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Jubileusz - tak jak miłość - niejedno ma imię 
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Diamentowy Jubileusz

W gronie rodziny

W kręgu przyjaciół i kolegów
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Tak rozpoczął swoją wypowiedź 
Ksiądz Prałat Franciszek Kostrzewa 
podczas uroczystej Mszy św.  z okazji 
60 rocznicy święceń kapłańskich.

 I zaraz dodał: Myślę, że po to są 
właśnie jubileusze, aby sobie uświa-
domić,  ile człowiek doświadczył łask 
od Boga i życzliwości od ludzi….60 lat 
temu  stanąłem po raz pierwszy przy 
ołtarzu i od razu wiedziałem, że tu jest 
moje miejsce. I tak pozostało do dziś. 
Jestem wdzięczny Panu, że ono mi się  
nie znudziło. Nie miałem większych 
problemów ani chwil jakiegoś załama-
nia I myślę, że tak będzie do końca. Ka-
płaństwo odbieram jako nieprzerwany 
łańcuch Bożego dobrodziejstwa. I chcę 
za to podziękować Bogu i ludziom… 
Bóg prowadził mnie szczęśliwie po 

„Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj 
o wszystkich Jego dobrodziejstwach”    (Ps 103)

ścieżkach kapłańskiego życia. Dobrze 
mi się układało z biskupami, probosz-
czami, wikariuszami i parafianami. 
I za to dzięki Ci Panie Boże.

Ze wzruszeniem i  wdzięcznością   
wspominał ludzi, których spotykał na 
swojej długiej drodze życia. Rodziców, 
którzy uczyli go pobożności, pracowito-
ści i posłuszeństwa. Nauczycieli,   nie 
tylko dbających o wiedzę,  ale również 
o kształtowanie  postaw moralnych 
dzieci i młodzieży. Kolegów i koleżanki 
ze szkolnej ławy. Niektórzy przyjechali, 
mimo wieku i są obecni na uroczystości. 
Parafian z miejscowości, gdzie kiedyś 
pracował. Rozpoznawał ich szukając 
wzrokiem po kościele.

Szczególnie serdecznie mówił 
o księdzu Stosurze, proboszczu brze-

skiej parafii i o katechetach tamtych 
lat: ks. Wieczorku, ks. Blecharczyku, 
ks. Pękale. Wspominał profesorów 
i wychowawców w gimnazjum a potem 
w Seminarium Duchownym   i probosz-
czów na swych pierwszych placówkach. 

Jubileusze niejedno mają imię
Jubileusze, spotkania koleżeńskie  po 

„okrągłych” latach, organizuje się przez 
cały rok, ale teraz na przełomie wiosny 
i lata zbiera się ich jakby znacznie 
więcej. Tak przynajmniej złożyło nam 
się w redakcji KnU, kiedy układaliśmy 
obecny numer. Pokazuje to jego okładka. 
Popatrzmy na nią uważnie…

…Błogosławiony Edmund Bojanow-
ski, bo to jego Rok, bo 200 – lecie urodzin. 
To także Jubileusz Sióstr Służebniczek, 
przedszkolaków z ich ochronek, niepeł-
nosprawnych z DPS, chorych i starusz-
ków, którymi Siostry się opiekują…

…Dystyngowana, pełna energii Stu-
latka, Pani Kaczmarowska. Samotna, 
ale nie sama, bo otoczona serdeczną tro-
ską Wspólnoty Samarytańskiej i kręgu 
przyjaciół... 

…Diamentowy Jubilat, Ksiądz Pra-
łat Franciszek. Zamyślony, patrzy uważ-
nie nie tylko na zasłuchanych w jego 
głębokie rozważania o Sercu Bożym, ale 
zdaje się widzieć tych wszystkich, którzy 
przez minione 60 lat słuchali , jak prze-
mawiał z ambony, w sali katechetycznej 
czy na spotkaniach koleżeńskich…

…Drugi kapłan, Srebrny Jubilat 
Wiesław, proboszcz z Okocimia – parafii 
mającej najwięcej w Ziemi Brzeskiej 
energicznych samorządowców, lekarzy, 
zasobnych przedsiębiorców, dzienni-
karzy, profesorów wyższych uczelni na 
1km2 powierzchni. Wciąż uśmiechnięty, 
ale też zatroskany, jak wyzwolić u tych 

ludzi o wielkich możliwościach jeszcze 
więcej zaangażowania w ewangelizację 
i dobro wspólne…

… I wreszcie najmłodsi Jubilaci  
- „Uszwianie” – reprezentanci wielu 
innych, działających   w naszym rejo-
nie zespołów teatralnych, chórów, grup 
muzycznych promujących i odkry-
wających skarby tradycji , zdrowego 
obyczaju i umiłowania małej ojczyzny. 
Tak potrzebnych dziś, kiedy pseudoelity 
z dużych miast, dysponujące wielkimi 
środkami są rozsadnikami chamstwa, 
pornografii, mowy nienawiści.  „Uszwia-
nie – do tańca i do różańca!”. Ich zespół 
był matecznikiem, w którym kiełkowało 
i rozwijało się  powołanie prymicjanta 
sprzed dwóch lat - ks. Łukasza.

Te opisywane na łamach KnU uro-
czystości – to tylko przykłady. Trzeba 
dostrzec za nimi dziesiątki, nawet 
setki innych celebrowanych w naszych 
domach, kościołach, szkołach, zakładach 
pracy, stadionach – jubileuszy małżeń-
skich, rocznic placówek kulturalnych czy 
zjazdów rodzinnych. Przy ich wielkim 
bogactwie i różnorodności – zauważ-
my – łączy je jedno. Otóż te osobiste, 
rodzinne, czy wielopokoleniowe dzieje 
nieraz dużych religijnych czy świeckich 
wspólnot nie zamykają się tylko w wy-
miarze naturalnym, w doczesności, nie 
są tylko refleksją nad historią zgodnie 
z przysłowiem: Historia est magistra 
vitae – Historia jest nauczycielką życia – 

Prawie zawsze w  
programach tych 
jubileuszy widzi-
my coś znacznie 
więcej… Jest od-
niesienie do życia 
przyszłego – do 
wieczności. To nie 
tylko historia zamknięta w określonej 
ilości lat, ale także Historia Zbawienia, 
jakaś cząstka Bożego Planu Uświęcenia 
i Zbawienia Świata, narodów i poszcze-
gólnych ludzi. Świadectwem tej wiary 
jest wpisana w programy spotkań Msza 
św. Możemy powiedzieć, że ta Msza jest 
zaproszeniem skierowanym do Pana 
Jezusa. Aby był z nami, bo gromadzimy 
się w Jego Imię. A On przecież zapew-
nia: Gdzie dwaj albo trzej gromadzą się 
w imię moje, tam ja jestem pośród nich.

W Psalmie 90 czytamy:
 Daj nam tak liczyć dni nasze,  
 byśmy się nauczyli mądrości serca!

Tak. Każdy jubileusz to próba ogar-
nięcia minionego czasu, powrotu do 
przeszłości, zatrzymania szczęśliwych 
chwil, ocalenia sprawdzonych wartości. 
Pamiętajmy o tych słowach Psalmisty, 
a wtedy z każdego jubileuszu wyjdziemy 
ubogaceni mądrością serca, która jest 
odblaskiem Mądrości Bożej.

Ks. Zygmunt Bochenek
Redaktor Naczelny
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Od nich uczył się, jak być dobrym 
kapłanem. A potem uczył    i kształto-
wał innych: dzieci i młodzież, zastępy 
przyszłych kapłanów w tarnowskim 
Seminarium,  głosił płomienne a jakże 
proste kazania. Nigdy nie zapomnę, jak 
mówił  o przymiotach Ducha Świętego 
podczas Zielonych Świąt  w małym 
kościółku. To było po pierwszej Drodze 
Światła w naszej parafii - czternastu 
spotkaniach ze Zmartwychwstałym 
Chrystusem aż do zesłania Ducha – 
Pocieszyciela. Tak niewiele mówiło  się 
wtedy  o znaczeniu Trzeciej Osoby Bo-
skiej w ludzkim życiu. A Ksiądz Fran-
ciszek potrafił mówić  z mocą. Trafiał 
do serc czasem bardzo zatwardziałych 
i przemieniał je. Wielu parafian przy-
chodziło do kościoła w pierwsze piątki 
miesiąca, choć nie byli stałymi uczest-
nikami tych nabożeństw, by posłuchać 
jego homilii o uczynkach miłosiernych,  
o cnotach, zamyśleniu nad Litanią do 
Serca Bożego czy o św. Jakubie. Dobrze, 
że są opublikowane drukiem. Ludzie 
potrzebują takiej katechezy, bo w tych 
trudnych czasach,  w jakich przyszło 
nam żyć,   w codziennych zmaganiach 
z rzeczywistością – czasem zapomina 
się o Bogu, a  minimalna wiedza  z re-
ligii,    z zamierzchłej przeszłości dawno 
temu została zapomniana…

Trzeba ewangelizować, docierać 
do wszystkich, być żywym świadkiem 
zjednoczenia z Jezusem, kochać Boga 
w drugim człowieku, nie uciekać w sa-
motność…

***
Na uroczystą odpustową Mszę św. 

połączoną z jubileuszem kapłaństwa 
Księdza Franciszka, zaproszono  nie-
codziennego gościa -  Ks. Biskupa 
Ordynariusza - Andrzeja Jeża. Był 
głównym celebransem i wygłosił 
homilię. Podkreślił zasługi Jubilata, 
życzył mu błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata kapłańskiego życia. 
Powiedział m.in. że opinia Księdza 
Proboszcza Drabika, o Jubilacie, że jest 
„staruszkiem z laseczką przemierzają-
cym codziennie drogę do kościoła” mija 
się nieco z prawdą . Ks. Franciszek 
– wg opinii Księdza Biskupa – tryska 
energią.

Przybyli księża z  Dekanatu, księża 
Rodacy, i ci, którzy pracowali w naszej 
parafii –  35 kapłanów swoim uczest-
nictwem wyraziło radość  i łączność 
z Jubilatem. To wielkie zbiorowe 
dziękczynienie za to, że zawsze żył 
w zgodzie z Bogiem i ludźmi. Siostry 
zakonne (w kościele były nawet  dwie 
niepokalanki w białych habitach 
– dawne uczennice Księdza Fran-
ciszka ze Starego Sącza) wyśpiewały 
Księdzu Prałatowi życzenia. Kwiaty, 

kwiaty, kwiaty, upominki wyrażające 
wdzięczną pamięć. Najciekawszym 
i być może najcenniejszym prezen-
tem od szkolnego kolegi Księdza był 
jedyny w swoim rodzaju i chyba też 
w historii - polski  grosz z tysiąc pięć-
set któregoś tam roku z wizerunkiem 
Chrystusa. Nasz Jubilat, co prawda, 
nie ceni światowych dóbr – ale przyjął 
go z wdzięcznością jako dar  serca, jak 
ewangeliczną perłę.

***
 Powrócę myślami do czasu, gdy 

Ksiądz wrócił do rodzinnego miasta. 
Z jego decyzji, choć Go wtedy jeszcze 
nie znaliśmy, może najbardziej byli 
zadowoleni Seniorzy skupieni w Pa-
rafialnym Klubie. Zapraszaliśmy Go 
na spotkania. Przychodził, wyjaśniał 
sporne sprawy, dodawał otuchy, żarto-
wał. Towarzyszył nam   w pielgrzymce 
na Ogólnopolskie spotkania Bractwa 
Szkaplerznego do Czernej. Zawsze 
uśmiechnięty i chętny do słuchania. 
Czy wiecie, że znał  i pewno jeszcze cza-
sem opowiada, setki , nie przesadzam, 
naprawdę – „kawałów”. Pamiętam 
taką jedną pielgrzymkę Ruchu dla 
Lepszego Świata do Torunia. Ksiądz 
Franciszek wracał z nami od rodziny 
mieszkającej gdzieś tam w okolicy. Umi-
lał nam drogę  opowiadając  i dowcipku-
jąc, przez co kilka godzin jazdy minęło 
szybko.  Mało jest ludzi, którzy mają  
poczucie humoru i taki arsenał radości, 
jak On. Prawdziwy chrześcijanin, o jakim 
marzy ostatnio Ojciec Święty Franciszek   
w swej pierwszej adhortacji „Evangelii 
Gaudium („Radość Ewangelii”): radosny, 
zaangażowany,  z entuzjazmem podejmu-
jący kolejne wyzwania.

 
Na zakończenie Mszy świętej do am-

bonki podszedł Szanowny Diamentowy 
Jubilat. Przemówił  wzruszonym, czasem 
załamującym się głosem: 

Na koniec dziękuję wszystkim tu 
obecnym, którzy zaangażowali w przygo-
towanie tego święta   i sprawili, że ono tak 
ładnie wygląda. Najpierw proszę Księdza 
Biskupa, aby przyjął wyrazy głębokiej 
wdzięczności, szczerego oddania za obec-
ność, Eucharystię  i Słowo Boże, którego    
w skupieniu wysłuchałem. Wdzięczność 
pragnę też okazać Księdzu  Infułatowi 
Adamowi Kokoszce, Księdzu Profesorowi 
Stanisławowi Piechowi, Księżom Deka-
nalnym, Księżom Rodakom. Dziękuję 
mojej Rodzinie, trochę dzisiaj zdekom-
pletowanej, Siostrze Organistce, Chórowi 
parafialnemu  i s Zakrystiance, która 
z takim talentem i poświęceniem zadbała 
o wystrój świątyni.

Dziękuję ks. Proboszczowi Józefowi 
Drabikowi za zorganizowanie mi tej 
uroczystości. Łączą nas dwie parafie: 

Kiedyś był wikariuszem u mnie w Kry-
nicy, teraz ja jestem jego rezydentem. 
Dziękuję, bo mi tu dobrze. Słowa 
serdecznej wdzięczności kieruję do ks. 
Zygmunta Bochenka, bo od niego za-
czął się mój pobyt w Brzesku. Przyjął 
mnie do kapłańskiej wspólnoty i do 
stołu na plebanii. Zorganizował mi 
jubileusz 50 - lecia  święceń. W tak 
przyjaznej atmosferze człowiek czuje 
się potrzebny. I tak trwało przez ostat-
nie 16 lat. Katecheci są pracowici, 
uczynni  i odpowiedzialni. Liczna 
służba liturgiczna wspaniale przy-
gotowana. Powiedziałbym, że chodzą 
jak w zegarku. I niech tak będzie. 
Tak mi się to podoba, że chętnie bym 
jeszcze jakieś …lecie chciał obchodzić, 
ale to już trzeba „załatwiać” z Ojcem 
Niebieskim.

                
***

Uczestników uroczystości nie zdzi-
wiło końcowe podziękowanie Księdza 
Jubilata dla Starszego Cechu  Kazi-
mierza Kurala, który zawsze służy 
przygotowaniem posiłków dla uczest-
ników rożnego rodzaju spotkań  i uro-
czystości parafialnych. Ale zaskoczyły 
nas podziękowania dla Piotrka,   pra-
cownika gospodarczego, który spełnia 
najróżniejsze zadania przy kościele: 
od sadzenia i pielęgnowania kwiatów 
poprzez pomoc w dekoracji kościoła, 
do służby lektorskiej i zbierania ofiar 
na tacę w pierwsze piatki miesiąca. 
Służył mi zawsze pomocą,  z uśmie-
chem pytał, czy jeszcze coś może dla 
niego zrobić nie oczekując niczego 
w zamian. Niech ci to Bóg stokrotnie  
wynagrodzi, Piotrusiu! – powiedział 
wzruszony Jubilat... Wyobrażam so-
bie, jaki musiał być szczęśliwy Piotrek 
stojący wtedy u stóp ołtarza. I my 
też Ci dziękujemy, Księże Prałacie, 
że pamiętasz o każdym człowieku, 
jak dobry Bóg patrzący  z miłością na 
swój Lud. 

Zakończę życzeniami zamieszczo-
nymi na stronie internetowej parafii. 
Przyjmij je, Księże Franciszku, od 
mieszkańców Brzeskiego Dekanatu, bo 
wszyscy jesteśmy Twoimi dłużnikami 
i razem dziękujemy Bogu, że w swojej 
dobroci przysłał Cię do nas.

Maria Dziwiszewska

Czcigodnemu Jubilatowi z głębi 
serca życzymy, by dobry Bóg 
czuwał nad Nim a Maryja 
otoczała Go swoją opieką 
w każdym dniu trudnego 

kapłańskiego życia.
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„Własnym i poważnym obowiązkiem, 
zwłaszcza duszpasterzy, jest troska o ka-
techizację ludu chrześcijańskiego, ażeby 
wiara wiernych przez przyjmowanie 
nauki i doświadczenia życia chrześci-
jańskiego stawała się żywa, wyraźna 
i czynna” (kan.773) – mówi Kodeks 
Prawa Kanonicznego całego Kościoła.

***
Tę troskę widać bardzo wyraźnie 

w życiu i posłudze kapłańskiej Księdza 
Franciszka Kostrzewy, obecnie Diamen-
towego Jubilata, który realizuje swoje 
powołanie kapłańskie przez szczere 
oddanie rodzinnej parafii. Ksiądz Prałat  
krzewi pamięć o ludziach, którzy z tej 
wspólnoty wyszli, bądź  wiele w nią wnie-
śli przez swoją posługą duszpasterską.

 Wyświęcony w 1954 roku, pracował 
jako wikariusz i katecheta w Porąbce 
Uszewskiej, Radłowie  i Starym Sączu 
oraz jako wizytator diecezjalny nauki 
religii i pracownik Referatu Kateche-
tycznego w Tarnowie.

W 1972 roku, biskup tarnowski Jerzy 
Ablewicz mianował go ojcem duchow-
nym alumnów Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie a następnie 
wykładowcą homiletyki. Po dwóch 
latach pracy wśród alumnów, został pro-
boszczem Parafii Wniebowzięcia NMP 
w Krynicy Zdroju. Tam także działał na 
polu katechetycznym, samemu ucząc 
religii, budując nowy dom katechetyczny 
oraz pełniąc posługę dekanalnego dusz-
pasterza nauczycieli i wychowawców. 
Po opuszczeniu krynickiej parafii, aż do 
przejścia na emeryturę, po raz drugi peł-
nił obowiązki diecezjalnego wizytatora 
nauki religii. 

***
W czasie swojej działalności kate-

chetycznej w wymiarze parafialnym 
i diecezjalnym Ks. Franciszek Kostrzewa 

DIAMENTOWY JUBILAT  
opracował wiele ważnych publikacji. Do 
nich należą  Jasne dni, wydane przez 
referat katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
w 1968 roku w maszynopisie, a przezna-
czone dla młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania oraz  rodziców i świad-
ków bierzmowania. Zbiór ten zawiera 10 
konferencji napisanych przystępnym, 
obrazowym językiem. Każda z nich roz-
poczyna się od przykładu bliskiego słu-
chaczom,  stanowiącego tło do dalszych 
rozważań katechizmowych. Dotyczą one 
takich tematów jak: bogactwo darów 
Bożych, dojrzałość duchowa wspoma-
gana sakramentem bierzmowania, 
praca nad sobą i apostolstwo dobrego 
przykładu. Ponadto autor przedstawia 
swoje refleksje nad pozytywnym ujęciem 
wolności, właściwym rozumieniem cnoty 
czystości, znaczeniem przemyślanego 
wyboru świętego patrona bierzmowania, 
zaangażowaniem w działalność grup 
apostolskich według wskazań soboro-
wego dekretu o apostolstwie świeckich 
oraz wiele innych. W tych katechezach 
omówiony został szczególny wymiar 
apostolstwa, które swoje zakorzenienie 
ma w dojrzałości życia chrześcijańskiego 
umocnionej sakramentem bierzmo-
wania. Może być ono praktykowane 
na kilka sposobów, szczególnie jako 
przekazywanie wiary poprzez dzielenie 
się swoją wiedzą religijną (apostolstwo 
dobrego słowa); jako dobry przykład, 
przez który dojrzały wyznawca Chry-
stusa rozszerza Królestwo Boże życiem 
wiernym Ewangelii oraz przez modlitwę 
rozumianą jako działanie „na odległość”, 
służące uświęcaniu innych. Wielką za-
letą wpływającą na przyswojenie sobie 
przekazywanych treści jest jasność 
i klarowność  rozważań.

