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Droga Miłości
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W Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym  
im. Jana Pawła II w Brzesku 8 czerwca można było zobaczyć 
przedstawienie „Droga miłości”, przygotowane przez siostry, 
wolontariuszy i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. 
Służebniczki Starowiejskie opisały w nim cały wiek swojej 

10 czerwca 2019 roku. Był to piękny, pogodny i szczegól-
nie uroczysty dzień. Odpust w parafii NMP Matki Kościoła 
w Brzesku stał się równocześnie okazją do świętowania 
jubileuszu 100-lecia obecności Sióstr Służebniczek Staro-

obecności w mieście.
- To historia naszej obecności w Brzesku spleciona 

z dziejami miasta i Polski, złączona z postacią naszego 
założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego – mówią siostry. 

wiejskich w naszym mieście. Wyjątkowymi gośćmi tego 
wydarzenia byli bp Andrzej Jeż, Przełożona Generalna 
Zgromadzenia i Przełożona Prowincjalna, siostry pracujące 
niegdyś i obecnie w Brzesku, a także księża, przedstawiciele 

Historia 100 lat Sióstr 
w programie teatralnym podopiecznych

100 rocznica obecności 
Sióstr Starowiejskich w Brzesku
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rządu i samorządu miasta.
Godz.17:30.Wchodzących do kościoła w zwyczajne dni 

zawsze wita cisza i spokój wspomagający atmosferę modli-
twy i zamyślenia. Tym razem było inaczej. Pod ołtarzem 
zebrany chór parafialny, poszerzony o scholę młodzieżową, 
siostry zakonne, „śpiewających” lektorów i zespół instru-
mentalny, szlifował „Alleluja”. Jeszcze raz i jeszcze. Dyrygo-
wała s. Maria – organistka. Ich 
program „Sto lat Bożych darów” 
był wzruszający.

Od wieków istniał kult 
MB Niepokalanej jako wotum 
wdzięczności za Bożą opiekę 
i nadzieję, że Ona pomoże każ-
demu, kto się do Niej zwróci 
o pomoc i zaprowadzi ludzi do 
swego Syna - rozpoczęła jedna 
z Sióstr – potem przerywnik 
chóru… i kolejne słowa prowa-
dzącej program zakonnicy: To 
było 200 lat temu, gdy pewna 
matka prosiła Matkę Bożą 
o uzdrowienie jej syna. Czyżby 
siostra mówiła o uzdrowionym 
dziecku z Inwokacji do Pana 
Tadeusza? Przemknęło mi przez 
myśl. Nie, to dotyczyło bł. Ed-
munda Bojanowskiego, cudow-
nie uzdrowionego za przyczyną 
Matki Bożej Bolesnej, czczonej 
na Świętej Górze w Gostyniu, 
założyciela Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Maryi Niepokala-
nej, zebranych tak licznie w ła-
wach po prawej części brzeskiej 
fary… I potoczyła się historia ich 
powołania. Szczególnie wzrusza-
jący – przynajmniej dla mnie, 
był fragment, gdy wymieniano 
imię kolejnych zasłużonych 
sióstr zakonnych z prezentacją 
ich działalności: Bóg wybrał 
je i wysyłał do biednych, cho-
rych, umierających, do służby 
ludziom, do opieki nad niepeł-
nosprawnymi… a po każdym 
nazwisku chór intonował” „Bło-
gosławieni”, „Błogosławieni”…

To misterium było wstępem 
do głównej uroczystości jubile-
uszowej.  

Eucharystii koncelebrowanej przez wielu księży prze-
wodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Na początku Mszy 
św. proboszcz parafii, ks. prał. Józef Drabik powitał tak 
licznie zebranych kapłanów, siostry zakonne , zaproszonych 
gości i parafian. Podkreślił, że siostry wpisane są w pejzaż 
Brzeska. - Nawet najstarszym mieszkańcom wydaje się, że 
były tutaj od zawsze i nikt sobie nie wyobraża, że mogłoby 
ich kiedyś w tym mieście zabraknąć. Są wszędzie tam, 
gdzie jest potrzebujący człowiek. Realizują swój charyzmat 
prowadząc dwa przedszkola, do których ustawia się długa 
kolejka rodziców chcących tam zapisać swoje dzieci. Od 77 
lat są w brzeskim szpitalu jako pielęgniarki przy chorych. 
Prowadzą dom dla dzieci z głębokim upośledzeniem umy-
słowym i fizycznym. Pomagają w parafii jako zakrystianki, 
przy dekorowaniu kościołów, na chórze jako organistki 

i dyrygentki chóru i scholi. Niezastąpiona jest ich praca 
katechetyczna w szkołach i przedszkolach. Są opiekunkami 
parafialnych grup apostolskich, a przede wszystkim Dziew-
częcej Służby Maryjnej.

