pozwalają człowiekowi na łatwe 
pogodzenie przejścia na drugi świat, Potwierdził to także 
ksiądz kapelan brzeskiego ZOL-u  - Józef Waśko.

Bardzo serdecznie i z podziwem wspomina siostrę 
Barbarę inna licealna koleżanka Marta Palej. Opowiada 
o pomocy, jaką uzyskała od niej podczas organizowania 
wycieczki absolwentów byłej klasy IV b LO do Rzymu 
z okazji 60-tych urodzin.

W 2014 roku zimą, odbył się ingres naszego kolegi ks. 
Stanisława Salaterskiego. Na tę uroczystość przyjechała 
także z Rzymu Siostra Służebniczka Barbara. Zapytałam 



23 

W dniach od 5 września do 19 września 2020r. senio-
rzy z Rodziny Kolpinga Nowy Bieżanów korzystali z wy-
jazdu nad nasze polskie morze. Grupa była zorganizowana 
przez ks. Prałata Józefa Jakubca. Wyjechaliśmy autoka-
rem do ośrodka wypoczynkowo-leczniczego,, Sus-Travel’’ 
w Mrzeżynie. Miejscowość letniskowa położona u ujścia 
rzeki Regi. Jest to stara wieś rybacka rozbudowana po 
1457 roku, kiedy to przekopano nowe koryto rzeki Regi, 
a tym samym zmienione zostało jej ujście znajdujące się 
w pobliżu obecnego Mrzeżyna. Wtedy rozpoczęto budowę 
portu. W krótkim czasie powstała pierwsza karczma. 
Wieś zaczęła się rozwijać. Powstały warsztaty szkutnicze, 
magazyny portowe i inne budowle związane z handlem 
i gospodarką morską. W roku 1587 Mrzeżyno zamieszki-
wało już 19 gospodarzy. Od XVI wieku zaczęła się rozwijać 

Ją wtedy, czy zaprosiłaby koleżanki i kolegów z klasy do 
Włoch. Bez namysłu odpowiedziała „tak”. Machina ruszy-
ła. Odwiedziłam ją w lecie podczas urlopu w Petersówce 
i ustaliłyśmy datę przyjazdu na 2015 rok w ostatni tydzień 
września. Potem często kontaktowałam się z Basią elektro-
nicznie i dogrywałyśmy szczegóły. Była bardzo dokładna, 
stanowcza i konkretna, ale też brała pod uwagę nasze 
oczekiwania. Zarezerwowała noclegi i wyżywienie, ułożyła 
program zwiedzania, zorganizowała transport z lotniska, 
ale też prosiła o potwierdzenia np. zakupu biletów lotni-
czych. W Rzymie zaopiekowała się nami troskliwie, dbała 
o szczegóły i naszą wygodę. Uprzedzała o trudnościach 
i ograniczeniach. To był zaczarowany tydzień!!! Czuliśmy 
się wszyscy wyśmienicie, gdyż ktoś nad nami czuwał i nam 
pomagał. Były intensywne wycieczki po mieście, zwiedzanie 
Watykanu wraz z ogrodami, plażowanie nad Morzem Ty-
reńskim i wieczory w koleżeńskim gronie ( było nas 15 osób) 
ze stałymi gośćmi: bratem Sławomirem i ks. Marcinem. Nie 
wiem, skąd mieliśmy tyle siły, by po morderczym dniu do 
późna śpiewać, opowiadać dowcipy, brać udział w konkur-

sach, które nasza wychowawczyni Bogusia wymyślała na 
poczekaniu, a rano wcześnie wstać i biec do Watykanu na 
mszę!!! Basia sprawiła nam też niespodziankę i nie uprze-
dzając nikogo, pewnego popołudnia zabrała nas do Instytutu 
Gregoriańskiego w centrum Rzymu, gdzie mieszkała i pra-
cowała. To było cudowne popołudnie! Wysoko na tarasie, 
opodal Kwirynału siostry służebniczki (podopieczne Basi) 
ugościły nas lodami. Robiliśmy zdjęcia, bo słońce chyliło się 
i pięknie oświetlało Rzym, więc widoki były niesamowite, 
a humory jeszcze lepsze! Taką Basię zapamiętałam i nie 
dowierzam, że odeszła…. 