Dziełem, do powstania którego 
przyczynił się Czcigodny Jubilat, jest 

katechizm dla dzieci przygotowujących 
się do przyjęcia pierwszej Komunii 
świętej Jam jest Chleb Życia wydany 
pierwszy raz w 1982 roku. Podręcznik 
ten używany najczęściej w klasach dru-
gich szkoły podstawowej doczekał się 
kilku wznowień i do dziś służy dzieciom 
i katechetom. Powstał dzięki staraniom 
biskupa Piotra Bednarczyka. Jak pisał 
ówczesny biskup tarnowski Jerzy Able-
wicz, jest to ważna pomoc do owocnego 
przygotowania się na przyjęcie Eucha-
rystycznego Pana. 

Należał także do kilkuosobowego 
zespołu autorów przygotowujących 
podręcznik do nauki religii w kl. III p.t. 
„Czekamy na Zbawiciela”. Był on przez 
kilkadziesiąt lat (od 1975 r.) wydawany 
kilkakrotnie. 

W tych latach także grupa kate-
chetów założona przez jezuitę, ks. Jana 
Charytańskiego pracowała nad ogólno-
polskim katechizmem obejmującym kla-
sy od V do VIII opartym na dokumentach 
Soboru Watykańskiego II. Ksiądz Fran-
ciszek Kostrzewa należał do tej grupy 
i włożył wiele wysiłku w powstanie tego 
cyklu szczególnie przy opracowywaniu 
klasy VII i VIII. Podręcznik ten został 
wydany pod wspólnym tytułem Kate-
chizm Religii Katolickiej   i doczekał 
się kilku wydań. Służył młodzieży przez 
wiele lat, a w czasach komunistycznych, 
kiedy dostęp do literatury religijnej był 
bardzo ograniczony, stał się cenną po-
mocą zarówno dla katechetów,  jak i dla 
katechizowanych w diecezji tarnowskiej 
i na terenie całego kraju.

Swego rodzaju uwieńczeniem do-
robku naukowego w dziedzinie kate-
chetyki, jest współpraca czcigodnego 
Jubilata w opracowaniu Katechizmu 
dla dorosłych - polskiej adaptacji Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego. Zgodnie 
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Janina Kaczmarowska urodziła się 24 maja 1914 roku w Chrza-
nowie. Jej Rodzina  przeniosła się do Brzeska, gdzie Janina 
kontynuowała edukację szkolną. W roku 1934 wspólnie ze swoim 
bratem Leopoldem (ur.18 XII 1915 r.) zdali egzamin dojrzałości 
w Państwowym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Brzesku. W następnych latach uzyskała wykształcenie praw-
nicze. Przez wiele lat pracowała w brzeskim banku. Po okresie 
czynnej pracy zawodowej przeszła na emeryturę. Całe życie 
spędziła w Brzesku, gdzie w dalszym ciągu przebywa.

Janina Kaczmarowska 
skończyła 100 lat!

ze wskazaniem papieża Jana Pawła 
II Konferencje Episkopatów krajowych 
powinny zadbać o opracowanie „nowych 
katechizmów lokalnych, przystosowa-
nych do różnorakich środowisk i kultur, 
a jednocześnie dbających o zachowanie 
jedności wiary oraz wierność nauce 
katolickiej” (Fidei Depositum). Także 
i Komisja Episkopatu Polski d/s Wycho-
wania Katolickiego podjęła inicjatywę 
opracowania takiego dokumentu. Popro-
siła o to Zespół kierowany przez ks. Jana 
Charytańskiego. Wśród współautorów 
tego tekstu znalazł się także ks. Franci-
szek Kostrzewa, ówczesny wizytator lekcji 
religii w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.  
Dokument ten został zatwierdzony przez 
Komisję. Podobnie jak    i ogólnokościelny,  
Katechizm dla dorosłych składa się 
z czterech części, odpowiadających znanej 

tradycji katechetycznej Kościoła przedsta-
wiając poszczególne części depozytu wiary. 

Część pierwsza: „Wyznanie wiary” - 
Credo omawia postawę człowieka ze swej 
natury otwartego na Boga, któremu On 
wychodzi na spotkanie przez Objawienie; 
a następnie omawia poszczególne artyku-
ły chrześcijańskiego Credo.

Część druga: „ Celebracja misterium 
chrześcijańskiego”, zajmuje się omówie-

niem roli   i znaczenia sakramentów świę-
tych w życiu wspólnoty Kościoła.  „Życie 
w Chrystusie” - to tytuł części trzeciej, 
w której autorzy przedstawiają wykładnię 
Dekalogu. Całość zamyka część czwarta, 
stanowiąca refleksję nad modlitwą i jej 
rolą  w tradycji biblijnej oraz współczesnym 
życiu chrześcijańskim ze szczegółowym 
omówieniem modlitwy Ojcze nasz, której 
nauczył swoich uczniów sam Chrystus.

Katechizm dla dorosłych jest ważną po-
zycją dla całego Kościoła w Polsce. Stanowi 
element pomocny do przyswajania sobie 
treści Katechizmu Kościoła Katolickiego 
w warunkach polskich końca XX i począt-
ku XXI wieku.

W dorobku księdza Kostrzewy znajduje 
się też zbiór licznych katechez okoliczno-
ściowych o sakramencie chrztu, świętej 
Kindze i Nawiedzeniu Matki Bożej oraz 
konferencji formacyjnych wygłoszonych 
na Studium Katechetycznym dla kateche-
tów świeckich w Tarnowie. Jest on także 
współautorem i współredaktorem kazań 
dla dzieci i młodzieży opracowanych przez 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie. 

***
W wymiarze realizacji kapłańskiej 

funkcji przepowiadania przez Księdza 
Prałata Franciszka Kostrzewę, należy 
przedstawić wydane przez niego teksty 
homiletyczne i historyczne. Do tej ostatniej 
grupy należą dwie pozycje dotyczące kapła-

nów związanych z Brzeskiem. Pierwsza 
Wezwał ich Pan wydana w 2004 roku 
i wznowiona po pięciu latach to zbiór 
biografii kapłanów i osób życia konsekro-
wanego pochodzących z Brzeska. Druga, 
wydana w 2008 roku Duszpasterze Fary 
Brzeskiej obejmuje księży, którzy pra-
cowali w parafii św. Jakuba w Brzesku 
w latach 1443-2007. Obie te pozycje mają 
wyjątkowy charakter i są skarbnicą wiedzy 

zarówno historii miasta jak  i brzeskiej 
wspólnoty parafialnej.  Ksiądz Franciszek 
Kostrzewa jest również autorem dwóch 
tomów kazań tematycznych, Rozważania 
katechizmowe o dobrych uczynkach 
i cnotach, Tarnów 2011 oraz Serce Jezu-
sa pełne zbawienia. Rozważania nad 
Litanią do Boskiego Serca, Tarnów 
2012. Oba tomiki są owocem  pierwszo - 
piątkowych  kazań,  wygłaszanych przez 
autora w kościele św. Jakuba w Brzesku. 
Czcigodny Jubilat opracował także  Za-
myślenia modlitewne nad Litanią do 
świętego Jakuba Starszego Apostoła, 
które są jedynym tak kompleksowym 
modlitewnikiem w języku polskim 
poświęconym osobie św. Jakuba wyda-
nym  z okazji ogłoszenia tego Świętego 
Patronem miasta Brzeska w 2010 roku.  

Diakon Jakub Kuchta
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Przystaję na chwilę wspomnień. 
Przywołuję obraz co się w pamięci 
szczęśliwie ostał. Jestem szczęściarą! 
W moim życiu zdarzył  się św. Jan Pa-
weł II … i Pani Kaczmarowska!

Spotykałam Ją przed laty będąc 
wtedy dzieckiem. Wracałam ze szkoły 
w chałaciku granatowym. Niosłam ele-
mentarz w tekturowym tornistrze i ze-
szyt do rysunków szesnastokartkowy.

 Zawsze mówiłam: „Dzień dobry” 
- wyraźnie i głośno. Podnosiłam oczy 
do góry  pełne zachwytu. Przystawała 
z uśmiechem, choć wydawała się su-
rowa kiedy  chciała zajrzeć do mojego  
zeszytu.  „Dziecko powinno się uczyć. 
Pamiętaj! Uczysz się przecież dla sie-
bie.!” Stawiałam tornister na chodniku. 
Szukałam zeszytu i wydawało mi się, 
że jestem w niebie.

 Dla dziecka niebem jest dobre sło-
wo, spojrzenie pełne sympatii i ciepło 
człowieka.

I słowa: „Pięknie, tak trzymaj dziec-
ko! A teraz zmykaj do domu bo mama 
z obiadem czeka!”

 I Pani się oddalała, wchodziła 
w różany ogród a potem ścieżką pośród 
kwiatów do domu. Jakże ja pragnęłam 
przekroczyć jego próg! Marzyłam aby 
wejść na werandę a z niej do salonu. 
Widywałam Panią Kaczmarowską czę-
sto w ogrodzie. Za zielonym parawanem 
róż Pani w kapeluszu                   i ręka-
wiczkach. Owocowe drzewka, grządki 
jarzyn i poziomek. I moja Dobra Pani - 
niczym Księżniczka. Choć nie siedziała 
w bujanym  fotelu, i nie czytała książki 
w cieniu jabłoni. Rwała chwasty i pa-
rzące pokrzywy. Tylko rękawiczki bro-
niły dostępu do jej dłoni. Spotykałam 
Ją przed laty będąc już panienką. Ona 
szła naprzeciw w płaszczu bądź zwiew-
nej sukience. Tak musiała wyglądać 
Ingrid Bergman w Casablance. W niej 

ją widziałam. Patrzyłam onieśmielona. 
Patrzyłam  i nic więcej.

 ***
 Pani Kaczmarowska. Energiczna, 

dowcipna z humorem. Jej czas stanął 
a biegły tylko lata moje. Jej włosy od 
lat takie same. Jedwabiste miękkie 
i kręte. Ta sama fryzura, włosy nad 
karkiem upięte. I krok młody sprężysty, 
jej postać tak dobrze mi znana. Cieszy-
łam się na każde „dobry wieczór”. Na 
każde „dzień dobry” z rana. I zawsze: 
” Co słychać? Co robisz? O studia? To 
dobrze me dziecko!” Miejsce spotkań 
szczególne – zbieg ulicy Czarnowiej-
skiej z Brzezowiecką! Czas w miejscu 
nie stoi, wiadomo. I biec za sobą na-
każe. I każdy biegnie bo musi! A Pani 
Kaczmarowskiej nic Czas nie każe! To 
Ona zatrzymać mu się kazała. I Wiek 
przy niej cierpliwie stoi! Czas drepce 
w miejscu, przy nodze, wyrwać do 
przodu się boi!

***
 Spotkałam Ją kiedyś na mieście, 

szłam z synem. Przypomnieć datę  
dokładną nie jest mi łatwo. Idzie 
uśmiechnięta. Mówię: „Cieszę się, że 
Panią widzę!”  -  „Ja też się cieszę, że 
was widzę moja dziatwo! Jestem taka 
szczęśliwa bo wracam z banku kocha-
na! Ostatnią ratę kredytu spłaciłam! 
I jestem taka uradowana! A jak się 
ten bank musi cieszyć, że kredyt spła-
ciłam do reszty? Oj  mądrzy chyba 
nie byli bo kredyt mi dali. Dziwię się! 
Wiesz ty? Zrobiłam elewację na mym 
domku z czerwonej cegły!” Na tę wia-
domość do mych oczu niespodziewanie 
łzy nabiegły, bo moja pamięć zachowała 
obraz takiego domu - jakich mało! Na 
to Pani Kaczmarowska: ”Jemu się też 
coś od życia należało! ”I z uśmiechem, 
z błyskiem w młodzieńczych pięknych 
oczach była taka jak przed laty - rado-
sna, figlarna, młoda i urocza. Rozmowy 
krótkie, w przelocie, na ulicy w ogro-
dzie, na mieście. Wszystkie pamiętam, 
słowo po słowie, jak święto w tym dniu 
- wierzcie!

 
*** 

Poprzez róż przekwitłych szpaler - 
ta rozmowa się toczy. Wracałam z pracy 
na nogach, jesień. ”Co tak po nocy?” - 
pyta mnie pani Kaczmarowska stojąca 
w swoim ogródku. „Wracam z apteki 
i tak sobie ze swoimi myślami idę 
pomalutku. I takie szczęście spotkało 
mnie dzisiaj, że mogę Panią zobaczyć. 
Radośniej mi pójdzie się teraz i szybciej 
i jakoś inaczej. A czeka na mnie ma-
musia i pewno wygląda czas cały. Do 

domu jeszcze daleko - kawałek mam 
drogi niemały.”

„Ile lat liczy sobie Mamusia? Czy 
do wieku stosownie sprawna? Mówię, 
że lat ma osiemdziesiąt cztery i z cho-
dzeniem jest strasznie marna!”Przy-
muszam  ją  słowem i perswazją  by 
poszła na Kopiec Kościuszki.Czasem 
mi się uda ją przekonać i chodzi wokół 
stołu jak Dulski!”

„Osiemdziesiąt cztery lata Aneczko. 
Słuszny wiek ma twoja mamusia i  nie 
dziw się  proszę kochana, że nie chce 
się jej już poruszać.”

Już ze śmiechem skończyła swą 
kwestie: ” Co ja ci tu zaczynam pleść. 

Mamusia ma osiemdziesiąt cztery lata 
a to ja mam dziewięćdziesiąt sześć!”

Śmiałyśmy się chwilę serdecznie. 
”I już zmrok, dobranoc, do zobaczenia”.
Poszłam do góry Czarnowiejską.

Pani Kaczmarowska z motyczką 
poszła do nieposłusznego korzenia.

Takich spotkań i rozmów zapisała 
moja pamięć wiele.

 Miałam szczęście grać w klasy na 
chodniku, którym chodziła Pani Kacz-
marowska. Mam szczęście pamiętać 
dotyk jej ręki kiedy gładziła mnie po 
włosach. Mogłam w ogrodzie zrywać 
róże, miałam na to jej przyzwolenie. 
Nie wiem czy będzie to zrozumiałe ale 
to było wielkim wyróżnieniem.

 ****
 Jestem szczęściarą! Powtórzę raz 

jeszcze! Tych wspomnień niech mi czas 
nie wymaże! Pani Kaczmarowskiej 
mówiłam przy każdym spotkaniu: „By 
być taką jak Pani - od dziecka marzę!”

Tekst i rysunki Anna Gaudnik

Brzeska poetka Anna Gaudnik uczciła Jej Jubileusz uroczymi strofami prozy 
poetyckiej, p.t. Poprzez róż przekwitłych szpaler.
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„Niektórzy umierają – to znaczy już 
wiedzą”. To dość nieoczekiwane spo-
strzeżenie, aspirujące do miana wypo-
wiedzi aforystycznej, zawarł w jednym 
ze swoich wierszy ks. Jan Twardowski. 
Nieoczekiwane, bo gdyby przypomnieć 
opinie o śmierci, jakie na przestrzeni 
wieków wyrażali filozofowie, poeci czy 
zwykli ludzie, to większość z tych sta-
nowisk odwoływała się do słów z kręgu: 
cierpienie, rozpacz, ból, rozstanie… 
Tymczasem nieżyjący już od kilku lat 
powszechnie znany warszawski poeta 
i kapłan zwraca logicznie uwagę na 
fakt, że w momencie przejścia do tej, jak 
powiedziałby inny poeta - Czesław Mi-
łosz, „drugiej przestrzeni” istota ludzka 
zyskuje… wiedzę. Chciałoby się dodać 
– wiedzę najistotniejszą, bo odnoszącą 
się do tego, w co wierzyło się za życia 
w wymiarze „tu i teraz”. Wierzyło, a więc 
miało się nadzieję, ufało, lecz bez poczu-
cia pewności. Tak, bo wiara nie posiłkuje 
się pewnością; przeciwnie – brak tej 
drugiej owocuje otwarciem specyficznej 
relacji pomiędzy Stwórcą i człowiekiem, 
relacji, której podstawę stanowi miłość. 
Jest to bez wątpienia uczucie niełatwe, 
bo metafizyczne, abstrakcyjne, weryfi-
kowalne dopiero po śmierci. Doskonały 
Pan Bóg czeka cierpliwie, zaś człowiek 
otrzymuje szansę, odbywa wędrówkę 
przez życie, aby w jego finale zjednoczyć 
się z Najwyższym, ujrzeć bezpośrednio 
Jego Oblicze. Gdy umiera ukochana 
osoba, wówczas nie gaśnie wraz z jej 
odejściem miłość najbliższych, ale zmie-
nia ona swoją postać – teraz nabiera 
cech uczucia metafizycznego, wznioślej-
szego, opartego na wierze w powtórne 
spotkanie. Zatem wiara jest domeną 
i orężem nas, którzy jeszcze tu pozosta-
jemy, natomiast wiedza przynależy tym 
szczęśliwym, których Pan zaprosił na 
swoją ucztę…

Dorota Skórnóg - tak ją zapamiętamy
Dorotę Skórnóg zabrał niedawno Do-

bry Ojciec do siebie, kończąc tym samym 
jej ziemską próbę, zaś nam – którzy ją 
znaliśmy – przychodzą teraz na myśl 
znane słowa św. Pawła z Drugiego Listu 
do Tymoteusza. Ona bowiem również 
w dobrych zawodach wystąpiła, bieg 
ukończyła, wiarę ustrzegła…

Przyszła na świat 22 lutego 1945 
roku w Radłowie, gdy dogasały działa-
nia wojenne, a kraj przez kilkadziesiąt 
następnych lat miał znajdować się pod so-
wiecką okupacją, rozmydlaną propagan-
dowymi hasłami o wolności i rzekomej 
„przyjaźni polsko-radzieckiej”. Jej rodzice 
(państwo Rożyńscy) prowadzili w ro-
dzinnym miasteczku zakład krawiecki 
i troskliwie dbali o właściwe wychowanie 
oraz wykształcenie swoich dzieci. Córka 
Dorota zdała maturę w miejscowym 
Liceum Ogólnokształcącym, a następ-
nie ukończyła Studium Nauczycielskie 
w Krakowie. Zaraz potem podjęła pracę 
w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewi-
cza (obecnie powrócono do pierwotnego 
patrona Jana Goetza Okocimskiego) 
w Okocimiu, gdzie – jak się miało nieba-
wem okazać – zamieszkała na stałe. Jej 
serce zdobył młody nauczyciel Zbigniew 
Skórnóg (na zdjęciu), którego poślubiła. 
Obie córki kontynuują z powodzeniem 
rodzinne tradycje nauczycielskie. Iwo-
na, absolwentka geografii, pracuje wraz 
z mężem (także geografem) w szkolnic-
twie na Orawie, natomiast Renata jest 
cenioną polonistką w Brzeskim Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, a także 
uzdolnioną dziennikarką o sporym już 
dorobku.

Dorota Skórnóg pełniła w okocim-
skiej szkole podstawowej rozliczne 
funkcje. Kilka pokoleń pamięta ją jako 
oddaną uczniom wychowawczynię i za-
angażowaną nauczycielkę (na emeryturę 
odeszła w 2000 roku).  Trzeba pamiętać, 

że rolę miała niełatwą, gdyż nauczała 
języka Puszkina, Dostojewskiego, Cze-
chowa, a jak wiadomo komunistyczna 
władza narzucała nauczycielom w ogó-
le, a nauczycielom języka rosyjskiego 
w szczególności, zadania rusyfikowa-
nia młodzieży i przekonywania jej do 
światopoglądu materialistycznego. 
Uczniowie Doroty Skórnóg wdzięczni są 
jej za to, że z obu tych zadań wywiązy-
wała się w stopniu… niedostatecznym. 
Przeciwnie – dawała dobry przykład 
swoim zaangażowaniem religijnym, 
a ucząc języka rosyjskiego starała się 
pokazać całą jego urodę, niezwykłą 
melodyjność, zachęcać do bliższego 
poznawania literatury i jakże bogatej, 
rozwijającej się przez stulecia kultury 
rosyjskiej.

Pani Dorota wiele w życiu cierpiała. 
Przybyła do Okocimia w latach 60. jako 
pełna energii, młoda, atrakcyjna dziew-
czyna, ale w kolejnych latach stopniowo 
podupadała na zdrowiu. Często miałem 
okazję z nią rozmawiać, a ostatnio 
w tych rozmowach przewijały się wątki 
związane z ludzkim losem, kondycją 
człowieka, sensem istnienia. Całkiem 
niedawno zamyśliła się i powiedziała: 
„Popatrz jakie to dziwne! Już tylu moich 
uczniów odprowadziłam na cmentarz”. 
Potem zaczęła wymieniać ich imiona 
i nazwiska, które świetnie pamiętała. 
Na koniec dodała: „Zebrałaby się z nich 
całkiem spora klasa”. Teraz sama dołą-
czyła do „swojej” klasy, lecz nie odeszła 
stąd całkiem – pozostała tu bowiem na-
dal dzięki miłości najbliższych i serdecz-
nej pamięci tych wszystkich, których 
Pan Bóg postawił na jej drodze. Dobrze 
oddają to słowa z jeszcze jednego wiersza 
ks. Jana Twardowskiego: „Można odejść 
na zawsze, by stale być blisko”.