W homilii ks. Biskup podkreślił, że przez sto lat siostry 
realizowały swój charyzmat służby drugiemu człowiekowi 
naśladując Maryję w Jej pokorze i miłości. Odniósł się do 

trzech obszarów działalności 
apostolskiej sióstr podkreślając 
ich pracę na rzecz sierot, a póź-
niej niepełnosprawnych w Domu 
Pomocy Społecznej. Przypomniał 
o niezastąpionej roli pielęgnia-
rek w brzeskim szpitalu, a także 
o służbie w kościele parafialnym 
i prowadzeniu przedszkoli tak 
przy par. św. Jakuba, jak i par. 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku. 
Mimo trudnych warunków, z he-
roiczną postawą, tworzyły dom 
dla sierot i dzieci niepełnospraw-
nych, podczas okupacji karmiły 
głodnych mieszkańców miasta, 
szły opiekować się chorymi na 
tyfus, a później pacjentami brze-
skiego szpitala. Usuwane prze-
mocą komunistycznych władz 
z prowadzonych przez nich 
placówek, nie opuściły miasta 
i swoich podopiecznych - mówił 
bp Jeż dziękując siostrom za ich 
stuletnią ofiarną służbę ludziom 
i Kościołowi.

Z okazji jubileuszu została 
wydana historia obecności sióstr 
w Brzesku napisana przez ks. 
Franciszka Kostrzewę, s. Martę 
Seredę, s. Agatę Pierzgę i s. Kry-
stynę Rutka. Publikacja została 
wydana staraniem parafii NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. 
w Brzesku.

W Regionalnym Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym im. 
Jana Pawła II w Brzesku 8 
czerwca można było zobaczyć 
przedstawienie „Droga miłości”, 
przygotowane przez siostry, 
wolontariuszy i podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej. Słu-
żebniczki Starowiejskie opisały 

w nim cały wiek swojej obecności w mieście.
- To historia naszej obecności w Brzesku spleciona 

z dziejami miasta i Polski, złączona z postacią naszego 
założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego - mówią Siostry.  

W ciągu 100 lat siostry prowadziły Dom dla Sierot, 
a później Dom Pomocy Społecznej zwany potocznie przez 
mieszkańców Brzeska „Ochronką”. - Siostry pracowały przy 
brzeskiej parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba. Dziś 
także są obecne przy parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie 
prowadzą m.in. przedszkole. Dbamy o zakrystię w brzeskiej 
Farze, prowadzimy katechizację, prowadzimy grupy DSM - 
wyliczają służebniczki. W sumie Służebniczki Starowiejskie 
prowadzą w mieście trzy domy: „Ochronkę”, przy parafii św. 
Jakuba i parafii Miłosierdzia Bożego.

Maria Dziwiszewska
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Po ponad dziesięciu latach od powstania pierwszych 
kół czerwonego różańca, parafia św. Floriana w Uszwi 
przeżywała radość z uroczystości poświęcenia chorągwi 
z wizerunkiem św. Marii de Mattias.

– w czasach kiedy zewsząd atakowany jest Kościół 
a Chrześcijanie przelewają krew i giną męczeńską śmiercią 
za wiarę w Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższa Krew, 
którą rozważany w czerwonym różańcu, nabiera jeszcze 
większego znaczenia – mówił ks. prałat Jan Kudłacz 
proboszcz parafii św. Florian w Uszwi. Jako wspólnota 
modlitewna chcemy nieść uzdrowienie dla świata, który 
raniony grzechami, potrzebuje swego rodzaju balsamu, jaką 
jest Krew Jezusa, która leczy wszelkie rany współczesnego 
świata – dodaje uszewski duszpasterz.

Grupa Czerwonego Różańca działa przy parafii św. 
Floriana w Uszwi od ponad 10-ciu lat. Jej koordynatorką 
jest Barbara Opoka. Misjonarze Krwi Chrystusa głoszą, że 
Jej duchowość wyraża się w siedmiu stopniach. Trzeba się 
„zanurzyć” i codziennie żyć, ponieważ każdy z nas niemalże 
każdego dnia staje pod swoim własnym krzyżem, z którym 
musi się zmagać. Krew Chrystusa, jaką nosimy w kielichu 
naszego życia, rozlewa się niejako napój sprawiedliwości 
dla tych wszystkich, którzy są wykluczani społecznie czy 
dyskryminowani z różnych powodów, np. płci, biedy, innego 
stylu życia, wiary, odmienności poglądów, itd. Ci ludzie, 
którzy we współczesnym świecie nie potrafią się odnaleźć, 
są spychani na margines społeczny i cierpią podwójnie.