A jednak! Siostra Służebniczka Barbara odeszła od nas, 
by pełnić wieczną służbę w innym świecie. Nie każdy może 
mieć tak piękny pogrzeb jak Ona. Zasłużyła sobie na to 
w pełni swoim życiem. Zgromadzone na cmentarzu wokół 
trumny siostry zakonne pożegnały Ją pięknym hymnem 
z mądrymi słowami Edmunda Bojanowskiego: „ każda 
dobra dusza jest jako świeca, „ każda dobra dusza jest jako 
świeca, która się spala, a innym przyświeca”! 

Dziękujemy Ci Basiu, że byłaś wśród nas!

Wypoczynek w dobie pandemii

Warto pomagać!
Jestem w dużym szoku! Jestem 

ogromnie wzruszona i zachwycona 
postawą ludzi. Zawsze fascynował 
mnie człowiek, jego naturalne dobro… 
i teraz też kolejny raz utwierdzam się 
w przekonaniu, że ludzi dobrej woli 
jest tak dużo! Apel o ogłoszeniu zbiór-
ki dla Ukrainy przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. Bardzo dużo ludzi się nim 
zainteresowało. Pojedyncze osoby przy-
nosiły leki. Zwłaszcza ci, którzy prze-
żyli śmierć swoich bliskich, po których 
zostały nie wykorzystane lekarstwa, 
dobre ubrania czy inne przedmioty. 
Były osoby, które się dopytywały, jakie 
lekarstwa są najbardziej potrzebne, 
po prostu je zakupiły i przyniosły. Wiele kobiet rozsyłało do 
sąsiadów i znajomych wiadomości o zbiórce, same je od nich 
pozbierały i doręczyły do punktu. Takie, nazwałabym, lokalne 
koordynatorki. Do tego każda z tych osób prosiła, by dać jej 
znać o kolejnej akcji i że chętnie przyjdą z pomocą.

To jest siła i moc! Magia! Piękno 
dobra! Miłosierdzie dla drugiego 
człowieka!

Dlatego nie musimy się bać, mo-
żemy spokojnie żyć, nawet w tych 
trudnych pandemicznych czasach, bo 
naprawdę żyjąc wśród tak dobrych 
ludzi, czerpiemy od nich pozytywną 
energię, siłę i optymizm.

Ja osobiście bardzo umocniłam się 
postawą darczyńców, którzy poprzez 
wrażliwość na potrzeby drugiego 
człowieka, gorące, otwarte serca, dar 
z siebie dla innych, udowodniły, że 
człowiek może być szlachetny, Za to 
im serdecznie dziękuję! Przypomnę 

na koniec słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” 
(Mt 25, 40). Pamiętajmy, że kiedyś będziemy rozliczani 
z miłości.

Magdalena Wolak
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także zachodnia część 
miejscowości. W tej 
części produkowano 
sól, gdyż tam znajdo-
wały się źródła solan-
kowe. W roku 1857 po-
wstała szkoła i zakłady 
szkutnicze. W połowie 
XIX wieku Mrzeżyno 
zaczęło się rozwijać 
jako kąpielisko. Po-
wstawały sanatoria 
i ośrodki wczasowe. 
W roku 1912 wybudo-
wano linię kolejową 
wąskotorową z Trze-
biatowa do Mrzeżyna. 
W latach 1935-1936 
po obu stronach rzeki 
Regi wybudowano ko-
szary wojskowe. Mrze-
żyno zostało uznane za 
teren wojskowy ściśle chroniony.

II woja światowa skończyła się w Mrzeżynie uroczy-
stymi zaślubinami z morzem 17 marca 1945 r. 