Wdzięczny uczeń
Marek Karwala
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Natomiast  31 - go  maja wierni 
zgromadzeni wokół Figury uczest-
niczyli w doniosłym wydarzeniu . 
Po odśpiewaniu majówki  ksiądz 
proboszcz, Józef Drabik, w asyście 
kleryka Krzysztofa Dyrlika, po-
święcił tablicę ufundowaną przez 
Cech Rzemiosł w Brzesku. Tablica 
ta upamiętnia  dwie daty: 110 -  tą 
rocznicę ufundowania  Figury Maryi  
przez baronową Zofię Jadwigę Goetz 
Okocimską i obecny rok kanonizacji  
Jana Pawła II .

W tym samym dniu ostatnie na-
bożeństwo majowe odbyło się też 
przy Kapliczce  na osiedlu przy ulicy 
Ogrodowej. W tym roku nabożeństwo 
to miało dodatkowy wymiar: Radna 
Miasta,  Maria Kądziołka, odczytała 
życzenia księdzu Jubilatowi, Fran-
ciszkowi Kostrzewie od mieszkańców 
Osiedla Ogrodowa, (mieszkańcowi 
osiedla), który przeżywa 60-lecie świę-
ceń kapłańskich. 

 Barbara Folmer

Jest  urokliwe  miejsce   w Brzesku. 
To wzgórze w parku Goetza, gdzie 
wśród kwiatów, drzew i śpiewu ptaków 
stoi piękna Figura Niepokalanej.

To tutaj pierwszego maja od-
prawiono nabożeństwo, które  było  

 Niepokalana w parku Goetza

symbolicznym rozpoczęciem majówek 
przy figurach i krzyżach przydrożnych. 
Wraz z liczną grupą  czcicieli Niepoka-
lanej  w obecności diakona Stanisława 
Knurowskiego, odśpiewano pieśni 
maryjne i Litanię Loretańską .

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone,
Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte 
strumyki. 

W maju cała przyroda budzi się 
do życia. Niejako uśmiecha się do 
człowieka, zarówno śpiewem ptaków, 
jak i dynamiką rozwoju. Ziemia dotąd 
szara stroi się barwnie mieniąc się ty-
siącami kolorów swej szaty. Budzą się 
z zimowego snu pola i łąki, lasy i sady. 
Radość życia ogarnia cały świat przy-
rody. W tej pięknej majowej, wiosennej 
scenerii chcemy uwielbiać Maryję czę-
sto przedstawianą jako najpiękniejszy 
kwiat wyrosły z naszej ziemi. Piękny 
obraz maluje dla nas tradycja polska, 
dzięki której w maju, wierni gromadzą 
się przy maryjnych figurach i kaplicz-
kach, aby swoim śpiewem i modlitwą 
uwielbiać Matkę Boga i naszą Matkę.

Wierni przybywają przepełnieni 
wielką wiarą, aby prosić o pomoc 
i wstawiennictwo Matki Bożej. Ta 
szczera pobożność wypływa z głębi 
ludzkiego serca. To dzięki niej roz-
brzmiewa radosny śpiew nabożeństw 
majowych ku czci Najświętszej Maryi 
Panny. Litania Loretańska, stanowią-
ca ich główną modlitwę jest zbiorem 
wezwań sławiących Matkę Bożą. 
Wynikają one z głębokiej refleksji 

Majowe uwielbienie Maryi w Jasieniu

oraz autentycznej pobożności maryj-
nej. W Polsce, po zatwierdzeniu przez 
Stolicę Apostolską w 1923 roku święta 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski, do Litanii dołączono wezwanie: 
„Królowo Polski – módl się za nami”.

Także na naszej ziemi ten piękny 
zwyczaj jest pielęgnowany z wielką 
pieczołowitością. W ostatnim czasie 
w parafii jasieńskiej zrodził się po-
mysł, aby uwielbienie Maryi odbywało 
się z towarzyszeniem instrumentów. 
W wybrane dni przy poszczególnych 
figurach na terenie parafii „orkiestra” 
gromadzi wielu parafian na wspólnej 
modlitwie. Nawet przy niesprzyjającej 

pogodzie grupa modlących się ludzi 
przekracza sto osób. Żywimy nadzieję, 
że ta inicjatywa będzie kontynuowana, 
a nawet będzie się rozwijać. Przed 
nami czerwiec poświęcony kultowi 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. To 
także możliwość wspólnej modlitwy 
w pięknej scenerii przyrody w pełnym 
rozkwicie. Z radością zapraszamy 
wszystkich do udziału (informacja 
o miejscach i godzinach takiej mo-
dlitwy jest podawana w ogłoszeniach 
parafialnych a także na stronie inter-
netowej Parafii).

Marianna Wilczkówna

Ostatnia majówka 
na Ogrodowej
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- Oni nie tylko założyli browar i 
dali pracę wielu ludziom. Mieszkańcy 
Okocimia są im szczególnie wdzięczni 
za ufundowanie kościoła, wybudowa-
nie plebanii i szkoły oraz ofiarowanie 
wielu innych darów – mówił w homilii 
o rodzinie Goetzów Okocimskich ks. 
prałat Stanisław Gutowski, który z 
parafią p.w. Trójcy Przenajświętszej 
związany jest od ponad 40 lat, będąc 
przez 30 lat jej proboszczem. 

Mszę świętą w niedzielę, 1 czerw-
ca, koncelebrował wraz z obecnym 
proboszczem ks. Wiesławem Pieją, 
modląc się za duszę zmarłego przed 
dwoma laty prof. Jana Włodka, po-
tomka założycieli Browaru Okocim. 
W nabożeństwie uczestniczyła jego 
siostra, prof.  Zofia Włodek, a także 
Marek Ronikier i kilkunastu innych 
członków z rodziny Goetzów. 

Po Mszy św., w krypcie kościelnej, 
gdzie pochowani zostali dwaj pierwsi 
z Goetzów Okocimskich - Jan Ewan-
gelista oraz Jan Albin, w imieniu 
mieszkańców i parafian kwiaty złożyli 
przedstawiciele Miłośników Ziemi 
Okocimskiej. Po spotkaniu na plebanii 
goście zwiedzili odnowiony pałac, po 
którym oprowadzała Justyna Urban, 
przedstawicielka obecnego właściciela 
pięknej rezydencji. Odrestaurowany 
hall myśliwski, sala lustrzana, biblio-
teka czy atrium niewątpliwie zrobiły 
na zwiedzających ogromne wrażenie. 
Zwłaszcza dla prof. Zofii Włodek, pa-

Okocim pamięta o Goetzach

miętającej pałac z czasów jego świet-
ności, była to wyjątkowa wycieczka w 
przeszłość. Sentymentalne wspomnie-
nia odżyły w odnowionej kaplicy, w 
której brakuje jedynie ołtarza, który 
przechowywany w kościele na Słotwi-
nie, przetrwał okres PRL i pozostaje 
tam do dzisiaj. Obecni właściciele pa-
łacu wierzą jednak, że i on niebawem 
wróci na swe pierwotne miejsce. 

- Musimy pamiętać o ludziach, 
którym tak wiele zawdzięczamy. 
Rodzina Goetzów Okocimskich była 
przykładem nie tylko doskonałych 
przedsiębiorców, ale także filantro-
pów, wzorowych katolików i polskich 

patriotów – ks. Stanisław Gutowski 
wyliczał podczas mszy zasługi bodaj 
najznamienitszego rodu w historii 
Brzeska i Okocimia.    

Warto dodać, że to właśnie z inicja-
tywy ks. Gutowskiego w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego stulecia na stałe 
weszła do kalendarza okocimskiej 
parafii Msza święta w intencji zało-
życieli Browaru Okocim oraz pracow-
ników i ich rodzin, która odprawiana 
jest zawsze   w kwietniu. W tym roku 
modlono się za nich również 1 czerwca. 

Marek Latasiewicz
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Kwiecień 2014 roku na długo pozostanie w pamięci wielu Polaków. 
Nadeszła upragniona chwila kanonizacji Jana Pawła II. Jeszcze nie 
tak dawne wołanie na Placu Świętego Piotra w Rzymie „Santo subito!” 
podczas mszy żałobnej stało się dzisiaj faktem dokonanym.

To radosne świętowanie miało swój szczególny wymiar tu, gdzie 
się urodził, żył i dorastał do swojej świętości, pierwszy z rodu Polaków 
i Słowian, papież Jan Paweł II.

Mogliśmy w tym czasie usłyszeć wiele koncertów i ciepłych słów 
wyrażonych prozą i wierszem, poświęconych temu doniosłemu wyda-
rzeniu. 

Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza poezja, którą Jan Paweł 
umiłował, tworząc własne utwory literackie pisane wierszem. 

Dzisiaj to my, pokolenie Wielkiego Jana Pawła II, dziękujemy za 
Jego pontyfikat, za Jego ciepłe słowa i wzruszenia, które nam dostar-
czył. Piszemy o Nim, jako świadkowie tej epoki, piszemy o nas samych 
i o cząstce świętości, którą w nas pozostawił.

Jedną osób, dobrze znaną w brzeskim środowisku literackim, jest 
Agata Podłęcka, autorka wielu przedstawień teatralnych wystawianych 
w parafii Miłosierdzia Bożego, w dawnym kinie „Bałtyk” i w  nowym 
Regionalnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Brzesku.

29 kwietnia odbyło się spotkanie z Agatą Podłęcką, jako autorką 
debiutanckiego tomiku wierszy zatytułowanego, „ Co ze mną, co z nami 
Janie Pawle II ?”, wydanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.

Autorka zwierza się na wstępie:
W tym człowieku odnalazłam wszystko, czym serce powinno oddy-

chać: miłość i miłosierdzie, pokorę, niebywałą mądrość, dyplomację, 
cierpliwość poczucie godności i humoru, dystans do siebie samej i patrio-
tyzm. I to wszystko pewnie nie byłoby czytelne, gdyby Jego niezłomność                
i heroiczna odwaga w głoszeniu wiary i walce o pokój pogubionego we 
wszelkich wartościach świata.

Fascynacja osobą Jana Pawła II, to również wędrowanie szlakami, 
którymi kiedyś chodził Ojciec Święty. W wierszu zatytułowanym „Strą-
żyską” autorka niemal ociera się o Niego, gdy pisze „ Me stopy stąpają 
po śladach Twych stóp” albo „ Siadam przy Tobie ( mam taką nadzieję)”.

Agata Podłęcka nie ma ani przez chwilę wątpliwości, że znalazła 
w swoim życiu autorytet, którym chce się z nami podzielić. Przestrzega, 
że wiele jest zagrożeń, które stawiają nas na cienkiej linie nad prze-
paścią. Trzeba wiele wysiłku włożyć w to, aby uratować ten świat od 
zepsucia i zagłady. 

Dariusz Dzierwa

Wieczór z poezją Agaty Podłęckiej

Krok

za krokiem

Rozważnym ale lekkim

Wędruję przed siebie zamyślona

Z bagażem tęsknot niepoukładanych

Myśli brzemiennych ale jak krok lekkich

Tylko tu odnajduję ukojenie

 Strumień szepce mi historie przeżyte

 Rozbijając zdania na ciepłe słowa

0 rozmyte i chłodne kamienie

 Górę przemyka cień skalisty

 Krzywe smreki przez wichry skłonione

 Nie chcę się prostować

Wiedzą dlaczego

W prawo zdobywcy Śpiącego Rycerza

 W lewo niczym sarny na skałki

 A ja prosto przed siebie

 Zdobyć Twoje westchnienie 

Siadam przy Tobie (mam taką nadzieję)

 Tonę we mgle rozproszonej Siklawicy

 Która opada i ucieka

 Jej woda umyka

1 znika z oczu wraz z maleńką jedliną

 Niesioną gdzieś tam

I tylko szum

 I tylko spokój

 I tylko ukojenie

W którym trwam póki ono trwa

 Czy to tutaj przysiadałeś

 Czy to stąd płynęła Twa mądra siła

 Czy w tym potężnym majestacie gór

 Wyrastała Twa wielka pokora

Co Ci mówił ten górski strumień

 Które ścieżki Ci pokazywał

 Czy podobnie jak on

 Który wciąż jest

 Ty też przy nim trwasz

 Me stopy stąpają po śladach Twych stóp

 W źródle widzę Twą twarz

 I wiem na pewno to wiem

 Że przy mnie wciąż trwasz

 Przemijam jak strumień 

Jak chmury jak mgła

 Przemijam jak Ty

Lecz już pojęłam

Że to przemijanie ma sens

Naprawdę ma sens

Mój Janie Pawle

      

Agata Podłęcka

Strążyską
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Seminarium duchowne dla kandyda-
tów w wieku powyżej 35 lat rozpocznie 
od nowego roku akademickiego działal-
ność Krakowie.

Biskupi na 364. zebraniu plenarnym 
przyjęli jego statut – potwierdził prze-
wodniczący Rady Prawnej Episkopatu 
Polski abp Andrzej Dzięga. W Polsce jest 
już około 20 kandydatów zainteresowa-
nych przygotowaniem do kapłaństwa 
w tym seminarium.

- Istnieje niewątpliwie potrzeba, 
żeby stworzyć tego rodzaju seminarium, 
gdyż od kilku lat obserwuje sie wzrost 
liczby kandydatów, którzy mają już 
ukończone studia i wiek powyżej 35 
lat. – zauważa bp Artur Miziński z Rady 
Prawnej KEP.

 Utworzenie takiego seminarium  dla 
starszych kandydatów do kapłaństwa 
to  - jak mówi bp Miziński – właściwie 
inicjatywa oddolna, która wyrosła 
z dorocznych spotkań rektorów semi-
nariów duchownych, a została potem 
przedstawiona na plenarnym zebraniu 
Konferencji Episkopatu. U początku 
tej inicjatywy stał bp Grzegorz Ryś, 
ówczesny przewodniczący Konferencji 
Rektorów Wyższych Seminariów Du-
chownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Statut został opracowany przez 
zespół pod przewodnictwem bp. Rysia, 
z udziałem rektorów seminariów, na-

Będzie seminarium dla kandydatów 35+

stępnie został przedstawiony Radzie 
Prawnej KEP do zaakceptowania. 
Ostatnie uwagi zostały naniesione na ze-
braniu tego gremium 7 marca, zgłoszone 
wówczas propozycje zostały przyjęte 
i przegłosowane przez Konferencję Epi-
skopatu Polski. Statut został przyjęty. 
Biskupi zatwierdzili go na okres 3 lat.

Seminarium duchowne dla kandyda-
tów w wieku 35+ będzie podlegało kon-
gregacji Episkopatu Polski, ponieważ 
będzie miało charakter ogólnopolski.. 

Wg statutu nad całością jego funkcjo-
nowania będzie czuwał ordynariusz 
miejsca, czyli metropolita krakowski. 
W uzgodnieniu z KEP zostanie wybrany 
rektor, ojciec duchowny i prefekt stu-
diów. Kandydatów do tego seminarium 
będą posyłali biskupi diecezjalni. Dolna 
granica wieku osoby przyjmowanej to 35 
lat, górnej biskupi nie ustalili.

Przedruk z czasopisma
 ,,Misyjne Drogi” nr 3/165

Parafia na Słotwinie w bieżącym 
roku święci wiele rocznic.

Pierwsza najważniejsza to – 150 
lat od zawieszenia w lesie słowińskim 
słynącego łaskami obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Dziesięć lat 
później umieszczono go w specjalnie 
wybudowanej kapliczce, która dotrwa-
ła do 1943 roku. W tym  roku Niemcy 
nakazali rozbiórkę kapliczki stojącej 
obok torów kolejowych w związku z 
planowaną rozbudową kolei na front 
wschodni . Z inicjatywy ludności sło-
twińskiej doprowadzono do rozmowy 
z Niemcami i uzyskano zgodę, aby 
przenieść ją w inne miejsce, odsunięte 
dalej od torów kolejowych.

W związku z taką decyzją, w latach 
1943/1944  mieszkańcy Słotwiny wy-
budowali kościółek, który poświęcono 
19 września w 1944 roku. Od tego 
wydarzenia do dziś upłynęło już 70 lat.

Ważne rocznice w parafii na Słotwinie
W 1954 roku Kuria Diecezjalna 

w Tarnowie – w 100-lecie ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny, nadaje 
kościołowi na Słotwinie tytuł sank-
tuarium Maryjnego na czas trwają-
cego wtedy roku jubileuszowgo, aby 
wierni mogli w nim uzyskiwać łaski 
jubileuszowe bez konieczności odwie-
dzania odległych kościołów. Był to 
wyraz uznania i szczególnej czci, jaką 
społeczność słotwińska i nie  tylko, 
oddawała tutejszemu obrazowi Matki 
Boskiej Częstochowskiej. 

W tym roku mija 60 lat od tego 
wydarzenia.

Z dniem 1 stycznia 1959 roku , czyli 
55 lat temu, powstała samodzielna para-
fia Brzesko-Słotwina p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Główne uroczystości 
rocznicowe odbędą się w naszej parafii  
31 sierpnia br. - jest to dzień odpustu.

Natomiast 31 lipca  będziemy prze-
żywać Nawiedzenie Obrazu Jezusa Mi-
łosiernego wraz z relikwiami bł. Jana 
Pawła II oraz św. Siostry Faustyny.

Bezpośrednim przygotowaniem 
do przeżywania Nawiedzenia Obrazu 
„Jezu ufam Tobie”, oraz  uroczystości 
rocznicowych, będą 4-ro dniowe re-
kolekcje parafialne, które odbędą się                
w dniach 27 do 30 lipca br.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Mi-
łosiernego odbywa się pod hasłem: 
”Miłosierdzie źródłem nadziei”. Bę-
dziemy dziękować Bogu i Jego Matce 
za wszystkie łaski otrzymane za Jej 
pośrednictwem, za dobro, którego 
doświadczamy każdego dnia, za jubile-
usz 150-lecia obecności Matki Boskiej 
Częstochowskiej, naszej patronki, 
w łaskami słynącym wizerunku na 
Słotwinie.

Maria Górka



13 

 W niedzielę 4 maja nasza wspólno-
ta parafialna gościła księdza Robbina 
Omiro Kamembę ze Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich, który pracuje 
obecnie jako misjonarz w parafii św. 
Marka w Kairze w Egipcie. Ojciec 
Robbin w wygłoszonych na niedziel-
nych mszach świętych homiliach opo-
wiedział nam między innymi o swojej 
drodze do kapłaństwa i powołaniu, 
do którego inspiracją było życie i na-
uczanie Jana Pawła II a także Jego 
trzy pielgrzymki do Kenii – kraju, 
z którego pochodzi nasz gość. Obecny 
przyjazd do Polski to dla ojca Robbi-
na pielgrzymka z okazji kanonizacji 
papieża Polaka, pielgrzymka miłości 
i pokoju, w czasie której chce się po-
dzielić z nami swoją posługą nadziei, 
jaką pełni na co dzień wśród kairskich 
chrześcijan. Jest to ważne zadanie, 
gdyż w ciągu ostatnich trzech lat tutej-
sza wspólnota przeżywa bardzo trudne 
chwile i wielu z współbraci utraciło już 
nadzieję. Ale odnajdą ją, gdy poznają 
Jezusa. To On da im siłę, podobnie jak 
zagubionym i zdesperowanym uczniom 
tuż po zmartwychwstaniu.

Oprócz codziennej pracy dusz-
pasterskiej ksiądz Robbin zajmuje 
się katechizacją w przyparafialnej 
szkole dla niepełnosprawnych. To dla 
niego – jak mówi – dodatkowy rodzaj 
służby, szczególnie piękny i radosny 
ze względu na piękno duchowe pod-
opiecznych. Na zajęcia w tej szkole, 
przygotowującej do życia, uczęszcza 

Wizyta o. Robbina w  kraju św. Jana Pawła II

pięć razy w tygodniu od 35 do 50 wy-
chowanków w różnym wieku. Zajęcia 
(np. z rękodzieła , higieny i inne) oraz 
katechezę prowadzi i opiekę sprawuje 
ośmiu wychowawców. Warunki pracy 
są trudne, brakuje pomocy dydaktycz-
nych, sprzętu, fachowej rehabilitacji. 
Społeczność chrześcijańska w Egipcie, 
jak również parafia św. Marka są 
niewielkie, stąd tak ważna jest nasza 
nawet najmniejsza pomoc. Jako parafia 
włączyliśmy się już w ubiegłym roku 
w zbiórkę telefonów komórkowych, 
z której niewielki dochód został prze-
kazany właśnie im. 