– Dotychczas mieliśmy relikwie i obraz św. Marii de 
Matiias, które były wystawiane w każdy 1-szy czwartek 
miesiąca. Teraz mamy jeszcze chorągiew procesyjną, która 
wyraża kult modlitwy za Jej wstawiennictwem. Na rewersie 
chorągwi mamy wizerunek św. Jana Pawła II, który kano-
nizował św. Marie de Mattias. Uroczystość ta miała miej-
sce w dniu 18 maja 2003 roku na placu św. Piotra w Rzymie, 
w dniu 83. urodzin Karola Wojtyły – mówi z uśmiechem 
Barbara Opoka,  koordynatora grupy.

Marek Białka

Chorągiew patronki Czerwonego Różańca w Uszwi

Niech będzie uwielbiona Przenajdroższa Krew Jezusa 
teraz i zawsze i na wieki wieków – tymi słowami w niedzie-
lę, 7 lipca, po każdej Mszy świętej, pozdrawiała wiernych 
parafii św. Jakuba w Brzesku, s. Krystyna Kusak ze Zgro-
madzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, która wygło-
siła w miejscowym kościele prelekcje na temat duchowości 
Krwi Chrystusa. Mówiła nie tylko o charyzmacie swojego 
zgromadzenia, które w 1835 roku założyła św. Maria de 
Mattias, ale również o wielkim czcicielu i propagatorze 
tego kultu jakim był ks. Kasper del Bufalo, który w 1815 r. 
założył męskie Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. 
Właśnie pod wpływem jego kazań powstało zgromadzenia 
Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Czerwony Różaniec składa się z 33 ziarenek. Łatwo się 
domyśleć, że symbolizuje On 33 lata życia Pana Jezusa. 
Rozważania podzielone są na 7 części. Przy każdej z pięciu 
tajemnic odmawia się pięć razy modlitwę „Ojcze nasz …”, 
a następnie „Chwała Ojcu ... Po każdej części dodaje się 
słowa „Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją 

Najdroższą Krwią. Przy ostatniej części natomiast trzy-
krotnie odmawiamy Ojcze nasz … Razem mamy 33 razy 

- Od ubiegłego roku jesteśmy pielgrzymim sanktuarium 
jakubowym. W naszej świątyni stale rozwija się nie tylko 
kult św. Jakuba, ale powstają także nowe nabożeństwa 
i ruchy religijne. Mam nadzieję, że Czerwony Różaniec na 
którym odmawiana jest koronka do Przenajdroższej Krwi 
Chrystusa na stałe wpisze się w katalog nabożeństw spra-
wowanych w naszej parafii – mówi ks. prałat Józef Drabik, 
kustosz sanktuarium św. Jakuba w Brzesku. Bolesławiec 
i Brzesko to nie tylko miasta rozpoczynające się na tę samą 
literę. Można tutaj doszukać się pewnej analogii. Otóż św. 
Maria de Mattias jest patronką miasta Bolesławiec gdzie 
znajduje się główny dom zakonny Zgromadzenia, zaś św. 
Jakub jest nie tylko patronem kościoła i parafii, ale jest 
również patronem miasta Brzeska – zwraca uwagę pro-
boszcz brzeskiej fary.

Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświęt-
szego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że 

Czerwony Różaniec po raz pierwszy w Brzeskiej Farze
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miesiąc lipiec będzie 
poświęcony Najdroż-
szej Krwi Jezusa. 
Lipiec jest centrum 
okresu letniego roku, 
jest miesiącem słoń-
ca, które praży swym 
najintensywniejszym 
skwarem. Podobnie 
jest z odkupieniem 
człowieka, które jest 
obfitujące w cudow-
ne źródło Boskiej 
Krwi  wlewanej w du-
sze przez miłość Chry-
stusa. Człowiekowi 
konieczna jest jakaś 
pomoc, a znaleźć ją 
można właśnie we 
Krwi Chrystusa.

W 1960 roku bł. 