Dzisiejsze Mrzeżyno to port dla jachtów morskich 
i kutrów rybackich, a także miejsce cumowania stat-
ków spacerowych. Aktualnie w Mrzeżynie znajduje się 
kilkadziesiąt ośrodków wczasowych, które łącznie po-
siadają sześć tysięcy miejsc noclegowych. Miejscowość 
od 2005 roku uczestniczy w programie,,Błękitna Flaga’’ 
(międzynarodowy certyfikat dla czystych i bezpiecznych 
plaż i marin). Warto wspomnieć również o kościele pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła. Neoromańska świątynia 
zbudowana w latach 1900 – 1912. Ozdobą kościoła jest 
jego ciekawy wystrój, a w szczególności mozaiki z tłuczo-

nego szkła witrażowego o tematyce morskiej i związanej 
z patronami kościoła. Urokliwy port oraz szereg ścieżek 
i deptaków sprzyjają spacerom, a wiele atrakcji turystycz-
nych powoduje, że jest to idealne miejsce dla wypoczynku 
i leczenia. Nasza grupa krakowska seniorów mając dobre 
warunki pogodowe, dobrą organizację wolnego czasu, przy 
zachowaniu wszelkich norm sanitarnych mogła wypocząć, 
leczyć się i wewnętrznie wyciszyć. 

Janina Szydłowska
Ps. Klub Seniora naszej Brzeskiej Rodziny Kolpinga 

od kilku lat uczestniczy w tych atrakcyjnych wczasach 
nad Bałtykiem organizowanych przez księdza Prezesa 
Józefa Jakubca. W tym roku w Mrzeżynie byliśmy także. 

Z.B.

Dar serca 
dla Ukrainy

Jasieniacy mają Wielkie Serca gdyż 
na naszą akcję Pomoc św. Mikołajowi 
w zebraniu paczek dla Dzieciaków na 
Ukrainie odezwało się wiele osób. Nasze 
Koło Gospodyń Wiejskich „Pozytywnie 
zakręceni w Jasieniu” bardzo dziękuje 
wszystkim za Dar Serca. Zebraliśmy: 
maskotki, środki czystości, ubrania, 
leki, przybory szkolne. Zebrane rzeczy 
dostarczył 24 listopada 2020 r. do Mi-
żyńska pan Igor. Otrzymaliśmy piękne 
wzruszające podziękowania od ks. Zbi-
gniewa. Warto pomagać. W parafii NMP 
Matki Kościoła i św. Jakub w Brzesku 
zebrano dla tej ukraińskiej parafii, któ-
rej proboszczem jest ks. Zbigniew Pabjan 
bardzo wiele leków (ponad 50 paczek), 
artykułów sanitarnych, okularów a na-
wet aparat słuchowy. Nasze dary już 
pojechały do potrzebujących wsparcia. 
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom 
za wrażliwe serca oraz chrześcijańską 
postawę.

http://serca.xn--zebralimy-11b/
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Od 23  do 25 października  odbywały 
się w Międzynarodowe Mistrzostwa Mało-
polski Kanarków i Ptaków Egzotycznych. 
Mieliśmy zaszczyt gościć tę wystawę w Auli 
Chrystusa Krół- w dolnym kościele Parafii 
NMP Matki Kościoła i Świętego Jakuba 
w Brzesku.

Od chwili powstania Małopolskiego 
Stowarzyszenia Hodowców Kanarków 
i Ptaków Egzotycznych (tj. 25 lat), co 
roku organizowane są wystawy tych 
wspaniałych ptaków, a od czterech 
lat hodowcy mają okazję brać udział 
w mistrzostwach. Pierwsze trzy takie 
wydarzenia miały miejsce w Wojniczu, 
a tegoroczne – czwarte – gościły właśnie 
u nas w Brzesku.

Na wystawie mieliśmy okazję obejrzeć 
kolorowe i energiczne ptaki egzotyczne 
i kanarki.

Dla prezesa Stowarzyszenia, Edwarda 
Brzeżańskiego, który sam jest hodowcą 
kanarków od 36 lat, wielką dumą jest fakt, 
że w Mistrzostwach biorą udział nie tylko 
uczestnicy z całej Polski, ale także Słowacy, 
Czesi, Węgrzy, a nawet Ormianie!