Ojciec Robbin prosił, aby przekazać 
tą drogą serdeczne podziękowania za 
wszelką pomoc i modlitwę, za miłe przy-
jęcie go tutaj. Jest bardzo wdzięczny 
za liczne wyrazy życzliwości i ciepło, 
których doświadczył przebywając 

z nami. Dziękuje księdzu proboszczowi 
Wojciechowi, księżom posługującym 
w parafii i wszystkim parafianom. Jak 
podkreślił – poprzez tu spotkanych lu-
dzi odczuwa silną obecność Bożą. Chęt-
nie tu wróci a wszystkich z nas, którzy 
będą w Egipcie, zaprasza do parafii św. 
Marka w Kairze. Niech wszyscy czują 
się zaproszeni – powiedział.

W ramach pobytu w Brzesku ksiądz 
Robbin uczestniczył w uroczystościach 
ku czci NMP w parafii św. Jakuba oraz 
obchodach patriotycznych święta Kon-
stytucji 3 Maja, a także pielgrzymce 
pieszej do Szczepanowa. Polska historia 
i tradycje nie są mu całkiem obce, gdyż 
o ich kultywowanie, jak i miejscową 
Polonię dba proboszcz parafii św. Mar-
ka – ksiądz Kazimierz Kieszek.

M. Toboła

Kiedy uczestniczymy w uroczy-
stych nabożeństwach odprawianych 
pod przewodnictwem biskupa, to 
obok celebrujących z nim księży za-
uważamy nieraz także duchownych 
ubranych w nieco inne, skromniejsze 
szaty liturgiczne. Zamiast ornatów 
mają oni lekkie dalmatyki, pod 
którymi znajdują się stuły założone 
„na skos” przez ramię. Są to starsi 
klerycy, którzy zwykle na rok przed 
święceniami kapłańskimi otrzymują 
święcenia diakonatu.

Diakonat, obok kapłaństwa i bi-
skupstwa należy do święceń wyż-
szych. O ustanowieniu diakonów i ich 
posłudze w gminach (czyli parafiach) 
założonych przez Apostołów, mówią 
już Dzieje Apostolskie (Dz, 6,1-6). 
Już wtedy pomagali oni w pełnieniu 
dzieł miłosierdzia i posłudze Słowa. 

Diakoni w służbie Kościoła
Tradycja ta, przypomniana przez 
Sobór Watykański II, jest nadal za-
chowywana w Kościele współczesnym. 
W krajach misyjnych i tam, gdzie jest 
mniej kapłanów, wprowadza się coraz 
częściej diakonów stałych, także męż-
czyzn żonatych.

W Polsce, poza katedrami bisku-
pimi, wierni spotykają diakonów 
w większych parafiach, gdzie zwykle 
w okresie Wielkiego Postu odbywają 
oni praktyki duszpasterskie. Tak 
było m.in. w parafii NMP Matki Ko-
ścioła i św. Jakuba w Brzesku, gdzie 
przebywał obecny już prymicjant, ks. 
Stanisław Knurowski, pochodzący 
z parafii Rajbrot.

W roku jubileuszowym Papież Jan 
Paweł II zachęcał: „Drodzy diakoni, 
jeśli będziecie wierni we wszyst-
kim Chrystusowi, będziecie wierni 

również rozmaitym posługom, jakie 
powierza wam Kościół. Wasza posłu-
ga Słowa i katechezy jest niezwykle 
cenna! A najcenniejsza ze wszystkich 
jest diakonia Eucharystii, która daje 
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wam bezpośredni kontakt z ołtarzem 
Ofiary w służbie liturgicznej!’’

Z radością informujemy naszych 
Czytelników, że 24 maja wśród alum-
nów naszego Seminarium Diece-
zjalnego, którzy przyjęli święcenia 
diakonatu, był także przedstawiciel 
dekanatu brzeskiego – Jakub Kuch-
ta, należący do parafii NMP Mat-
ki Kościoła i św. Jakuba Apostoła 
w Brzesku.

Urodził się 20 września 1990. Jego 
rodzina od wielu pokoleń związana 
jest z Brzeskiem. Poza dobrą atmos-
ferą w domu rodzinnym, wpływ na 
rozpoznanie i rozwój jego powołania 
miało zwłaszcza środowisko służby 
liturgicznej przy parafii. Spośród 
opiekunów ministrantów i lektorów 
wspomina szczególnie ks. Andrzeja 
Dudka.

Podczas święceń Ksiądz Biskup 
przyjmuje od diakonów uroczyste 

ślubowanie zachowania czystości, 
posłuszeństwa oraz zobowiązanie do 
odmawiania brewiarza. Głównym 
zadaniem diakona staje się odtąd 
głoszenie Słowa Bożego i służba dla 

potrzebujących. Módlmy się za Diako-
na Jakuba i wszystkich Jego Kolegów, 
aby mieli dość siły i pomocy Bożej do 
radosnego wypełniania tej posługi.

Ks. Józef Górka

W ciągu kilku minionych lat 
w Brzesku organizowano wiele uro-
czystości, jubileuszy i spotkań  czy to 
przez parafię, Urząd Miejski, Centrum 
Biblioteczne, czy pojedyncze osoby, 
które zafascynowane jakąś gałęzią 
wiedzy i swoich zdolności artystycz-
nych, pragnęły się podzielić z innymi 
radością tworzenia, odkrywania rzeczy 
zdawałoby się znanych, a jednak…

I to prawie po każdym, w którym 
uczestniczyłam, dochodziłam do wnio-
sku, że warto było, że to nie był czas 
stracony, nie mówiąc już o wzbogaca-
niu wiedzy, ale o możliwości  przeżycia 
czegoś dobrego, pięknego, głębokiego, 
co odciska na duszy ślad, którego 
nawet nie umiemy sprecyzować. Ale 
on tam jest, promieniuje i zmienia 
naszą mentalność, choć może powoli 
i niezauważalnie.

Tak było i tym razem.10 maja 
w Auli Chrystusa Króla miało miejsce 
małe sympozjum poświęcone Bożemu 
Miłosierdziu. Wiemy tak dużo na ten 
temat... Mamy w kościele nie tylko ob-
raz Jezusa Miłosiernego, ale i relikwie 
św. Faustyny i bł. Michała Sopoćko, jej 
spowiednika i doradcy. Odmawiamy 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, pole-
camy się Jego Miłosierdziu w trudnych 
chwilach naszego życia… To dużo, ale 
zarazem  i mało.

Czy zastanawialiście się kiedykol-
wiek, co oznacza słowo „miłosierdzie”? 

SYMPOZJUM O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
„Iść czy nie iść?” – Oto jest pytanie!

Czy przyglądnęliście się dobrze obrazo-
wi Jezusa Miłosiernego znajdującemu  
się w przewiązce kościoła parafialnego, 
przed którym ludzie zapalają świeczki 
i modlą się w skupieniu? Czy macie 

w swoich domach taki, czy podobny 
obraz?

Jeżeli nie byliście na tym spotka-
niu, to pewno nie wiecie, że obraz 
Jezusa Miłosiernego z naszego kościoła 
jest jednym z 240 obrazów tego same-
go malarza rozsianych nie tylko po 
Polsce ale i po całym świecie. Różnią 
się trochę od siebie, zwłaszcza tłem. 
A stało się tak dlatego, że Adolf Hyła, 
ich autor, wykonywał je na zamówienie 
i niejednokrotnie przemierzał kraj, by 
uchwycić koloryt miejsca….

***
Ale zacznijmy od początku: Pierw-

szy obraz Jezusa Miłosiernego, na-
malowany w 1934 r.  przy współ-
udziale siostry Faustyny w Wilnie 
przez Eugeniusza Kazimirowski po 
zakończeniu II wojny światowej, zna-
lazł się na terenie ZSRR i ze względu 
na zagrożenie był ukrywany przez 
dziesięciolecia. Obecnie eksponowany 
jest w głównym ołtarzu sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Wilnie, gdzie 
otoczony modlitwą sióstr zakonnych 
i przybywających pielgrzymów odbiera 
publiczną cześć.

 Drugi wizerunek, pięć lat po śmier-
ci siostry Faustyny, dla sióstr w Ła-
giewnikach jako wotum dziękczynne 
za ocalenie rodziny z wypadków wo-
jennych namalował Adolf Hyła, polski 
artysta – malarz (1897 – 1965). Mimo, 
iż dysponował reprodukcją dzieła Kazi-

Święcenia diakonatu 
w kościele św. Pawła w Bochni

http://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Kazimirowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
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mirowskiego i opisem z „Dzienniczka”, 
artysta namalował własną wersję 
wizerunku. Obraz ten jednak nie pa-
sował rozmiarem do ołtarza  w kaplicy 
sióstr a dodatkowo nie spodobał się ks. 
Sopoćko właśnie ze względu na łagiew-
nicki pejzaż w tle. Dlatego Adolf Hyła 
postanowił namalować drugi obraz. 
Był on gotowy w kwietniu 1944 r. i po 
poświęceniu został umieszczony w ka-
plicy zakonnej w Krakowie. W 1952 
roku Hyła zamalował beskidzki pejzaż 
tła i zastąpił go ciemną płaszczyzną 
i posadzką. Właśnie ten obraz czczony 
jest do dnia dzisiejszego. Wraz z sze-
rzeniem się kultu Miłosierdzia Bożego 
kopie właśnie tej trzeciej wizualizacji, 
opatrzone słowami „Jezu ufam Tobie”, 
są rozpowszechnione na całym świecie.

Pozwólcie, że zacytuję fragment 
rozmowy Agnieszki Konik – Korn 
z siostrzenicą artysty, Elżbietą Szcze-
paniec–Cięciak,  przeprowadzonej 
z okazji  nazwania jednej z alei pro-
wadzących do sanktuarium w Ła-
giewnikach imieniem Adolfa Hyły 13 
grudnia 2013 r.

– Obraz ma swoją długą i skompli-
kowaną historię. Kiedy wuj Adolf na-
malował pierwszy obraz „Jezu, ufam 
Tobie”, spotkało się to z ogromną kry-
tyką zarówno sióstr w Łagiewnikach 
jak i ks. Michała Sopoćki, który brał 
udział w przygotowaniu pierwszego 
obrazu Eugeniusza Kazimirowskiego 
w Wilnie. Ks. Sopoćko uważał, że ob-
raz powinien ukazywać Pana Jezusa 
objawiającego się Apostołom w dniu 
Zmartwychwstania w Wieczerniku, 
a jego spojrzenie miało być jak z krzy-
ża. Obraz Adolfa Hyły nazwał nawet 
nieliturgicznym i nieewangelicznym. 
To musiało być trudne dla wuja. Wizja 
Bożego Miłosierdzia, którą nosił w ser-
cu, a którą podzielał o. Józef Andrasz, 
ceniony Jezuita, przedstawiała Pana 
Jezusa, jako „niebiańskiego lekarza”, 
który idzie przez świat, uzdrawiając 
zbolałą ludzkość i darząc ją swoim 
miłosierdziem. Dlatego zawsze, gdy 
malował obraz z przeznaczeniem dla 
konkretnego miejsca, Pana Jezusa 
przedstawiał na tle danego pejzażu, 
krajobrazu miejsca, w którym obraz 
miał zostać umieszczony. Obraz na-
malowany dla Łagiewnik przedstawiał 
z początku tamtejsze łąki, wzgórza 
i las. Na skutek ogromnej presji wuj 
przemalował obraz, zastępując pejzaż 
posadzką nawiązującą do Wieczernika. 
Stało się to jednak dopiero w latach 
50. XX wieku. Cała rodzina wuja 
przejęta była przesłaniem Bożego Mi-
łosierdzia. Kiedy wuj umierał w 1965 
r., obowiązywał oficjalny zakaz kultu 
Bożego Miłosierdzia i siostry Fausty-

ny. Mimo to rodzina wuja przekazała 
prawa autorskie do obrazu Jezusa Mi-
łosiernego siostrom ze Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia. Dochód ze 
sprzedaży kopii obrazu w całości został 
przeznaczony na przygotowanie proce-
su beatyfikacyjnego siostry Faustyny. 
I choć wuj nie dożył czasów, kiedy 
zezwolono na kult Sekretarki Bożego 
Miłosierdzia, to czas pokazał, że i ten 
skromny malarz stał się wyjątkowym 
Apostołem Miłosierdzia Bożego.

     
***

 Brzeski obraz Jezusa Miłosier-
nego posiada akcenty krajobrazowe. 
Pod pogodnym niebem rozciągają się  
łagodne pagórki pokryte zielenią po-
przetykaną polnymi kwiatami. W tle 
widnieje niewielki las, przed nim zaś 
płynie Uszwica. Miłosierny Jezus 
patrzy przed siebie… Jest spokojny. 
Wie, że ludzie żyjący na tym skrawku 
małopolskiej ziemi dotrzymają wier-
ności Bogu… Maryję, Jego Matkę 
otaczają czcią…Będzie im błogosławił  
po wszystkie czasy!

Starsi mieszkańcy zapamiętali, że na 
ścianie kościoła św. Jakuba umieszczony 
był kiedyś inny Jezus Miłosierny, stojący 
na ukwieconej łące. Do parafialnej świą-
tyni zamówiła go kierowniczka brze-
skiego młyna, p. Wanda Urbańczyk 

jako wotum wdzięczności. Potem… 
no właśnie – szczegóły się zacierają, 
ludzie odchodzą i w historii powstają 
luki. A szkoda!

Obraz namalowany w obecności
 św. siostry Faustyny.

(Eugeniusz Kazimirowski, Wilno 1934)

Obraz namalowany 
po śmierci św. siostry Faustyny.

(Adolf Hyła, Kraków 1944)

Obraz Adolfa Hyły z kościoła 
parafialnego w Brzesku

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzienniczek_Siostry_Faustyny
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Wspomnienia z rekolekcji w Miżyńcu na Ukrainie

Niespodziewanym gościem sobot-
niego spotkania był ksiądz z Zambii 
– Everesto Kabungo, pracujący w pa-
rafii pw. Ducha Świętego w Katondwe, 
w diecezji Lusaka,  który opowiadał, 
jak to na e-mailową pocztę otrzymał 
od polskiego księdza zapytanie, czy 
prawdą jest, że gdzieś w okolicy znaj-
duje się obraz Jezusa Miłosiernego 
pędzla A. Hyły.

Okazało się, że znaleziono go 
w odległej o 80 km „stacji dojazdowej” 
(niezależnie od tego, co to oznacza) 
w Luangwa Boma i w wielkiej procesji 
od wioski do wioski sprowadzono  do 
znaczącej, dużej parafii, gdzie rozpo-
częto krzewienie kultu nieznanego 
dotąd na afrykańskiej ziemi.

Tym polskim księdzem jest dr Piotr 
Szweda MS (na zdjęciu u góry z lewej 
strony),  który wygłosił dla nas wy-
kład: „Adolf Hyła – malarz w służbie 
Bożego Miłosierdzia”. Jest on autorem 
książki pod tym samym tytułem.Przez 
kilka lat pracował w Łagiewnikach 
i od tamtego czasu zajmuje się zgłę-
bianiem dorobku tego niezwykłego 
artysty.  Przygotowana przez niego 
praca pozwala odkryć intrygujące 
losy wyjątkowego malarza, którego 
wizja Bożego Miłosierdzia stała się 
najpopularniejsza  i najbardziej roz-
powszechniona w całym chrześcijań-
skim świecie dzięki milionom kopiii 
reprodukcji. W ten sposób spełniło się 

też gorące pragnienie, jakie Zbawiciel 
przed laty skierował do siostry Fau-
styny: Pragnę, aby ten obraz czczono 
najpierw w kaplicy waszej… i na ca-
łym świecie. (Dzienniczek, 47)

I na zakończenie chciałabym Wam 
drodzy Czytelnicy powiedzieć: warto 
było przyjść na to spotkanie, by posłu-
chać wypowiedzi  lekarza z Dąbrowy 
Tarnowskiej, dr  n. med., Zbigniewa 
Martyki, zatytułowanej: „Świadectwo 
życia naznaczone Miłosierdziem Bożym”. 
Gdyby było wielu takich lekarzy, takich 
pielęgniarek, urzędników, sąsiadów…. 
życie byłoby  łatwiejsze a  trudności 
i nawet cierpienie – bardziej ludzkie…

Maria Dziwiszewska

O Zespole Misyjnym  „Wschód” 
usłyszeliśmy pierwszy raz w 2010 
roku. Kolega opowiedział nam wraże-
nia z pobytu na rekolekcjach Wscho-
du w Strzelczyskach na Ukrainie.  
Zaintrygowani tymi opowieściami, 
postanowiliśmy się dowiedzieć czegoś 
więcej o tym ruchu i jego działalności. 
Zespół Misyjny „Wschód” istnieje od 
1991 roku i działa przy Wyższym 
Seminarium Duchownym Redempto-
rystów w Tuchowie. Jego członkami 
oprócz zakonników są osoby świeckie, 
które stanowią w Zespole znaczną 
większość, m.in. nauczyciele, lekarze, 
pielęgniarki, studenci, uczniowie szkół 
średnich, itd. Zespół jest podzielony 
na poszczególne grupy wyjazdowe, 
w skład których wchodzą ojcowie 
i klerycy redemptoryści oraz osoby 
świeckie.W swej ponad dwudziesto-
letniej historii Zespół przeprowadził 
serie rekolekcji dla dzieci i młodzieży 
(typu oazowego) w takich krajach, 
jak: Białoruś, Litwa, Ukraina, Rosja, 

Kazachstan. Wakacyjne spotkania re-
kolekcyjne, które odbywają się jedno-
cześnie, lub w następujących po sobie 
terminach w byłych krajach ZSRR, 
są okazją, aby przebywać z dziećmi 
i młodzieżą, krzewić ich wiarę, ożywiać 
więź z Kościołem. W czasie rekolekcji, 
które swoim stylem przypominają for-

mę polskich „półkolonii”, prowadzone 
są katechezy, odbywają się wspólne 
Eucharystie i modlitwy, organizowane 
są zabawy. Każda grupa Wschodu – na 
miarę swoich możliwości – stara się 
pozostawić także wkład materialny                      
w postaci przyborów szkolnych, zaba-
wek, słodyczy, itp.
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Zaciekawieni programem działania 
„Wschodu”, postanowiliśmy przyłączyć 
się do tego ruchu. Nie minął rok, jak 
wzięliśmy udział w formacyjnym zjeździe 
Zespołu w Lubaszowej. Oglądaliśmy 
zdjęcia i slajdy z rekolekcji na Ukrainie 
i Białorusi z poprzednich wakacji, słu-
chaliśmy opowieści osób, które dzieliły 
się swoimi doświadczeniami. Wszystko 
przeplecione było przepięknymi rosyj-
skimi i ukraińskimi pieśniami religij-
nymi. Podczas kolejnego zjazdu zostały 
przygotowane materiały do prowadzenia 
zajęć i ustalony program rekolekcji na 
następne wakacje. Zajęciom merytorycz-
nym towarzyszył czas modlitwy, adoracji 
i słuchania Słowa Bożego. 

Po kilku miesiącach wyruszyliśmy 
wraz z grupą osób świeckich i za-
konnych na nasze pierwsze w życiu 
rekolekcje na Ukrainie. Naszej grupie 
przypadł w udziale Miżyniec, maleńka 
miejscowość odległa ok. 30 km od gra-
nicy w Medyce, zamieszkała w dużej 
części przez polskie i polsko-ukraińskie 
rodziny. Droga wiodła przez zaniedbane 
wsie, ubogie miasteczka, często widzie-
liśmy opustoszałe i zniszczone zakłady 
pracy, bardzo skromne gospodarstwa. 
Mieliśmy poczucie, że czas zatrzymał 
się tu kilkadziesiąt lat temu. Sama 
droga była tak dziurawa, że po kilkuna-
stu kilometrach zaczęliśmy wątpić, czy 
w ogóle dojedziemy do celu. Odetchnęli-
śmy z ulgą, gdy dotarliśmy na miejsce. 

Ciąg dalszy na str. 27

Pokolenie obecnych dziadków, 
zwłaszcza tych najstarszych, ze sen-
tymentem wspomina czasy, kiedy to 
gimnazjaliści i licealiści nosili piękne 
czapki i mundurki. Wielokrotne próby, 
aby je na nowo wprowadzić do szkół, 
nawet prywatnych, kończyły się do 
niedawna niepowodzeniem. Ale od 
kilku lat – nawet i wokół nas, na 
prowincji, coś się zaczyna zmieniać. 
Najpierw pojawiały się w autobusach 
czy na przystankach sylwetki chłopców 
czy dziewcząt w zielonych lub stalo-
wych strojach z beretami na głowach. 
Okazało się, że to uczniowie z klas 
wojskowych z Wojnicza czy Gromni-
ka. Potem zaczęliśmy ich spotykać na 
strzelnicy, trasach turystycznych, czy 
w uroczystych pochodach do Grobu 
Nieznanego Żołnierza. Grupy naszych 
brzeskich Strzelców na dobre wpisały 

Czy wraca moda na mundury?
Przegląd Musztry Klas Mundurowych
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się w delegacje uczestniczące w świę-
tach państwowych i religijnych.

Kolejną niespodziankę sprawili 
chłopcy w granatowych mundurach 
i rogatywkach, który po raz pierwszy, 
chyba dwa lata temu, w dzień po-
wszedni, przyszli w zwartym szyku do 
kościoła razem z dowódcami na Mszę 
wieczorną. Jeden  z nich okazał się 
księdzem. Był to twórca tej formacji 
zwanej Korpusem Kadetów –  ks. płk 
Marek Wesołowski. Wkrótce okazało 
się, że szkoła ta, z Lipna na Mazow-
szu, przeniosła się do pobliskiej Łysej 
Góry                 i zaczęliśmy ich częściej 
spotykać w Brzesku i okolicy.

Przed kilku tygodniami Kade-
ci z Łysej Góry znów – tym razem 
z większym rozmachem - przypomnieli  
o sobie mieszkańcom Brzeska jako 
współorganizatorzy II Ogólnopolskiego 
Przeglądu Musztry Klas Munduro-
wych Szkół Ponadgimnazjalnych, 
który odbył się w Brzesku 7 i 8 czerw-
ca. (Pierwszy przegląd miał miejsce 
w ubiegłym roku w Nowym Sączu). 
Główną jego areną był Plac Kazimierza 
Wielkiego. Gospodarzem tego wydarze-
nia byli: Starosta Brzeski i Burmistrz 
Miasta.

Małopolski Wicekurator Oświa-
ty, Grzegorz Baran, w zaprosze-
niu skierowanym do Kuratorów 
Oświaty i Dyrektorów szkół  na-
pisał:

„Celem przeglądu jest populary-
zacja klas mundurowych, jako oferty 
edukacyjnej szkół, integracja młodzie-
ży, prezentacja poziomu jej wyszkole-
nia, kształtowanie postaw patriotycz-
nych i obywatelskich… Popularyzacja 
klas mundurowych, otwiera przed mło-
dymi ludźmi szansę zdobycia cennych 
wskazówek, dających odpowiedź na 
pytanie, jaki kierunek obrać na drodze 
do dorosłości. Umożliwia ona również 
rozwój kondycji fizycznej tak bardzo 
potrzebnej podczas podejmowania 
codziennych działań i co najważniej-
sze tworzenie trwałych więzi  z war-
tościami uznawanymi przez naszych 
przodków – obronnością Ojczyzny…”

W  rozmowie z Radiem Kraków 
powiedział: „Chcieliśmy znaleźć 
wspólny mianownik dla tych klas. 
Wojskowe, strażackie czy policyjne 
zajmują się innymi zagadnieniami - 
ale w tych trzech formacjach wspólne 
są: ceremoniał   i musztra. Dlatego 
powstał pomysł rywalizacji właśnie 
w musztrze - tej obowiązkowej, wyni-
kającej z regulaminu Wojska Polskiego 
i tej paradnej”.

W  tym niecodziennym Przeglądzie  
brało udział 14 drużyn z całej Polski 

reprezentujących 13 województw. Byli 
to zwycięzcy eliminacji wojewódzkich. 
Małopolskę reprezentowała drużyna 
z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków 
w Nowym Sączu.

W sobotę, 7 czerwca, prezentowali 
10 zadań z regulaminu musztry Sił 
Zbrojnych RP, które poznali tuż przed 
swoim pokazem. Pierwszy dzień zma-
gań polegał na przedstawieniu pro-
gramu obowiązkowego. Jury, któremu 
przewodniczył pułkownik Waldemar 
Pawluczuk z Ministerstwa Obrony Na-
rodowej z Departamentu Wychowania 
i Obronności,  oceniało profesjonalizm 
uczestników, ich zaangażowanie, 
umiejętności  i zdyscyplinowanie, 
a przede wszystkim szacunek dla 
symboli narodowych. 

W niedzielę uczestnicy Przeglądu 
zaprezentowali program dowolny 
przygotowany specjalnie na to wyda-
rzenie, który zadecydował o końcowym 
wyniku zawodów.

Jury ogłosiła wyniki. Podam tylko 
5 kolejnych miejsc:

1. XII Liceum Ogólnokształcące 
w Gdyni – 53,5 pkt.   
2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Sączu 
– 52 pkt.     
3. Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach - 49 pkt.  
4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wojsła-
wicach 47,
5. Liceum Akademickie Korpusu 
Kadetów w Łysej Górze – 46,5 pkt. 

Nagrody zwycięskim drużynom wrę-
czali: starosta Andrzej Potępa oraz 
burmistrz Grzegorz Wawryka. Od 
strony organizacyjnej nad tym przed-

sięwzięciem czuwali natomiast Fran-
ciszek Brzyk, radny Rady Miejskiej, 
a zarazem zastępca dyrektora Liceum 
Akademickiego Korpusu Kadetów 
w Łysej Górze oraz szef Biura Promo-
cji brzeskiego magistratu, Krzysztof 
Bigaj.

Andrzej Potępa - Starosta brze-
ski skomentował:

- „Liceum Akademickie Korpusu 
Kadetów w Łysej Górze na dobre 
zagościło w naszym regionie. Mam 
nadzieję, że szkoła będzie nadal się 
rozwijała a zorganizowanie przeglądu 
przyczyni się do jego popularyzacji. 
Sam pokaz musztry był na pewno 
wielkim przeżyciem dla uczestników, 
ale także sprawił radość publiczności”.

  
Burmistrz Brzeska, Grzegorz 
Wawryka powiedział:

- „Nasza gmina bardzo chętnie włą-
cza się w tego typu inicjatywy - wspiera 
je zarówno logistycznie jak i  finansowo. 
Przegląd, który odbył się w Brzesku,  na 
pewno miał wielki walor edukacyjny, 
ale także był swego rodzaju zaakcen-
towaniem naszej dumy narodowej, 
w jakimś sensie lekcją patriotyzmu”.

Dodajmy na zakończenie, że młodzi 
adepci szkół mundurowych z całej Pol-
ski, razem ze swymi wychowawcami, 
uczestniczyli w niedzielę we Mszy 
św. o godz.9:00. Przewodniczył jej 
ks. proboszcz Józef Drabik. Powitał 
gości w serdecznych słowach. Konce-
lebrowali wraz z nim ks. płk Marek 
Wesołowski, dyrektor akademickiego 
Korpusu Kadetów z Łysej Góry i ks. 
Zygmunt Bochenek.

 ZB i MD

Dyrektor Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze wraz z kadetami.



20

Nasze rzymskie czuwanie

Czy wiesz, że coraz mniej młodzieży 
wybiera studia pielęgniarskie?

Czy wiesz, że mamy w kraju coraz 
mniej pielęgniarek i położnych?

Czy wiesz, że coraz starsze pielę-
gniarki opiekują się nami?

Czy wiesz, że już teraz w niektórych 
szpitalach pracują 67-letnie pielęgniarki?

„Na ponad 280 tys. zarejestrowa-
nych pielęgniarek tych w wieku do 30 
lat jest ok. 6 proc.

W ciągu ośmiu lat na emeryturę 
odejdzie 30 proc. pielęgniarek. Za 
dziesięć lat w zawodzie zostanie ich 
tylko 184 tys., a będziemy potrze-
bować 340 tys. Polska jest na ostat-
nim miejscu w Unii pod względem 
liczby pielęgniarek przypadających 
na tysiąc mieszkańców - jest ich za-
ledwie 5,4. W Szwajcarii ten wskaź-
nik wynosi 16, a w Czechach - 8,1.” 
Na tak fatalną sytuację pracujemy 
od lat. Pielęgniarki w porównaniu 
z lekarzami mają słabszą pozycję 
przetargową. Kiedy szpital ubiega się 
kontrakt z NFZ, musi podać, ilu za-
trudnia lekarzy specjalistów na jednego 
pacjenta. Pielęgniarek to nie obejmu-
je. W efekcie, gdy trzeba ciąć koszty, 
zaczyna się od nich. To odstrasza od 
zawodu. Zaledwie około jednej trzeciej 
absolwentów pielęgniarstwa występuje 
o prawo do wykonywania zawodu, cho-
ciaż i tak nie ma gwarancji, że wybiorą 
pracę w kraju. Nabyte uprawnienia 
pozwalają im na wykonywanie zawo-
du w Unii, a ofert pracy nie brakuje. 
Często dyrektorzy szpitali blokują 
etaty młodym, bo chcą doświadczonego 
personelu, albo tną koszty i jak ktoś 
idzie na emeryturę, nie zawsze zatrud-
niają na jego miejsce. Co na to rząd? 

Za mało pielęgniarek i położnych!

Ministerstwo Zdrowia nie zaproponowało 
dotąd żadnych rozwiązań systemowych. 
Dwa lata temu resort powołał zespół, 
który zanalizował sytuację. Ale wnioski 
schował do szuflady. Spadek liczby 
pielęgniarek najbardziej uderzy  
w osoby starsze, wymagające stałej 
profesjonalnej opieki oraz w przy-
szłe matki, dla których zabraknie 
położnych –może być kłopot. 

Ostatnie 25 lat to historia zanie-
dbań państwa wobec pielęgniarek. 
Z jednej strony społeczeństwo im 
sprzyja i każdy ich protest spotyka 
się ze zrozumieniem opinii publicznej,  
a zawód pielęgniarki stoi w rankingach 
wyżej niż zawód lekarza. Z drugiej stro-
ny nasilają się pretensje i wzrasta agre-
sja pacjentów wobec przedstawicielek 
tego zawodu. Jakość opieki nad chorymi 
wyraźnie się pogorszyła. Pierwsza fala 
zwolnień nastąpiła 15 lat temu, razem  
z wejściem w życie reformy zdrowia. 
Z zawodu odeszło wtedy prawie 100 tys. 

pielęgniarek, bo szpitale zmniejszyły 
ich zatrudnienie. 

„Zawód pielęgniarki nie jest zawo-
dem „rynkowym”, nie przynosi bezpo-
średnich profitów placówkom ochrony 
zdrowia. Co więcej, istnieje realna oba-
wa, że zacznie się kolejna fala zwolnień, 
bo zgodnie z rozporządzeniem ministra 
zdrowia to dyrektor placówki decyduje, 
ile pielęgniarek zatrudni. A dyrektor 
ma przede wszystkim pilnować finan-
sów szpitala i zmniejszać koszty płac.”

„Istnieją badania, z których wynika, 
że w szpitalach z niedostateczną obsadą 
pielęgniarską wzrasta śmiertelność. 
Ale te badania robione są w innych 
krajach UE. Prawidłowość odkryta 
gdzie indziej nas nie dotyczy, skoro 
przede wszystkim musimy ograniczać 
wydatki na opiekę zdrowotną. Obecna 
sytuacja jest groźna dla chorych, a per-
spektywy dla społeczeństwa są jeszcze 
groźniejsze. Jednak politycy ignorują 
ten problem.”

Sądzę, że jest to najwyższy czas, by 
politycy i zarządzający Służbą Zdrowia 
odnieśli się z powagą do problemu, bo-
wiem zaniechanie działa na niekorzyść 
nas pacjentów. Nie jest obojętne, że 
z roku na rok drastycznie maleje liczba 
kandydatów do tego zawodu. To efekt 
przede wszystkim rosnących wymagań 
wobec pielęgniarek i położnych przy 
równocześnie niskich zarobkach. Chcąc 
zarobić na utrzymanie często musza 
pracować w więcej niż jednym miejscu – 
następstwem tego jest skrajne przemę-
czenie. Wciąż czekamy, aby decydenci 
dostrzegli, że bez pielęgniarek i położ-
nych żadem system ochrony zdrowia nie 
może prawidłowo funkcjonować. 

Emilia Zydroń

W dniach od 24.04. - 29.04. 2014 r. 
z Parafii Miłosierdzia Bożego w Brze-
sku po Mszy Świętej wyruszyliśmy do 
Watykanu autokarem na kanonizację 
dwóch papieży : Jana XXIII i Jana Paw-
ła II naszego rodaka . Przewodnikiem 
duchowym jak też  przewodnikiem po 
ziemi włoskiej był nasz Ksiądz Proboszcz 
Wojciech Werner. Były to rekolekcje, 
które przeżywaliśmy z całym Kościołem 
powszechnym.

Nasze pielgrzymowanie po Włoszech 
rozpoczęliśmy od nawiedzenia Sanktu-
arium Domku NMP w LORETO, gdzie 
mieliśmy Mszę Św. , nawiedzenia cmen-

tarza polskich żołnierzy, gdzie odbył się 
apel, krótka modlitwa i złożone zostały 
kwiaty. Ze wzruszeniem przeżywaliśmy 
widok Hostii, która stała się Ciałem 
a wino Krwią skrzepniętą w różnorakie 
grudki, gdy pewien mnich z dzisiejszego 
Lanciano podczas Mszy Świętej zwątpił 
w prawdziwą obecność Pana Jezusa 
w Eucharystii. Ciało - jest wielkości dużej 
Hostii lekko brunatne, staje się różowe 
gdy jest podświetlane. Krew - kolor ziemi-
sty zbliżony do ohry - żółtawy. Następnie 
nawiedziliśmy Sanktuarium Najświęt-
szego Oblicza Pana Jezusa w Manopello. 
Niezwykła relikwia spoczywa w gablocie 

nad ołtarzemw małym kościólku w gó-
rach Abruzji. Po wejściu schodami za 
ołtarzem można oglądać „Boskie Oblicze” 
z bliska, bo nie ma nikt wątpliwości, że 
obraz przedstawia Jezusa Chrystusa.

Do hotelu w Rzymie na via Casia 
dotarliśmy w godzinach wieczornych, 
gdzie po obiadokolacji udaliśmy się na za-
służony wypoczynek w pozycji poziomej.  
Po sobotnim zwiedzaniu Starego histo-
rycznego Rzymu , krótkim odpoczynku 
w hotelu wróciliśmy na nasze nocne czu-
wanie przed kanonizacją od godz. 22-ej. 
Wspólne śpiewy szczególnie hiszpańskiej 
grupy młodzieżowej, radosne okrzyki, 

http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/tag/Ministerstwo+Zdrowia
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tworzyły atmosferę oczekiwania na coś 
bardzo ważnego. W Watykanie deszcz, 
który wisiał w powietrzu ominął ponad 
800 tysięcy wiernych, którzy zgromadzili 
się na Placu Świętego Piotra i okolicz-
nych placach i ulicach.

 Po nocy spędzonej na Via della 
Conciliazione wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali kiedy Papież Franciszek ogło-
si, że Jan XXIII i Jan Paweł II zostaną 
wpisani w poczet Świętych Kościoła Ka-
tolickiego. O godz. 10.20  usłyszeliśmy : 
„Na Chwałę Trójcy Przenajświętszej dla 
wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu 

chrześcijańskiego życia, na mocy władzy 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła, a także po 
licznych naszych prośbach o pomoc Bożą 
w biskupim orzecznictwie, ogłaszamy 
Świętymi błogosławionych Jana XXIII 
i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet 
Świętych i polecamy aby w całym Ko-
ściele byli oni czczeni z oddaniem pośród 
Świętych  w Imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen.” I w tym momencie 
przez zachmurzone niebo przebiły się 
promioenie słońca, tak, jakby sam Pan 
Bóg potwierdzał to wielkie wydarzenie. 
Na Placu Św. Piotra i wokół owacje nie 
miały końca. Wielkie szczęście, piękne 
chwile. Teraz od nas zależy co z tej 
świętości zostanie zapamiętane. Nie-
ważny trud , ważne że tu byliśmy. Po 
zakończeniu Eucharystii w czasie której 
obecni byli papież Franciszek i Benedykt 

XVI - „niedziela czterech papieży” - jak 
tak nazwano wydarzenie w Watykanie, 
bardzo zmęczeni ale szczęśliwi udaliśmy 
się na odpoczynek.

 W poniedziałek - droga powrotna 
do Polski przez równie cudowne miejsca 
jak Castel Sant Elia w prowincji Viterbo 
, gdzie w kościele wykutym w skalnej 
ścianie, w Sanktuarium Matki Bożej 
znajduje się obraz- jak go określił św. 
Jan Paweł II, Matki  adorującej Swojego 
Syna. Polscy Księża Michalici są aktu-
alnymi opiekunami tego Sanktuarium. 
Wokół Sanktuarium piękna droga pa-
noramiczna.

Niespodzianką było Bagnoreggio 
– miasto na szczycie wulkanicznego 
stożka zniszczone przez trzęsienie ziemi. 
Można się tam dostać jedynie po dwu-
stumetrowym moście zawieszonym nad 
przepaścią. Spowite chmurami robiło 

niezapomniane wrażenie.
Włochy pożegnaliśmy wizytą 

w Orvieto, gdzie znajdują się 
relikwie cudu eucharystyczne-
go . W 1263 r. w Kościele Św. 
Krystyny w pobliskiej Bolsenie 
z Hostii na obrus ołtarza ( kor-
porał) spłynęła krew. Po tym 
wydarzeniu Papież Urban IV 
ustanowił Święto Bożego Ciała. 
Po wzniesieniu Sanktuarium, 
którego budowa trwała trzy 
wieki relikwie zostały do niego 
przeniesione a Sanktuarium 
w Orvieto zostało strażnikiem 
relikwii . 

Pielgrzymkowe rekolekcje 
zakończyliśmy Mszą Świętą 
w Sanktuarium Św. Jana Pawła 
II w Krakowie. 

Byliśmy na beatyfikacji, by-
liśmy na kanonizacji. Wszystkie 
drogi prowadzą do Rzymu.

Chwała Panu!

Kazimiera Rybacka
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Po bitwie o Warszawę zmieniły 
się radykalnie nastroje w liczącej ok. 
700 000 żołnierzy armii polskiej. Co 
prawda wróg posiadał jeszcze liczebną 
przewagę, ale z każdym dniem ona 
topniała. W marszu czy na biwaku, 
coraz częściej słychać było piosenkę 
wojskową, wyrywającą się z młodej 
żołnierskiej piersi. Bo : 

„Żołnierz poszedł na wojenkę, po-
przez góry, lasy, pola. Z śmiercią razem 
szedł pod rękę, taka jest żołnierska  
dola”.

 Walki na przedpolach Lwowa, m. 
in. bohaterska postawa batalionu Za-
jączkowskiego, pozwoliły przygotować 
obronę miasta nad Pełtwią i ziem na 
zachód od tego miasta położonych. 
Miasto jeszcze było spowite kirem, 
po tragicznych starciach m. in. w re-
jonie Zadwórza, ale polska VI Armia 
skoncentrowana na wschód od miasta, 
czekała na wroga, jak przyczajony 
tygrys na swoją ofiarę.  Gotowa była 
dopaść intruza i zniszczyć go na przed-
polach miasta. Samego Lwowa, broniły 
stosunkowo słabe liczebnie oddziały 
polskie, ale „przygotowane do walki 
na śmierć i życie”. Był wśród nich np. 
batalion wartowniczy, 240 pp. składa-
jący się z ochotników / dowodził nim 
płk Czesław Miączyński / i 25 brygada 
piechoty. Oddziały te były gotowane 
do uporczywej walki z wrogiem już 
na przedpolach miasta, tam gdzie VI 
Armia, zamierzała chwycić bolsze-
wików za gardło. Tak np. kierunku 
od Doroszowa  po Grzybowice bronił 
ochotniczy 240 p. piechoty, składający 
się w dużej części z mieszkańców Kre-
sów, Lwowa i Małopolski. Taki skład 
osobowy miały również inne oddziały 
polskie, a przy tym Polacy mogli liczyć 
na wsparcie i pomoc ludności cywilnej  
tego obszaru. 