„Dla mnie hodowla i czynny udział 
w Stowarzyszeniu to przede wszystkim 
hobby, ale też odskocznia od rzeczywistości, 
relaks, odpoczynek od pracy i kłopotów dnia 
codziennego” – mówi pan Edward, prezes 
Małopolskiego Stowarzyszenia Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Aleksandra Kotra 

Wdzięczność  jest  pamięcią  serca

Śpiewająca wystawa

Pragnę  tą drogą, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia a także Nowego Roku 2021 podziękować

Panu Janowi Sladkowi 
byłemu  kierownikowi biura emigracyjnego w Niemczech Za-

chodnich we Frankfurcie n/Menem. Ten pełen troski, poświęcenia 
i solidarności z nami Polakami, w latach kiedy byliśmy udręczeni 
przez komunę, był nam całkowicie oddany. Pomagał nam i przesyłał 
nas Polaków uciekających z kraju do dowolnych państw na świecie. 
Wspierał nas także materialnie, często ze swoją żoną Margaritą. Ten 
dobry człowiek pomagał także znaleźć organizacje, które często spon-
sorowały nam podróż oraz zagospodarowanie się w nowym kraju. Za to 
wszystko ja i zapewne wielu innych, żyjących obecnie w różnych kra-
jach  jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować.  BÓG  ZAPŁAĆ !

Władysław Jedynak 
32-854 Porąbka Uszewska 257
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Zacznę od tego, że nie jestem typem wędrowca i po-
dróżnika. Nie pociągają mnie wycieczki z plecakiem, nie 
kocham wypraw rowerowych i nigdy nie wybrałam się na 
pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Ale autokarami lub 
prywatnymi samochodami zwiedziłam wiele naszych i za-
granicznych sanktuariów. Poznałam też katedrę w Santiago 
de Compostela i razem z grupą pielgrzymów pokłoniłam 
się św. Jakubowi.

Dlatego z podziwem patrzę na tych, którzy lubią piel-
grzymować, poznają piękno świata, modlą się w drodze, 
zwiedzają kościoły, sanktuaria, zabytki. Są pewno bardziej 
uduchowieni, bliżej Boga, więc chyba też bliżej ludzi, niż ci, 
którzy nie idą…

Pamiętam co opowiadała mi dobra 
znajoma, że na pierwszej pielgrzymce 
szlakiem św. Jakuba, w maju 2019 
roku, było tylko kilkoro chętnych. 
Pogoda była niesprzyjająca, ludzie 
nie bardzo wierzyli w swoje siły, 
a trasy wcale nie były krótkie. Ale 
dali rady. Na każdym kolejnym etapie 
przybywało chętnych. Przewodnikiem 
duchowym był wtedy ks. Jacek Wal-
czyk. Często dołączał też ks. proboszcz 
Drabik. Obecnie funkcję kapelana 
rodzinnego przejął ks. Marcin Gazda. 
Na podsumowaniu zakończonego gru-
dniowego etapu rodzinnej pielgrzymki 
Jakubowym Szlakiem tak ocenia sta-
tus swej grupy : „Mimo wielu obostrzeń 
i trudności udało nam się zrealizować 
tegoroczny plan naszego pielgrzymowania. W sumie podczas 
7 etapów pokonaliśmy dystans 150 km z Krakowa do Piekar 
Śląskich. Cieszy nas fakt, iż za każdym razem dołączali do 
nas nowi pielgrzymi, nie tylko związani z naszym regionem, 
ale także z innych terenów.”

Pewnie dobrze się złożyło, że wła-
śnie w Piekarach, w pięknej bazylice 
u stóp cudownego obrazu Matki Bożej, 
w pierwszą sobotę miesiąca, mogli po-
dziękować Maryi za opiekę na trasie.