19 sierpnia 1920 r. siły polskie 
przystąpiły do ataku na bolszewickie 
wojska zbliżające się do miasta nad 
Pełtwią. 1 Dywizja Kawalerii   wzmoc-
niona batalionem z 12 pułku piechoty, 
wsparta dwoma pociągami pancer-
nymi / „Batory” i „Chrobry”/, zdobyły 
Zołtańce zmuszając 14 bolszewicką 
dywizję konną do odwrotu w kierunku 
Kamionki Strumiłowskiej. Pod Kuliko-
wem jazda polska rozbiła kilka szwa-
dronów jazdy rosyjskiej, a batalion 

Od Lwowa do zawieszenia broni 
przed pokojem w Rydze

Dalsze zwycięstwa nad bolszewikami...

z 12 pułku zaatakował Pikułowice / 11 
dyw. kaw. rosyjskiej/ zmuszając Rosjan 
do panicznej ucieczki. Po tych walkach 
Polacy uderzyli na bolszewicką grupę 
Jakira, która w popłochu wycofywała 
się na wschód. W ten sposób miastu 
nad Pełtwią przestały zagrażać siły 
bolszewickie. Po tych sukcesach nale-
żało wyrzucić wroga z Galicji Wschod-
niej i Wołynia. A tam nie tylko ludność 
polska oczekiwała na przybycie wojska 
polskiego. Bo bolszewicy np. zaraz po 
zajęciu Tarnopola znieśli obowiązujące 
prawa, rekwirowano żywność, pościel, 
bieliznę, buty, ubrania, urządzenia 
i sprzęty domowe, paki i kufry, do 
których pakowano zrabowane rzeczy. 
Nie wolno było handlować, zamknięto 
szkoły, rozgrabiono sklepy i prywatne 
mieszkania, konfiskowano pieniądze, 
wyrzucano ludność z własnych domów. 
Byle donos do Nadzwyczajnej Komisji 
kończył się rozstrzelaniem, poprzedzo-
nym torturami,  w ciągu 24 godzin.

5 września 1920 r. w kolejnych 
bitwach o Stefankowice i Ubrodowice 
15 pp. polskiej został zaatakowany 
przez bolszewicką baszkirską brygadę 
kawalerii. Wrogowi udało się przerwać 
linię polskiej obrony, ale poszczególne 
kompanie i bataliony przyjęły walkę 
okrężną, odpierając wroga ogniem 
karabinowym, bagnetem i granatami. 
Do walki z bolszewikami włączyły się 
nawet kompania techniczna, taboryci, 
łącznościowcy i ordynansi oraz dwie 
baterie 9 p. artylerii polowej. Artyle-
ria ta ogniem na wprost, z odległości 

600 m. zlikwidowała idący z pomocą 
bolszewikom, nowy pułk kawalerii. 
W tym czasie 15 pp. odzyskał swoje 
pozycje i rozbił wroga. Od tego dnia 
dzień tej bitwy był świętem pułkowym 
tego oddziału. W bitwie tej siły polskie 
odnotowały 21 poległych i 87 rannych 
żołnierzy, straty rosyjskie wynosiły 
ok. 300 poległych nie licząc rannych, 
których wywieziono z pola bitwy. 14 
września 1920 r. pod Żabinem 58 pułk 
mjr Chrobaka, z 14 dywizji piechoty, 
zniszczył całą bolszewicką brygadę 
strzelców. Drugi batalion tego pułku, 
dowodzony przez por. J. Darnowskiego 
, w pięciogodzinnym starciu pokonał 
Rosjan biorąc do niewoli 400 jeńców, 
obok tego ok. 600 Rosjan zginęło, 500 
zostało rannych i dostało się także 
do niewoli , zdobyto 17 k. m. Straty 
polskie wynosiły 10 poległych i 17 ran-
nych. I tak już było prawie w każdej 
bitwie do zakończenia tej wojny.

Po tych sukcesach i innych star-
ciach, 15 września 1920 r. rozpoczęła 
się ofensywa wojsk polskich i oddzia-
łów atamana Petlury na froncie połu-
dniowym. Walkami oddziałów polskich  
i kierował gen. Józef Haller. Po trzech 
dniach walk nad Dniestrem, Świrem, 
i w rejonie Kamionki Strumiłowskiej 
siły polskie zmusiły 14 armię rosyj-
ską do odwrotu. Poległo lub zostało 
rannych ponad 500 krasnoarmiejców, 
Polacy zdobyli 4 działa i 35 karabinów 
maszynowych. A do niewoli dostało się 
m. in. 2680 żołnierzy bolszewickich 
/ z 47 dywizji strzelców/.  Po stronie 
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polskiej straty wynosiły 40 poległych 
i rannych. W walkach tych  żołnie-
rze polscy wykazali się niezwykłym 
bohaterstwem. 11 pułk ułanów /250 
szabel/ zaatakował  znacznie liczniej-
szą Baszkirską Brygadę Kawalerii 
zmuszając ją do odwrotu. Ofensywie 
polskiej towarzyszyła teraz radość 
i uniesienie. Kompanie i bataliony 
parły naprzód, często ze śpiewem na 
ustach. A ludność Tarnopola i innych 
miast i miasteczek na Podolu / Polacy 
i wielu Żydów/ z entuzjazmem oczeki-
wało na przybycie oddziałów polskich.

19 września 1920 r. siły polskie 
podchodziły już do linii rzeki Seret. 
Kiedy bolszewicy wysadzili most na 
Serecie, w Tarnopolu wybuchło po-
wstanie antybolszewickie. Powstań-
com udało się zmusić siły bolszewickie 
do opuszczenia miasta. Po opuszczeniu 
miasta przez bolszewików /w czasie 
walk wzięto do niewoli 28 krasnoar-
miejców nie licząc tych, co polegli/, 
spontanicznie ludność Tarnopola przy-
stąpiła do budowy kładki przez rzekę, 
aby w ten sposób ułatwić wejście do 
miasta oddziałów polskich i wojsk ata-
mana Petlury. W budowie tego mostu, 
szczególna rola przypadła mieszkań-
com ul. Lwowskiej i sąsiednich uliczek, 
zamieszkałych głównie przez biedotę 
żydowską. Oni także mieli dość rządów 
bolszewickich.

Dzięki temu wysiłkowi, już o go-
dzinie 16, ul. Lwowską wkroczyły do 
miasta nad Seretem wojska polskie 
i oddziały aliantów ukraińskich. 

Tydzień później, kiedy siły polskie 
i oddziały ukraińskie przepędziły 
o dalszych kilkadziesiąt kilometrów 
wojska wroga, cała ludność miasta 
zgromadziła się przy kościele jezuic-
kim / bo tylko dwaj kapłani - zakonnicy 
jezuiccy pozostali w Tarnopolu przez 
czas okupacji bolszewickiej/, na dzięk-
czynnym nabożeństwie odprawionym 
przez o. Kalmana, z kazaniem patrio-
tycznym wygłoszonym przez  o. Cosela. 

 Już po zawieszeniu broni, 3 grud-
nia 1920 r. został wprowadzony nowy 
podział administracyjny na obszarze 

b. Galicji. W ramach tego 
podziału Tarnopol został sie-
dzibą województwa.

W tym czasie w Brzesku 
ks. Paweł Wieczorek - członek 
„Sokoła”- powiadał, że Ojczyzna 
to rozszerzona rodzina. „Ci, 
którzy do niej należą, łączą 
się razem więzami wspólnego 
pochodzenia, wspólnej ziemi, 
wspólnego języka... Posiada-
ją wspólne zwyczaje, religię, 
historię , wspólne mają dąże-
nia... / A / miłość Ojczyzny jest 
potężniejsza od każdej innej 
miłości i obejmuje rodaków, 
ziemię ojczystą, mowę, zwycza-
je, historię, literaturę, a nawet 
nasze polskie słabostki. Zasma-
kowanie w zwyczajach, które 
odziedziczyliśmy po ojcach ... 
/ To przywiązanie do imienia 
Polaka / nie Europejczyka/, któ-
re nas dumą napełnia i chlubę 
przynosi/. Gdy Ojczyzna w nie-
bezpieczeństwie, mąż /opuszcza 
/żonę, dzieci / dorosłe/ rodziców, 

przyjaciele przyjaciół, by stanąć do walki  
z wrogiem i złożyć życie na ołtarzu Oj-
czyzny. A św. Tomasz mówił, że po Bogu 
jest kochać obowiązkiem, nie rodziców, 
ale Ojczyznę”. Przecież Jezus Chrystus 
zwracając się do swoich uczniów nakazał 
im, aby się wzajemnie miłowali, „ jakom 
ja was umiłował”. Takie relacje powinny 
łączyć Polaków.

Te wytyczne starali się realizować 
mieszkańcy ziemi brzeskiej. Wszyscy 
mężczyźni zdolni do noszenia broni 
zgłosili się w tym powiecie do wojska, 
aby bronić Ojczyny. W wioskach powiatu 
nad Uszwicą, w 1920 r. pozostali tylko 
niezdolni do noszenia broni. Wielu z tych, 
co przybrali wojskowe mundury, już na 
przedpolach Lwowa walczyło boso, w po-
dartych i wypłowiałych mundurach. Lecz 
tak w marszu, jak i w boju, na biwaku 
czy na postoju, towarzyszyła im często 
taka piosenka:

„Bywaj dziewczę zdrowe, 
Ojczyzna mnie woła,  
idę za kraj walczyć, 
wśród rodaków koła.
I choć przyjdzie ścigać 
jak najdalej wroga, 
nigdy nie zapomnę 
jak mi jesteś droga. 
Tobiem winien miłość, 
a Ojczyźnie życie 
Pamiętaj żeś Polka, 
że to za kraj walka 
Niepodległość Polski, 
to twoja rywalka”.   

             
Dziś wypada zapytać , czy elity 

rządzące o tym pamiętają ?    
 
Prof. dr hab. Marian Stolarczyk     
  

Generał Władysław Sikorski
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Zapewne mało kto wie, że w zaci-
szu domu zakonnego ss. Św. Józefa, 
pracujących przy parafii św. Floria-
na w Uszwi, mieszka siostra, która 
podczas pielgrzymek do Polski przy-
gotowywała dla Ojca świętego menu 
obiadowe … i nie tylko. 

Kiedy w 1987 roku papież po raz 
trzeci odwiedził Ojczyznę, na tra-
sie pielgrzymki znalazł się Tarnów. 
W dniu 10 czerwca odprawił tam Mszę 
św. beatyfikacyjną, podczas której 
wyniósł do chwały ołtarzy bł. Karolinę 
Kózka. Papież zatrzymał się wtedy 
w Domu Biskupim przy ul. Mościc-
kiego, w którym posługiwały właśnie 
siostry Józefitki. To one troszczyły 
się m.in. o przygotowanie i wystrój 
pomieszczeń, przyjęcie gości i przyrzą-
dzenie smacznych posiłków. 

Papieska kucharka

- Nie pamiętam dokładnie, co 
przygotowywałyśmy do jedzenia. Była 
kolacja, śniadanie i obiad. W dniu 
przyjazdu papież jadł kolację, a na-
stępnego dnia śniadanie w małym 
gronie, obiad i lekki podwieczorek. 
Na obiad, jako przystawka był pstrąg 
w galarecie i łosoś, następnie zupa 
piwna i ptysie nadziewane kremem 
beszamelowym z szynką i serem, na 
ostro. Było też canelloni ze względu 
na licznych gości z Włoch. To właśnie 
z myślą o nich przygotowałyśmy ziem-
niaki pieczone po włosku, były różne 
mięsa, sałaty, a na deser owoce, bisz-
kopt z sosem i gruszkami - wspomina 
z uśmiechem s. Januaria, przełożona 

domu zakonnego w Uszwi. Pamiętam, 
że dekorowałam też dużo tortów. W su-
mie było ich dziesięć, każdy po trzy 
krążki. Ich przygotowanie zaczęłyśmy 
dopiero na dwa dni przed przylotem 
papieża do Tarnowa. Każdy z nich 
przybrano mapą Polski z zaznaczonym 
miejscem wizyty papieża, co bardzo 
spodobało się gościom - wspomina 
siostra Józefitka. Waza,do której nale-
wałam zupę, poszła właśnie na stół dla 
Jana Pawła II. Pamiętam, że w Lu-
baczowie przygotowałyśmy zapiekane 
bułeczki z jajkiem i boczkiem. Może to 
są drobiazgi, ale dla mnie mają duże  
znaczenie sentymentalne - kończy.

Marek Białka

Z udziałem wielu znakomitych gości, zespół ludowy 
działający przy świetlicy wiejskiej w Uszwi, świętował swój 
20. Jubileusz.  Pierwszym punktem uroczystości była Msza 
święta, której przewodniczył ks. Łukasz Pawełek- uszewski 
rodak, a niegdyś członek zespołu. Uroczystości jubileuszowe 
uświetnił występ miejscowej orkiestry dętej oraz zespołu 
folklorystycznego z Łososiny Dolnej.

- Ten rodzaj muzyki zawsze mnie fascynował. Przez 
wiele lat tańczyłem w zespole folklorystycznym Porębianie. 
Cieszę się, że swoje zamiłowania mogę teraz wykorzystywać                 
w swojej pracy duszpasterskiej - mówił ksiądz celebrans.

Historia zespołu sięga 1994 roku, kiedy z inicjatywy 
kilku członków Koła Gospodyń Wiejskich zaczęto śpiewać 
stare i często zapomniane piosenki ludowe. Wiele z nich 
było później inspiracją do pisania okolicznościowych przy-
śpiewek, których autorem był śp. Jan Pasek. Potrafił on 
również „układać rymowanki” do każdej okazji, jaką świę-
towała wspólnota parafialna. Na przestrzeni tych 20- tu 
lat, w szeregach zespołu „przewinęło się” wiele osób, część 
z nich odeszło do wieczności. Mamy nadzieję, że tradycja 

i staropolskie zwyczaje nadal będą podtrzymywane przez 
miłośników lokalnego folkloru, aby młode pokolenie nigdy 
nie zapomniało historii swoich przodków.

 
Marek Białka

20-lecie zespołu ,,Uszwianie”
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Rok 2014 jest poświęcony w Ko-
ściele błogosławionemu Edmundowi 
Bojanowskiemu. Z tej okazji Siostry 
Służebniczki w wielu parafiach chcą 
przybliżyć ludziom postać swojego 
założyciela. W naszej parafii 24 maja 
był właśnie takim dniem. Spotkanie 
rozpoczął ks. Proboszcz w kościele 
św. Jakuba o godz.15.00 koronką 
do Bożego Miłosierdzia, a następ-
nie adorując Pana Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie, siostry 
przybliżyły wszystkim obecnym osobę 
bł. Edmunda, dziękując tym samym 
Opatrzności za dar założyciela zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NMP 

NP. Adorację zakończyła pieśń „Mo-
dlitwa o kanonizację” - w wykonaniu 
sióstr. Następnie uczestnicy przeszli 
do Auli Chrystusa Króla, gdzie 
s. Małgorzata Prusak wygłosiła refe-
rat o Błogosławionym i przedstawiła 
w skrócie historię Zgromadzenia oraz 
pracę sióstr w czasach współczesnych. 
Po tym bogatym „duchowym posiłku”, 
był czas na smaczny bigos dla wszyst-
kich, który przygotowała Restauracja 
Galicyjska. Kolejnym punktem pro-
gramu był spektakl pt. „Serdecznie 
dobry człowiek” przygotowany przez 

Rok bł. Edmunda Bojanowskiego

O serdecznie dobrym człowieku...
dzieci i młodzież ze Scholi Parafialnej 
oraz Liturgicznej Służby Ołtarza, pod 
kierownictwem s. Marii Filipowskiej, 
autorki i reżyserki całego przed-
stawienia. Spektakl miał na celu 
przybliżyć osobę bł. Edmunda, jego 
życia i historię stworzenia nowego 
zgromadzenia. 

Na program tego dnia przyjechały 
siostry z placówek Brzeska, z pa-
rafii Miłosierdzia Bożego, Porąbki 
Uszewskiej i Tarnowa, a także Zespół 
Regionalny z Kamienicy wraz z kape-
lą, który podczas Mszy Św. wykonał 
pieśń na cześć bł. Edmunda Boja-
nowskiego. Kazanie okolicznościowe 
wygłosił ks. Piotr Gawenda, a całą 
uroczystość uświetnił śpiew Chóru 
Parafialnego. Mszę św. ubogacili swo-
ją obecnością przedstawiciele Bractwa 
Clestyńskiego z Łącka, wraz ze swoim 
ks. Proboszczem. Po Mszy Św. siostry 
rozdawały obrazki z modlitwą dziecka 
i modlitwą za przyczyną bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Można było również 
ucałować Jego relikwie.  Następnie, 
w Auli Chrystusa Króla odbyła się 
Agapa dla zaproszonych gości. 

W ramach Dni Kultury Chrześci-
jańskiej, inicjatorem tego dnia był ks. 
proboszcz Józef Drabik, a program 
ułożyła s. Krystyna Rutka. Wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób 
włączyli się w przygotowanie tego 
spotkania składamy  serdeczne „Bóg 
zapłać”.  W modlitwie wielbimy Pana 
za to, że w XXI wieku, wśród nas nie 
brakuje serdecznie dobrych ludzi.

 
„Bojanowski poświęcił wszystkie 

swoje siły nieszczęśliwym chorym. 
Chodził od domu do domu, zanosił 
lekarstwa, pocieszał, zachęcał do 
przyjmowania sakramentów. (…) 
Postanowił sprowadzić do Gostynia 
Siostry Miłosierdzia. Powstał Insty-
tut Miłosierdzia, szpital i kuchnia 
dla ubogich. Edmund nieustannie 
poszukiwał sposobu na podniesienie 
moralnego poziomu ludu wiejskiego. 
Zasłużył sobie na bardzo zaszczytne 
określenie – nazywano go Serdecznie 
dobrym człowiekiem. ”, „Edmund po-
rzucił wszystko – poezję i politykę, bo 
najważniejszy stał się człowiek, Boży 
obraz, Boże podobieństwo, wszystko 
inne nic nie znaczy oprócz miłości, 
tak, oprócz miłości. Z każdym dniem 
lepiej rozumiał wezwanie Boże. Za-
rysowała się przed nim wizja służby 

Bożej w najbiedniejszych braciach.”, 
„Bojanowski miał własną wizję ochro-
nek wiejskich. Mają one być domem 
dla dzieci pozostających bez opieki, 
podczas gdy ich rodzice pracują. 
Dzieło Bojanowskiego wzbudzało 
zainteresowanie zwolenników spo-
łecznej doktryny Kościoła.”, „Droga 
Założyciela nigdy nie była pozbawiona 
cierpień i krzyży. A jednak mimo tylu 
przeciwności Jego Dzieło rozwijało 
się i rosło. Edmund zajmował się 
wszystkim: jeździł i wizytował, radził, 
pocieszał, miał na wszystko wgląd, 
nie tylko w pracę sióstr, ale i w stan 
ducha. Założone przez niego Zgroma-
dzenie stało się instancją kościelną. 
W dniu 27 grudnia 1866 r arcybiskup 
Mieczysław Ledóchowski wydał de-
kret pochwalny dla Zgromadzenia 
Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy 
Niepokalanie Poczętej, oraz zatwier-
dził statuty i konstytucje. Data 3 maja 
1850 r., to data powstania Zgroma-
dzenia” (fragmenty przedstawienia 
pt. „Serdecznie dobry człowiek”, reż.: 
s. Maria Filipowska)

 
s. Maria Filipowska

 i Paulina Matras
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Chyba miesiąc przed kanonizacją 
Jana Pawła II, otworzono, po dłuższej 
przerwie, całkowicie zmienione mu-
zeum papieża w Jego domu rodzinnym 
w Wadowicach. Liczni pielgrzymi wstę-
pują także do sąsiadującej z domem 
bazyliki i zatrzymują się na chwilę 
dziękczynnej modlitwy obok chrzciel-
nicy, przy której odbył się  chrzest 
małego Karola – drugie, duchowe 
narodziny przyszłego papieża.