Rok 2020 rozpoczęliśmy pełni opty-
mizmu  i  z mnóstwem planów,  także 
tych związanych z kolejnymi etapami 
rodzinnego pielgrzymowania Drogami 
św. Jakuba - napisała w komentarzu 
po zakończony etapie pani Adriana 
- Miał  to być  odcinek  z Krakowa do 
Piekar Śląskich, podzielony na comiesięczne weekendowe 
trasy. Niektórzy z nas planowali również Camino hiszpań-
skie lub portugalskie. Tymczasem sytuacja epidemiologiczna 
zmusiła nas do pokornego zrewidowania naszych zamierzeń.

Czas na konkretne podsumowanie.
Wśród kilkunastu stałych Pielgrzymów Jakubowych 

znalazły się też dzieci. Najmłodszą z nich była Karolinka, 
uczennica pierwszej klasy. Szymon uczęszcza do klasy 
szóstej, a Dominika do siódmej. Aż wierzyć się nie chce, 
że byli w stanie pokonać trasę nie zawsze łatwą i długą na 
100 kilometrów. W nagrodę otrzymali juniorskie i familijne 
certyfikaty stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba”. 
Na serdeczne podziękowanie zasłużyli rodzice tych odważ-
nych dzieci. 

Rok 2020 był trudny ze względu na pandemię. Ta sytu-
acja wymusiła na organizatorach szukania innych sposobów 
pielgrzymowania. Zaproponowali pielgrzymki niekoniecznie 
na trasie do dalekiego Santiago. Można pokonywać duże 
odległości, zdobywać „kompostelki” i medale podróżując 
pieszo lub rowerem do pobliskich sanktuariów w Szczepa-
nowie, Bochni, Okulicach czy u św. Karoliny w Zabawie. 
Taką formę pielgrzymowania wybrali księża z parafii św. 
Jakuba w Brzesku: ks. Proboszcz, ks. Jacek i ks. Marcin, 
który pokonał na rowerze 1250, a pieszo 215 km. Zdobył 5 
medali i wiele certyfikatów. Pomyślcie, ile siły woli, wysiłku 
fizycznego, samozaparcia, odporności i determinacji wyma-

gał od siebie. Ile poświęcenia własnego 
czasu! Jeżeli do tego dodamy przewod-
niczenie w realnych pielgrzymkach od 
etapu do etapu i niemałe obowiązki 
duszpasterskie w parafii - ks. Marcin 
wydaje się być Olbrzymem. Gratulacje 
ks. Marcinie! Dziękujemy!

Na internetowej stronie parafialnej 
pojawił się artykuł o Jakubowych piel-
grzymkach w Brzesku zamieszczony 
w „Niedzieli” pod tytułem „To szansa 
na odkrycie witalności wiary w cza-
sach materialnej otyłości i duchowej 
anoreksji”. To trudne i zaskakujące 
a nawet tajemnicze sformułowanie.
Myślę, że ideę zawartą w nim trafnie 
oddał ks. Marcin:Chcemy zachęcić do 
pielgrzymowania  nie  tylko  drogami 
św. Jakuba, ale także do sanktuariów 

na terenie naszej diecezji. To doskonała okazja do zadbania 
o swoje zdrowie fizyczne, ale i duchowe. To czas poznawania 
siebie, pokonywania własnych słabości, odkrywania Pana 
Boga. Warto nadmienić, że arcybiskup Santiago de Com-
postela wydał list o Jakubowym pielgrzymowaniu na rok 

przyszły, 2021, który będzie obchodzo-
ny jako Święty Rok Compostelański, 
gdyż uroczystość św. Jakuba, czyli 25 
lipca wypada w niedzielę. W związku 
z tym w naszej parafii nadal będą or-
ganizowane kolejne etapy Jakubowego 
Szlaku. Zaplanowano 135 kilometrów 
trasy. Oczywiście początek będzie w  
Piekarach Śląskich.

Ks. Marcin kończy swą wypowiedź 
słowami: Rok Jakubowy chcemy także 
wykorzystać  do  tego,  by  promować 

naszą lokalną trasę Via Regia. Stąd od przyszłego roku, 
najprawdopodobniej od marca, szykujemy nową wersję na-
szego rodzinnego pielgrzymowania w obrębie naszej diecezji 
szlakami św. Jakuba od Pilzna po Chełm.