 Wspominając to wydarzenie z Jego 
życia, warto pomyśleć o naszych 
duchowych narodzinach i potrzebie 
wzrastania w wierze, której ziarenka 
zaczęły wtedy kiełkować w naszej 
duszy. Ta świadomość często zaciera 
się nieraz nawet u gorliwych katoli-
ków. A przyczynia się do tego nowa 
moda: coraz częstsze obchodzenie dnia 
urodzin. Owszem, one też są ważne, 
ale dla chrześcijanina na pierwszym 
miejscu powinien być obchód dnia 
imienin – święto Patrona, którego  
otrzymaliśmy na chrzcie świętym. 
To jest dzień dziękczynienia za ła-
skę chrztu – początek życia  Bożego 
w człowieku.

Ta moda obchodzenia  urodzin 
przyszła do nas ze zlaicyzowanych, 
zwykle związanych z wyznaniami pro-
testanckimi krajów zachodnich. Pro-
testanci, jak wiadomo, nie mają kultu 
Maryi, Matki Bożej czy Świętych. 
Przejawem tej mody są transmisje 
sportowe, np. ze skoków narciarskich 
czy meczów piłki nożnej, w czasie 
których spikerzy bardzo często przy-
pominają o rocznicy urodzin, a prawie 
nigdy o ich imieninach.

Ten trend wchodzi też do naszej 
liturgii. Chyba coraz częściej rodzice 
czy przyjaciele zamawiają Msze św. 
Z okazji urodzin kogoś bliskiego, 
a znacznie rzadziej z okazji imienin. 
Przypomnimy więc, że imię chrzcielne, 
imię świętego Patrona jest nie tylko 
nadane, ale zadane. Zobowiązuje do 
tego, aby często, przynajmniej przy 
obchodzeniu dnia imienin, dziękować 
Bogu za dar chrztu i ciągle pogłębiać 
życie chrześcijańskie rozpoczęte w tym 
sakramencie.

Różne są zwyczaje lub rytuały 
praktykowane przy obchodzeniu 
imienin. Szczególnie zachęcamy sole-
nizantów, aby w tym dniu uczestniczyli 
we Mszy św. i przyjęli Komunię Św. 
Natomiast w domu, na stole, przy któ-

Savoir vivre chrześcijanina

Imieniny, imieniny…
rym zbiera się rodzina czy przyjaciele 
solenizanta, należałoby zapalić świecę 
i odmówić krótką modlitwę.

Każde ważne wydarzenie związane 
z naszym Ojcem Świętym zobowiązuje 
nas do jakiegoś konkretnego działa-
nia, do chrześcijańskiego świadectwa.  
Przeżyta niedawno kanonizacja Jana 
Pawła II, który w czasie każdej piel-
grzymki, kiedy był w Wadowicach, 
odwiedzał miejsce swego chrztu św., 
niech zachęci nas do tego, aby także 
często – a zwłaszcza w dniu swych 
imienin nawiedzić (przynajmniej du-
chowo) kościół, w którym zostaliśmy 
ochrzczeni.

Ks. Zygmunt Bochenek

Jak obchodzić imieniny?
Niech słowa Boga wpadną w twoje 
serce: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, 
wezwałem cię po imieniu, tyś mój! 
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę 
z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią 
ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie 
spalisz się, i nie strawi cię płomień” 
(Iz 43, 1-2).

Kiedy składasz innej osobie życze-
nia imieninowe, zajmij się najpierw 
jej imieniem, znaczeniem tego imie-
nia, legendami i historią świętego, 
który nosi to imię. A potem spójrz na 
tego człowieka w świetle jego imienia, 
w świetle tego świętego. Następnie 
porusz to, co widzisz w tym człowieku 
- na przykład miłość i wolność świętej 
Elżbiety, sprawiedliwość świętego 
Józefa - i życz mu, aby coraz bardziej 
wrastał w swoją własną postać i rozwi-
jał się, wnikając w to bogactwo, które 
włożył w niego Bóg.

Nosisz swoje imię nieprzypadkowo. 
Rodzice świadome je dla ciebie wy-
brali. Wołali na ciebie tym imieniem. 
Twoje imię jest jak motto dla twojego 
życia, jak program dla ciebie. Jest 
jak postać, w którą możesz wzra-
stać, przez którą dotrzesz do swojego 
pierwotnego obrazu, obrazu, jaki 
Bóg uczynił sobie dla twojej osoby. 
Kiedy świętujesz imieniny, spróbuj 
dowiedzieć się czegoś o twoim patro-
nie. Zajrzyj dc leksykonu świętych, 
sprawdź, jaka jest etymologia twojego 
imienia i co ono oznacza. A potem 
poczytaj legendy albo jakieś pisma 
świętego, którego imię nosisz. Natu-
ralnie nie chodzi o to, abyś kopiował  

swojego świętego, ale w zwierciadle 
jego życia możesz obejrzeć swoje wła-
sne życie. A wtedy odkryjesz tajemnicę 
własnej osoby.

Jednym z rytuałów jest powiedze-
nie do siebie, powoli i głośno: „Jestem 
Anzelm. Jestem Maria. Jestem Doro-
ta. Jestem Józef”. A przy tym uzmy-
słowienie sobie: Ja nie tylko się tak 
nazywam, ja jestem tym imieniem.

Poczuj, co brzmienie twojego imie-
nia w tobie wywołuje.

A potem wyobraź sobie, że Bóg 
woła cię tym imieniem.

Niech słowa Boga wpadną w two-
je serce: „Nie lękaj się, bo cię wyku-
piłem, wezwałem cię po imieniu, tyś 
mój! Gdy pójdziesz przez wody, Ja 
będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie 
zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez 
ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię 
płomień” (Iz 43, 1-2).

Kiedy składasz innej osobie życze-
nia imieninowe, zajmij się najpierw 
jej imieniem, znaczeniem tego imie-
nia, legendami i historią świętego, 
który nosi to imię. A potem spójrz na 
tego człowieka  w świetle jego imienia, 
w świetle tego świętego. Następnie 
porusz to, co widzisz w tym człowieku 
— na przykład miłość i wolność świę-
tej Elżbiety, sprawiedliwość świętego 
Józefa - i życz mu, aby coraz bardziej 
wrastał w swoją własną postać i roz-
wijał się, wnikając w to bogactwo, 
które włożył w niego Bóg.

Anselm Grün, 50 rytuałów na 
udane życie, Jedność Herder, Kielce 
2009,str.123 -124



27 

Ciąg dalszy ze str 15.

Przywitał nas proboszcz parafii 
w Miżyńcu, ks. Zbigniew Pabjan. 
Ksiądz Zbigniew jest proboszczem 
tutejszej parafii od wielu lat, wydaje 
się być osobą bardzo związaną z tym 
miejscem i ludźmi, a także zaanga-
żowaną w pracę duszpasterską. Dla 
parafian jest prawdziwym aniołem 
stróżem – zawsze gotowy do pomocy, 
porady, interwencji, gdy ktoś przeży-
wa kłopoty. Doskonale orientował się 
w sytuacji rodzinnej dzieci, które miały 
przyjechać na rekolekcje, każde z nich 
znał z imienia, wiedział, jakie proble-
my przeżywają ich rodziny. Podczas 
naszego pobytu byliśmy świadkami, 
jak często parafianie dzwonili do niego 
prosząc o pomoc w przeróżnych proble-
mach. Nie widzieliśmy, by kiedykolwiek 
odmówił pomocy.

Miejsce, do którego dotarliśmy choć 
bardzo skromne, promieniało swoistym 
urokiem. Ubogie budynki noclegowe dzie-
ci, brak łazienek czy świetlicy, jadalnia 
pod rozłożystym modrzewiem – wszystko 
wydawało się być bardzo skromne, z tru-
dem mieszczące taką ilość dzieci. Jednak 
klimat tego miejsca – swojski i ciepły, 
pełen spokoju, sprawiał, że czuliśmy 
się, jakbyśmy wrócili do domu naszego 
dzieciństwa. Cisza, kwiaty w ogródku, 
zieleń pagórków, furmanki przejeżdżają-
ce drogą, kobiety w chustkach na głowie 
pasące krowy, słowem - jakby czas się 
tutaj zatrzymał. Szczególne wrażenie 
zrobił na nas kościół stojący na wzgórzu 
tuż za plebanią, ze śladami polskiej histo-
rii – piękny, prosty i bliski sercu. Ksiądz 
Zbigniew włożył wiele wysiłku i pracy, by 
pod okiem konserwatorów przeprowadzić 
niezbędne remonty i uratować, co się 
dało, po komunistycznych zniszczeniach 
i grabieżach.

 Rozlokowaliśmy się na plebanii 
i wzięliśmy się do pracy – trzeba było 
przygotować pokoje, materace i łóż-
ka dla blisko 40 dzieci, które miały 
przyjechać nazajutrz. Ze wzruszeniem 
patrzyliśmy, jak do plebanii co chwilę 
przybywa jakaś uboga parafianka, by 
podzielić się tym, co posiada – świeżo 
zrobionym białym serem, bańką mleka, 
główką kapusty czy workiem ziemnia-
ków. Ludzie chcieli w ten sposób okazać 
wdzięczność księdzu Zbigniewowi za 
zorganizowanie ich dzieciom tygodnia 
wakacji – dla większości z nich jedynej 
formy wypoczynku. 

Następnego dnia zaczęły przyjeż-
dżać dzieci. Zdziwiło nas, że pomimo 
ubóstwa widzianego po drodze i wokół 
nas, dzieci były bardzo ładnie i czysto 
ubrane. Widać było, że rodzice bardzo 

o to dbali. Dzieciaki były w wieku od 
6 do 17 lat, wiele z nich znało się już 
dobrze z poprzednich rekolekcji. Imiona 
przeważającej części dzieci były ukraiń-
skie, brzmiały bardzo śpiewnie, niektó-
re były dla nas trudne do zapamiętania 
i wymówienia. Dzieci o roześmianych 
oczach (choć nie wszystkie), otwarte, 
szczere, bezpośrednie, większość z nich 
momentalnie nawiązała z nami kon-
takt. Te, które przyjechały wcześniej, 
ochoczo pomagały nam przy końcowych 
przygotowaniach do noclegu.

Zauroczyły nas te dzieci. Można 
powiedzieć, że zostaliśmy obdarowani 
przez Opatrzność możliwością zabawy 
z nimi, wspólnej modlitwy i posił-
ków, ich prostolinijnością, szczerością 
i wdzięcznością za każdą propozycję 
zabawy czy aktywność. To nie są dzieci, 
które ślęczą wiele godzin przed kom-
puterem , czy komórką, bo większość 
ich po prostu nie ma. Dziewczynki 
uwielbiają śpiewać, bawić się w różnego 
rodzaju gry, chłopcy kochają „futbol” 
( z takim wschodnim „l” na końcu).
Wszyscy bardzo chętnie uczyli się no-
wych pieśni religijnych, mimo, iż wiele 
dzieci nie znało dobrze języka polskiego. 
Błyskawicznie chwytali całe zwrotki  
i podczas Eucharystii prezentowaliśmy 
całkiem niezły poziom muzyczny.

Byliśmy poruszeni tym, że dzieci 
z taką ochotą przyjmowały nasze pro-
pozycje zabaw – od gry w siatkę czy 
badmintona po wycinanie z kartonu 
zbroi lub lampionów (później pięknie 
je dekorowali), czy też wspólne robie-
nie latawców. Chłopcy, których jedyną 
miłością wydawała się piłka nożna 
- w którą grali z wielką zaciętością 
i pasją godną pierwszoligowych rozgry-
wek – na naszym podwórku zmieniali 
się w zapalonych twórców i dekorato-
rów. Z radością uczestniczyli zarówno 
w ruchowych i sportowych zabawach, 
jak i plastycznych. Z apetytem zjadali 
to, co pojawiało się na stole jadalni pod 
drzewem ( posiłki skromne, ale bardzo 
smaczne i pożywne), do wszystkiego 
niemal zjadali pajdę chleba. Z talerzy 
najszybciej znikały ziemniaki i zupa. 
Nie widzieliśmy tam „niejadków”. Po-
siłek na świeżym powietrzu smakował 
i był błyskawicznie zjadany; grupy 
sprzątające zabierały się później do 
mycia naczyń i sprzątania stołów.

No i wreszcie same rekolekcje: 
codzienne Msze więte, spotkania 
w kościele, by omówić tematy zwią-
zane z pogłębieniem wiary. Mieliśmy 
wiele obaw, czy poradzimy sobie  z dość 
trudnymi tematami, obawialiśmy się 

trudności z dyscypliną i uwagą podczas 
prowadzenia zajęć. I tu też niespo-
dzianka – dzieci były aktywne i zdy-
scyplinowane. Do rzadkości należały 
sytuacje, by ktoś przeszkadzał. Brały 
udział w rozmowach, pracowały z za-
angażowaniem, chętnie wypowiadały 
się, malowały, wycinały, wyszukiwały 
potrzebne informacje. Podczas pracy 
w grupach widoczny był element ry-
walizacji, tak bliski duszom młodych 
futbolistów – dzieci miały ambicje, by 
wypaść lepiej niż pozostałe grupy. Prace 
dzieci wystawialiśmy później na ścia-
nach kościoła. Przepięknie wykonali 
stacje drogi krzyżowej i przygotowali 
ją później za pomocą gestów i ruchów, 
w formie pantomimy. Byliśmy wzru-
szeni i zbudowani ich zaangażowaniem 
i aktorskimi zdolnościami.

Najpiękniejsze wspomnienie z ukra-
ińskich rekolekcji dotyczy ostatniego, 
pożegnalnego wieczoru   a szczególnie 
nocnej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Późnym wieczorem, po kąpieli 
i przygotowaniach do snu, zaprosiliśmy 
dzieci do kościoła, by przed Jezusem 
w Najświętszym Sakramencie podzię-
kowali za przeżyty czas. Światła były 
zgaszone, ale cały ołtarz był rozświetlo-
ny dziesiątkami świec, które wcześniej 
zapaliliśmy. Monstrancja przepięknie 
błyszczała odbijając migotliwe światło 
płomieni. Dzieci uklękły wraz z nami  
przed stopniami ołtarza i w zupełnej 
ciszy chwilę się modliły. Potem zainicjo-
waliśmy pieśni. Dzieci śpiewały w sku-
pieniu, wpatrując się w Najświętszy 
Sakrament. Potem pojedynczo  -  kto 
chciał – dziękował Jezusowi, przepraszał 
lub prosił – modlitwa płynęła zupełnie 
spontanicznie, wprost z serc dzieci. Pa-
nowała całkowita cisza i skupienie. Sły-
chać było oddechy dzieci. Widzieliśmy, że 
niektórym z nich łzy spływały po policz-
kach. Wzruszenie ściskało nas za gardło. 
Widok tych łobuziaków wpatrzonych 
w Jezusa ukrytego w Hostii i szczerze 
przepraszających, lub dziękujących za 
przeżyty czas, był niezapomniany.

Wróciliśmy do domu szczęśliwi, 
z poczuciem obdarowania. To był 
piękny czas, czas łaski, czas wzajem-
nej wymiany. Dzieci i my, członkowie 
zespołu, byliśmy darem dla siebie – to, 
co dawaliśmy z siebie dzieciom – wra-
cało do nas zwielokrotnione w postaci 
ich wdzięczności, radości, entuzjazmu 
i rozpromienionych oczu. Pobyt w Mi-
żyńcu pozostawił w naszych sercach 
niezapomniany, ciepły ślad.

  
Elżbieta i Bartłomiej Pokorny

Wspomnienia z rekolekcji w Miżyńcu na Ukrainie
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Srebrny Jubileusz Księdza Proboszcza Wiesława Pieji

Jubilat ze swoją Mamą
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W 2007 roku, gdy po  33 lata pro-
boszczowania ks. Prałat Stanisław 
Gutowski poszedł na emeryturę, 
przybył do Parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Okocimiu ks. dr Wiesław 
Pieja  podejmując funkcję Proboszcza.  
W czerwcu obecnego roku obchodził 
Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. 

Jubilat urodził się w dniu 8.01.1964 
r. w Rzeszowie i tam został ochrzczony 
w parafii Chrystusa Króla. Rodzice 
wraz z małym Wiesławem mieszkali 
w Boreczku, który należy do parafii  
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Borku Wielkim. Po skończeniu Tech-
nikum Elektrycznego   w Sędziszowie 
Małopolskim, w roku 1983, wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Tar-
nowie. Święcenia kapłańskie przyjął 
4.06.1989 r. z rąk arcybiskupa Jerzego 
Ablewicza. 

Pierwszą placówką, do której 
został skierowany dzisiejszy Jubilat 
był Czermin - Parafia św. Klemensa. 
Potem pracował w Dębicy,  Przecławiu, 
Bochni, znów w Dębicy, aż został mia-
nowany Proboszczem parafii Okocim.

Ks. Jubilat bardzo szybko wrósł 
w środowisko i uzyskał aprobatę pa-
rafian. Jest to kapłan odznaczający się 

głęboką wiarą, który wciąż pogłębia 
swą wiedzę. W 2011 roku na Uniwersy-
tecie Jana Pawła II w Krakowie obro-
nił doktorat z profilaktyki uzależnień. 
Promotorem pracy był moralista, ks. 
prof. dr hab. Alojzy Drożdż. Pod jego 
kierunkiem ks. Wiesław studiował  
wcześniej na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim te problemy, tak bardzo 
obecnie aktualne w codziennej pracy 
duszpasterskiej. 

Ks. Wiesław to człowiek dużej 
kultury osobistej, pogodnego uspo-
sobienia, delikatności i umiejętności 
współżycia z ludźmi. Pragnę zazna-
czyć, że zarówno Eucharystia jak 
i piękne kazania, z których emanuje 
duża wiedza, nie tylko teologiczna, 
ale i ogólna, są dużym przeżyciem dla 
nas parafian. Jesteśmy przekonani, 
że dzięki Niemu wielu z nas umacnia 
się w wierze i jaśniej rozpoznaje cel 
ziemskiego życia – wieczne zbawienie..

Oprócz  wys i łku  włożonego 
w kształtowanie duchowości i po-
bożności parafian - mimo napotka-
nych trudności - Jubilat troszczy się 
o sprawy naszej świątyni, cmentarza, 
drogi procesyjnej, parkingów, remontu 
obiektów parafialnych.

Parafianie to dostrzegają i docenia-
ją. Słusznie powiedział ksiądz Maliń-
ski i tego uczy nas ks. Proboszcz Pieja: 
„Uwierzyć w Boga, to w pewnym sensie 
uwierzyć w świat, w ludzi, w siebie - to 
uwierzyć w swój los. Uwierzyć w Boga, 
to iść naprzód, choć pod górę. I dzięko-
wać za wszystko”.

Srebrny Jubileusz kapłaństwa 
Księdza Proboszcza w niezwykły 
sposób ubogacił doroczne odpustowe 
dziękczynienie wspólnoty parafialnej 
zanoszone w tym dniu przed Boży 
Tron. Był echem Złotego Jubileuszu 
obchodzonego w 2012 roku przez 
poprzedniego proboszcza, ks. prał. 
Stanisława Gotowskiego. Był także 
świadectwem dynamizmu, wiary 
wspólnoty parafialnej, w której trzy-
krotnie  w ostatnich latach organi-
zowano prymicje dla młodych księży 
– rodaków: Ks. Roberta Dytko w 2005, 
O. Karola Taflińskiego w 2011 i Ks.
Sebastiana Widła w 2013.

 „Bogu w Trójcy Świętej Je-
dynemu, niech będzie i chwała 

i cześć i uwielbienie”. 

Zofia Taflińska
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W  Starym Sączu,  14 czerwca, odbywała się podwójna uroczystość: Święto Rodzin i Święto Caritas 
. Uczestniczył w niej  Biskup Ordynariusz, Andrzej Jeż. Był głównym celebransem i wygłosił homilię. 
Z  okazji  tego drugiego święta  Arcypasterz  wręczył  statuetki „Mizericors” osobom zasłużonym dla 
„Caritas” Diecezji Tarnowskiej, szczególnie za pomoc finansową i materialną. 

 Na wniosek Parafialnego oddziału „Caritas” przy parafii NMP matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, 
wyróżnieni zostali:

- Janusz Filip, prezes brzeskich Zakładów Komunalnych - za pomoc w transporcie żywności;
- Zbigniew Gładyś, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Adam Zydroń    

prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  - za sponsorowanie kolonii dla dzieci; 
- Agnieszka Ćwik, Firma Handlowa „Pierzynka” - za rzeczową pomoc dla potrzebujących.
Gratulujemy  odznaczonym i dziękujemy im za wrażliwość i zrozumienie. Danuta Wrona

Statuetki „Misericors”  dla kolejnych Brzeszczan
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ZAPROSZENIE 
Bractwo Szkaplerze działające przy parafii św. Jakuba w Brzesku serdecznie zaprasza mieszkańców całego de-

kanatu na niedzielę szkaplerzną w dniu 13 października b.r. Zaproszonym gościem w tym dniu jest O. Melchior, 
Karmelita z Czernej. Będzie głosił homilie na wszystkich Mszach św. i przyjmował chętnych do Szkaplerza. W 
parafii już ponad 500 czcicieli Matki Bożej z Góry Karmel. Pragniemy rozszerzyć nabożeństwo do Szkaplerznej 

Pani na cały teren naszego powiatu… a może jeszcze dalej.  
Przyjdźcie na jedną z Mszy św. Posłuchajcie o obowiązkach i przywilejach szkaplerza, o opiece Matki Bożej 

nad tymi, którzy chronią się pod Jej płaszcz, przyjmijcie szkaplerz… a Wasze życie stanie się o wiele bogatsze. 
Naprawdę! 

 POTRZEBNI WOLONTARIUSZE 
Ogólnopolski projekt Stowarzyszenia „Wiosna” w Krakowie - SZLACHETNA PACZKA - będzie 

realizowany w tym roku po raz pierwszy w Brzesku. Obejmujemy nim rodziny żyjące w niezawi-
nionych przez siebie, trudnych warunkach ze względu na niepełnosprawność, chorobę, samotność, 

niezaradność, wielodzietność… 
 Do jego realizacji na nowym terenie potrzebni są wolontariusze. Wystarczy mieć trochę chęci 

poświęcenia swojego czasu dla innych oraz skończone 17 lat. Zgłaszać się można na stronie 
internetowej  www.superw.pl do 15 października.   Zachęcamy również do odwiedzenia 
naszego profilu na facebooku - wystarczy wpisać Szlachetna Paczka Brzesko. Zapraszamy do 

podjęcia wyzwania!” 

ZBIERAMY LEKARSTWA 
Zachęceni dobrym oddźwiękiem na nasz apel w poprzednich latach, zwracamy się po raz kolejny z serdeczną proś-

bą o przekazywanie lekarstw, które będą następnie przesyłane na Ukrainę. Chodzi o lekarstwa, z których nabywca już 
nie korzysta( także w otwartych opakowaniach), a które zachowały termin ważności. Odbiera je z Brzeska ks. Zbi-

gniew Pabjan, proboszcz parafii Miżyniec w archidiecezji lwowskiej, który współpracuje ze Siostrami Służebniczkami 
Śląskimi, prowadzącymi w Krysowicach punkt medyczny. Przychodzą tam chorzy nie tylko katoliccy ale także prawo-

sławni czy niewierzący. 
Leki można składać w biurze Kolpinga, przy ul. Kościuszki 33 (wejście od ul. Ogrodowej), albo w redakcji „Wzra-

stanie” przy ul. Uczestników Ruchu Oporu 1. 

SPRZEDAM WYCIĄG – DŹWIG 
do zamontowania na zewnątrz budynku, umożliwiający np. osobie niepełnosprawnej samodzielne przemieszczenie 

się na piętro. Telefon: 660 546 409 

SKORZYSTAJ Z OKAZJI 
 Rodzina Kolpinga w Brzesku z siedzibą przy ul. Kościuszki 33 (wejście od ul. Ogrodowej) serdecznie zaprasza 

wszystkich chętnych do wzięcia udziału w nauce języków obcych – j. niemiecki, j. angielski – etap podstawowy oraz 
etap dla zaawansowanych. 

 Kursy odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min. Odpłatność 90zł./miesiąc 
Zadzwoń: 14 68-62-302 lub przyjdź osobiście. 

ZAPRASZAMY!!! 

Co słychać w Kolpingu?

DOBRE WIEŚCI Z ŁEBY

Ciekawie zaprojektowany folder pre-
zentujący Dzieło Kolpinga w Polsce za-
wiera szkicową mapkę przedstawiającą 
rozmieszczenie oddziałów. Dowiadujemy 

się z niej, że są one skupione przede 
wszystkim w dwu województwach: 
małopolskim w górnym biegu Wisły 
i pomorskim - przy jej ujściu do Bałtyku. 

W pierwszym jest ich 21, w drugim 12 
(gdyby dołączyć te z sąsiednich woje-
wództw, liczba wzrośnie do 17).Łączna 
ilość oddziałów RK na początku czerwca 
wynosiła w Polsce 50. Ten znaczący 
w ostatnich latach i będący źródłem 
słusznej satysfakcji rozwój Dzieła Kol-
pinga stał się jednak przyczyną różnych 
napięć i sporów. Okazało się bowiem, 
że północne oddziały RK, należące 
w większości do Diecezji Pelpińskiej, ze 
względu na odległość mają utrudniony 
kontakt z krajowym biurem Polskiego 
Związku Kolpinga, które mieści się 
w Krakowie. Podjęły one starania, aby 
utworzyć osobny ośrodek dyspozycyjny 
dla rejonu północnego, związany z Kurią 
Diecezjalną w Pelpinie. Opracowano 

Serdeczne Gratulacje!
Powiat brzeski jest moją małą ojczyzną, z którą czuję się blisko związany, dlatego tym 

bardziej chciałbym się w tej mierze uaktywnić – napisał odpowiadając na zaproszenie 
do współpracy z Redakcją KnU Pan Marek Karwala, doktor polonistyki pochodzący 
z Okocimia.  Prawdą jest, co  mówi się o tej malowniczej miejscowości, że rodzi się tam 
i mieszka  wielu uzdolnionych  i twórczych ludzi. 

Pan Marek jest  wykładowcą literatury współczesnej na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym w Krakowie. W czerwcu uzyskał kolejny tytuł naukowy: doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy tego osiągnięcia. A dziękując za współpracę, życzymy, aby Pan,wchodząc 
coraz wyżej po szczeblach  wiedzy  humanistycznej, równocześnie coraz lepiej odkrywał przed studen-
tami i czytelnikami skarby naszej kultury narodowej.  Redakcja

Najstarsza w Diecezji Tarnowskiej (od 1995 r.) brzeska Rodzina Kolpinga rozpoczęła w czerwcu 
nowy okres swej działalności. Po wyborach (17.06.14) w skład zarządu obecnej kadencji weszli: Józef 
Pabian - przewodniczący oraz Sławomira Bezpalko, Janina Gorzelańska, Stanisława Karwala – Ciaciek,  
Krystyna Plichta, Stanisław Rzepa i Emilia Zydroń. 

O aktualnych problemach i planach na najbliższe lata napiszemy w następnym numerze KnU. 
Można przewidywać, że w dalszym ciągu kolpingowcy będą się starać o pozyskanie siedziby  bez 
dotychczasowych bardzo wysokich opłat. Nowy zarząd z pewnością poświęci wiele uwagi promocji 
utworzonego obecnie Klubu Seniora. Kolpingowskie Kluby Seniora powstają ostatnio w wielu Rodzi-
nach. Zainteresowanych odsyłamy na razie na stronę internetową www.kolping.pl.

Warto czerpać z ich doświadczeń. Poniżej umieszczamy garść wspomnień i refleksji jednego 
z uczestników majowego turnusu formacyjno - rehabilitacyjnego, który zorganizował w Łebie Klub 
Seniora „Betania” z Nowego Bieżanowa w Krakowie.    Redakcja
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nawet osobny statut, który dałby temu 
podstawy prawne. Był on przedmiotem 
licznych dyskusji, zwłaszcza na forum 
dorocznych walnych zebrań Związku, 
które odbywały się w Tczewie (2012) 
i w Częstochowie (2013). Ta inicjatywa 
wzbudziła jednak obawy, że może nastą-
pić rozłam  w naszym Związku, a pro-
ponowany statut może doprowadzić do 
przekształcenia Rodziny Kolpinga, która 
jest stowarzyszeniem prywatnym świec-
kich katolików działających dla dobra 
Kościoła na własną odpowiedzialność, 
w stowarzyszenie kościelne związane 
bardzo ściśle  z biskupem i proboszcza-
mi – na wzór Akcji Katolickiej. Byłoby 
to niezgodne z charyzmatem i tradycją 
Związku działającego ponad sto pięćdzie-
siąt lat w  sześćdziesięciu krajach świata.

     
 ***

Jako długoletni prezes R.K. w Brze-
sku i jeden ze seniorów ruchu kol-
pingowskiego w Polsce od początku 
śledziłem z zainteresowaniem ten 
spór i dyskusję, choć miałem nie-
wielki wpływ na jej przebieg. Tak się 
jednak przedziwnie złożyło (Pan Bóg 
wszystkim kieruje!), że w ostatnich 
tygodniach zostałem mocniej włączony 
w tę sprawę z powodu dwóch wydarzeń,         
o których pokrótce opowiem.

Oto w drugiej połowie maja uczest-
niczyłem w turnusie rehabilitacyjno 
– wypoczynkowym dla seniorów z wnu-
kami, który zorganizował Kolpingowski 
Klub Seniora „Betania” z Krakowa 
– Bieżanowa w dużym (280 miejsc), 
doskonale wyposażonym, położonym 
nad samym Bałtykiem ośrodku ZDRO-
WOTEL. Grupa krakowska, kierowana 
przez prezesa krajowego R.K., ks. prał. 
Józefa Jakubca, liczyła ok. 40 osób.

Ja byłem jego zastępcą. Prowadzi-
łem razem z nim program duszpaster-
ski. Codziennie w godzinach rannych 
była celebrowana Msza św. połączona 
z Jutrznią. Wszyscy uczestnicy mieli 
do dyspozycji Brewiarze dla świeckich. 
Zbieraliśmy się w dużej sali nad ja-
dalnią. Codziennie odbywały się także 
nabożeństwa majowe na zewnątrz, 
w ogrodzie przy zadaszonym ołtarzu 
polowym, podarowanym Zdrowotelowi 
przez Proboszcza. Okazało się, że ołtarz 
ten, wcześniej przed kilkunastu laty, 
kiedy tworzono parafię i zaczęto budo-
wać kościół, ustawiony był obok placu 
budowy, gdzie zbierali się ludzie na 
pierwsze Msze św. w powstającej para-
fii. Warto dodać, że w naszych Mszach 
św. i nabożeństwach uczestniczyli 
także liczni wczasowicze i  kuracjusze 
spoza naszej grupy.   

***

Ośrodek ZDROWOTEL należący do 
Przedsiębiorstwa Turystycznego „Ma-
zowsze”  działa w obecnym kształcie od 
17 lat. W pięciu pawilonach mieszkal-
nych znajduje się chyba 115 pokoi. Jest 
duży obiekt medyczno – sanatoryjny, 
zapewniający terapię w postaci różnych 
form odnowy biologicznej ( hitem w skali 
całego kraju była wprowadzona do Polski 
Platforma Schumana 3D), fizjoterapię 
a także terapię grupową (m. in. talaso-
terapia, czyli leczenie klimatyczne w le-
sie sosnowym, muzykoterapia Nordic 
Walking, terapia zajęciowa, zwłaszcza 
dla dzieci).

Zdrowotel w Łebie  oferował nam 
duży pakiet płatnych i bezpłatnych 
wycieczek, spotkań muzycznych, po-
gadanek i wykładów. Szczególnie inte-
resujące były wycieczki po Pojezierzu 
Kaszubskim i na Ruchome Wydmy. 

***
Łeba w ciągu roku – poza sezonem 

letnim – to niewielka pod względem 
liczby mieszkańców (poniżej 4 tysięcy) 
znana szeroko w Polsce miejscowość. 
Położona na dużej przestrzeni, w luźnej 
zabudowie z szerokimi ulicami i dwoma 
obwodnicami. Ma dwie parafie. Starszą, 
chyba XVI wieczną, p.w. św. Mikołaja, 
patrona rybaków, prowadzoną przez 
Ojców Oblatów i nową, utworzoną kilka 
lat temu. Jej patronem jest św. Jakub. 
Leży na północnym szlaku pielgrzymko-
wym do Santiago de Compostela i łączy 
dawne parafie pod tym wezwaniem (m. 
in. franciszkańską w Lęborku). Twórcą 
tej Jakubowej parafii jest dobrze znany 
kolpingowcom z Brzeska ks. prał. Zenon 
Myszk, były krajowy prezes Rodzin Kol-
pinga z poprzednich kadencji.

Odwiedził on Brzesko w 2009 roku, 
towarzysząc światowemu prezesowi 
R.K. ks. Axelowi Wernerowi. Z naszym 
proboszczem, prał. Józefem Drabikiem, 
spotykają się na okresowych zjazdach 
kustoszów sanktuariów św. Jakuba z ca-
łej Polski. Niezapomniane było dla mnie 
pierwsze nabożeństwo majowe  i sobot-
nia Msza św.  w nowozbudowanym, wiel-
kim, o monumentalnej sylwetce kościele 
parafialnym. Trudno scharakteryzować 
tę budowlę, odbiegającą od istniejących 
w naszym kraju starych i nowych świą-
tyń. Kojarzy mi się ona z wielorybem 
proroka Jonasza, delfinem lub innym 
potężnym ssakiem morskim, który jakby 
na chwilę wynurzył się z oceanu ( a może 
nawet naszego Bałtyku) i odpoczywa 
na brzegu. Wchodząc do tej, jeszcze nie 
urządzonej świątyni włączyliśmy się we 
wspólnotę modlących się. Niespodzianką 
była dla nas (przypominam: był to so-
botni wieczór) liczna obecność, bodajże 
ośmiu grup dzieci (każda miała inne 
chustki lub czapki), które przebywały 

w Łebie na „zielonej szkole” i przyszły 
do kościoła razem ze swymi wychowaw-
cami. Na niedzielnych Mszach świętych 
tych grup „zielonej szkoły” było jeszcze 
więcej.

Ks. Zenon Myszk (na zdjęciu), jak 
mówi nazwisko, jest Kaszubem. To chy-
ba jedna przyczyn jego owocnej pracy 
duszpasterskiej. W tym zróżnicowanym 
ludnościowo rejonie (mieszkają tu  m. in. 
ludzie, którzy przyjechali na Ziemie Za-
chodnie z Mazowsza i Podlasia, czy ruscy 
Łemkowie przesiedleni karnie w ramach 
akcji „Wisła” Ale najwięcej jest autochto-
nów, Kaszubów, reprezentantem których 
jest ks. Myszk. Oni, żyjący tu od wieków 
są przywiązani do Kościoła,  polskości,  
a równocześnie rozumieją Niemców, 
którzy tu tak długo rządzili. Rodziny Kol-
pinga, które organizował ks. Myszk  już 
przed rokiem dwutysięcznym, nie były 
dla Kaszubów czymś obcym, nowym. 
Zakorzeniły się w pamięci starszych 
pokoleń, które należały do nich przed 
II, a nawet przed I wojną światową na 
niemieckim wówczas Pomorzu i Wolnym 
Mieście Gdańsku.

Działająca w Łebie dynamiczna 
Rodzina Kolpinga promieniuje na 
całe Pomorze. Tu odbywały się kil-
kakrotnie spotkania polskich Rodzin 
z kolpingowcami z Niemiec pod hasłem 
„Partnerstwo dla pokoju”. Jest czynne 
Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych, 
są organizowane różne kursy zawodo-
we, działa świetlica parafialna.

W niedzielę, 29 czerwca, rozpo-
czął swą działalność Klub Filmowy 
„Kino pod żaglami”  w Rybackim 
Centrum Kultury „Boleniec”. Mieści 
się on w zabytkowej, dużej, doskonale 
wyposażonej sali, dzięki wsparciu 
polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
Będą tu pokazywane filmy o tematyce 
społecznej, religijnej i regionalnej, będą 
organizowane dyskusje a może nawet 
festiwale filmowe.

W ubiegłym roku w kolpingowskich 
parafiach diecezji pelpińskiej i całego 
regionu północnego odbywała się pod pa-
tronatem zarządu Krajowego peregryna-
cja relikwii bł. Adolfa Kolpinga. Prawie 
w każdej parafii w tych uroczystościach 
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uczestniczył Krajowy Prezes – ks. Józef 
Jakubiec.

I właśnie w czasie tej niecodziennej 
uroczystości w parafii św. Jakuba spotkał 
się on z liderami miejscowej Rodziny 
Kolpinga: Elżbietą i Wojciechem Pietru-
szewskimi. Okazało się, że są oni człon-
kami spółki pracowniczej „Mazowsze”, 
do której należy od prawie 20 lat ośrodek 
Zdrowotel . Są autorami i wykonawca-
mi większości projektów, dzięki którym 
udało się wykupić ośrodek od państwowej 
Centrali Naftowej, która wtedy była p 
rywatyzowana. A  w następnych latach 
udało im się obronić Zdrowotel  przed 
brutalnymi próbami różnych postko-
munistycznych kręgów, aby rozwija-
jące się przedsiębiorstwo przejąć. Od 
17 lat Zdrowotel dobrze sobie radzi. 
Sezon, przy pełnym wykorzystaniu 
bazy trwa od maja do października.

Jak można się domyśleć, owocem 
spotkania ks. Jakubca z Państwem 
Pietruszewskimi było zorganizowanie 
naszego turnusu. Można dodać, że 
kierując się pozytywnymi opiniami 
uczestników, ks. Jakubiec zarezer-
wował miejsca w okresie jesiennym 
i wiosennym dla następnych grup 
kolpingowców.

***
Podsumowując te wspomnienia, 

trzeba jeszcze raz powiedzieć, że 
owocem naszego pobytu  w Łebie były 
także pożyteczne dla obydwu stron 
osobiste kontakty. My, kolpingowcy          
z południa, mogliśmy poznać kolpin-
gowców z północy, Kaszubów. Obser-
wować, jak się modlą, tworzą parafię, 
organizują różne instytucje potrzebne 
do dobrego funkcjonowania życia pa-
rafialnego. Co więcej: obserwowaliśmy 
ich jak – kierując się zasadami etyki 
chrześcijańskiej – prowadzą tak duże 
przedsiębiorstwo jak Zdrowotel.

Uczestniczyłem( może jako czynny 
obserwator, bo dwu było głównych 
rozmówców) w trwającej cały wieczór  
(w gościnnych progach plebanii pa-

rafii św. Jakuba), w konstruktywnej 
dyskusji gospodarza, prezesa R.K. 
w Łebie a równocześnie lidera kolpin-
gowców Pomorza i Kaszub, z obecnym 
prezesem Krajowym. Wszyscy mie-
liśmy wrażenie, że udało się znaleźć 
właściwe sformułowania prawne, 
które należy wprowadzić do nowego 
Statutu Związku Centralnego Dzieła 
Kolpinga w Polsce – tak, aby można 
było zachować jedność Związku przy 
respektowaniu autonomii poszczegól-
nych regionów.

Burzliwy przebieg Ogólnego Zgro-
madzenia Związku Centralnego, które 
odbyło się 14 czerwca w Luborzycy po-
kazało, że jeszcze nie wszystkie sprawy 
udało się uzgodnić. Ale jestem prze-
konany, że nastąpi to w najbliższym 
czasie. Jestem pełen nadziei, że znad 
morza, z Łeby wieje przyjazny wiatr!

 Ks. Zygmunt Bochenek
Elżbieta i Wojciech Pietruszewscy
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Brzeskie Towarzystwo GRYF

Plakat reklamowy Ośrodka Zdrowotel w Łebie

Majówka w Jasieniu

Grupa aktorów misterium o bł. Edmundzie Bojanowskim

Fotokronika

Z ostatniej chwili
25 czerwca grupa ponad 50 parafian z parafii św. Jakuba 

z ks. proboszczem Józefem Drabikiem, księżmi: Waldema-
rem, Wojciechem, Jackiem, kapelanem Józefem, siostrami 
zakonnymi, lektorami, odbyła krótką, ale bardzo owocną 
pielgrzymkę do Łagiewnik, by  „zaprosić” Jezusa Miłosiernego 
do Tarnowskiej Diecezji, a szczególnie serdecznie do Brze-
ska. Tu o godz.15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia 
i uczestniczyliśmy w Eucharystii celebrowanej m. in. przez 
naszych kapłanów. Potem pokłoniliśmy się św. Faustynie oraz 
zwiedziliśmy dom Jana Pawła II oddając  hołd relikwiom Krwi 
świętego Papieża – Polaka.

 Obraz Jezusa Miłosiernego nawiedzi naszą parafię 24/25 
lipca, w dzień odpustu św. Jakuba Apostoła. Następnie będzie 
odwiedzał wszystkie parafie naszego dekanatu.
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