To bardzo dobry pomysł. Na pewno, o ile wreszcie prze-
zwyciężymy coronawirusa, pielgrzymów przybędzie. Patrząc 
na zdjęcia z kolejnych etapów drogi, widzimy te same osoby. 
Cieszymy się, że jesteście, podziwiamy Wasz hart ducha. 
Chwała Wam za to! Ale szukajcie innych w sąsiedztwie 
i wśród znajomych. Wiem, nie wystarczą zdrowe nogi. Tu 
trzeba o wiele więcej. Niech Wasza dyspozycyjność, odpo-
wiedzialność, werwa i radość życia rozszerza się i owocuje 
w przyciąganiu innych w wędrówce do Królestwa Bożego!

Maria Dziwiszewska

Na Jakubowym Szlaku w 2020 roku
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Wzrasta młody człowiek, który wierzy w Boga, 
 nie odrzuca Go, nigdy o Nim nie zapomina,
 lecz żyje zgodnie z Jego wolą. 
Wzrasta młody człowiek, który na pierwszym miejscu 
 stawia Boga, słucha Jego słowa, 
 przyjmuje sakramenty, modli się i żyje
 zgodnie z Jego przykazaniami. 
Wzrasta młody człowiek, który ofiarowuje Panu 
 pierwszy dzień tygodnia, przeznaczając go
 na pełne uczestniczenie w Eucharystii 
 i odpoczynek w pogodzie ducha.
Wzrasta młody człowiek, który kocha rodziców, 
 rozmawia z nimi serdecznie i szczerze, 
 pomaga im i potrafi uznać ich za "nauczycieli 
 życia", życia chrześcijańskiego. 
Wzrasta młody człowiek, który nigdy nie czyni zła, 
 nie "zabija" innych, lecz pomaga im żyć 
 i być szczęśliwymi; tylko w ten sposób 
 może on umacniać grupę, Kościół, świat. 
Wzrasta młody człowiek, który nie stawia przyjemności 
 na pierwszym miejscu, lecz potrafi 
 kontrolować własne instynkty i spożytkować 
 swoje siły w czynieniu dobra. 
Wzrasta młody człowiek, który nie odbiera innym ich 
 dóbr, dobrego imienia, szacunku ... 
 lecz hojnie dzieli się tym, co posiada,
 nie zatrzymując tego zazdrośnie jedynie dla siebie. 
Wzrasta młody człowiek, który nigdy nie kłamie, 
 lecz zawsze mówi prawdę i kocha ją 
 ponad wszystko na świecie. 
Wzrasta młody człowiek, który nie pożąda rzeczy 
 innych ludzi, nie zazdrości temu, 
 komu wiedzie się lepiej niż jemu, 
 lecz cieszy się z sukcesów innych. 
Wzrasta młody człowiek, który nie żywi złych pragnień, 
 lecz zachowuje czyste serce; 
 jasnym i pogodnym spojrzeniem obejmuje cały świat.

Tekst z rozmyślań dla młodzieży „Dzień za dniem”
Danilo Zanella

Jezus wzrastał
„Jezus zaś wzrastał w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i ludzi” (Łk.2,51)

Podobnie też Jezus wzrastał w swoim ciele mistycz-
nym, którym jest Kościół, wspólnota ludzi wierzących. 
Wzrasta też w każdym człowieku, który ma wyrytą w 
sercu jego Twarz; wzrasta we wszystkich wierzących, 
członkach ciała, którego głową jest Chrystus.

Rabindranath Tagore
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Grupa młodzieży diecezji tarnowskiej z Kardynałem Franciszkiem Macharskim, Biskupem Władysławem Bobowskim i Księżmi 
Zygmuntem Bochenkiem oraz Stanisławem Markiem u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie przed Bazyliką św. Piotra po 
otrzymaniu „Listu do Młodych z całego Świata”. Rzym, dnia 31 marca 1985 roku w Niedzielę Palmową.

Światowe Dni Młodzieży