Jan XXIII ogłosił list 
apostolski „Inde a Pri-
mis” o rozszerzaniu 
nabożeństwa ku czci 
Przenajdroższej Krwi 
Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa w którym 
napisał, m.in. Ta sama 
Krew Boża płynie we 
wszystkich sakramen-
tach Kościoła, dlate-
go nie tylko słuszną 
jest rzeczą ale wielce 
sprawiedliwą, aby tej 
Krwi składali wszyscy 
odrodzeni w jej zbaw-
czych strumieniach 
hołd adoracji, podyk-
towanej wdzięcznością 
i miłością.

Marek Białka

URODZONE W CZEPKU
Przyjdzie, pogada, pokaże jak umyć 

głowę, jak podnieść rękę, żeby nie bo-
lało, jak założyć opatrunek, sprawdzić 
czy są odleżyny, a jak są, to jaką maść 
dać, jak oklepywać, jak utrzymać higie-
nę, nakleić plasterek, żeby organizm 
wchłaniał. Często otrze łzę z gasnącego 
oka, przytrzyma zapaloną gromnicę 
w bezwładnej już dłoni i cichutko od-
mówi modlitwę.

Zadba o aseptykę i antyseptykę oraz 
estetykę. Instrumentuje przy bardzo 
ważnych i mniej ważnych zabiegach 
operacyjnych. Potrafi odnaleźć żyłę 
(której zupełnie nie widać) i podłączyć kroplówkę z życio-
dajnym płynem. Zna się na bardzo skomplikowanej apara-
turze medycznej, umie odczytać i interpretować pojawiające 
się parametry. Potrafi nauczyć innych jak ratować ludzi 
w stanach zagrożenia. Potrafi przeprowadzić przyszłą 
matkę przez okres ciąży i wszystkie okresy porodu. Umie 

przywitać nowego obywatela na tym łez 
padole i mu towarzyszyć w trudnych 
okresach jego życia.Umie porozmawiać 
z matką, która przed chwilą dowie-
działa się o śmierci swojego jedynego 
dziecka, któremu było dopiero na świat. 
Potrafi napisać książkę oraz prowadzić 
wykłady na uniwersytecie.

Rozumie, że jest tysiące chorób, ale 
tylko jedno zdrowie.

Pytasz kto to taki? 
To polska Pielęgniarka, to pol-

ska Położna.
Na co dzień nikt jej raczej nie za-

zdrości bo i czego ?
Najczęściej zapracowana, zabiegana, zatroskana często 

sfrustrowana. Trudno jej zrealizować marzenia – realizacja 
marzeń kosztuje. Ona nigdy nie otrzymywała stosownej 
płacy za swoją pracę. Dziś jest troszkę lepiej w tym zakresie 
– dyskutują na dyżurze pielęgniarki „Pomógł Min. Zdr. ten 
ze Śląska. Krótko pełnił swoją rolę, ale naszą pracę doce-

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, 
Międzynarodowy Dzień Położnej
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nił – kontynuują rozmowę 
koleżanki. Nie potrzebował 
w tym temacie doradców, bo 
na co dzień z nami współ-
pracował. On wie, że bez 
dobrej pracy pielęgniarek 
czy położnych, nie ma mowy 
o sukcesie w procesie lecze-
nia. To mądry człowiek 

Droga Koleżanko, 
Drogi Kolego!
W życiu każdego czło-

wieka są chwile, w których 
zdaje sobie sprawę, że ist-
nieje pewien plan w oparciu 
o który rozwija się jego ży-
cie. Plan, który nie jest jego 
własnością, lecz jego idea 
fascynuje go tak jakby on 

sam był jego autorem.
Treści powyższe skła-

niają do głębszej refleksji 
i uświadamiają czym jest 
w istocie życie i jak szybko 
przemija. 

Dlatego Droga Koleżanko, 
Drogi Kolego życzę Ci- aby 
każdy kolejny dzień Twego 
życia był dla Ciebie wiosną, 
aby napawał optymizmem. 
Wypełniony był nadzieją, ra-
dością i łaskami bożymi.

Tego z całego serca 
życzy Ci:

Emilia Zydroń 
emerytowana 
Pielęgniarka 

Naczelna Brzeskiego 
SP ZOZ-u  

Beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrza-
nowskiej odbyła się 28.04.2018 r. w Bazylice Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Uroczy-
stościom przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw 
kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. 

Środowisko pielęgniarskie jak nigdy dotąd przeżywa 
ogromną radość i zadowolenie. Szczególna radość objęła 
pielęgniarki z województwa małopolskiego (ponieważ tu 
pracowała) oraz województwo mazowieckie (bo tu się urodzi-
ła). Hanna Chrzanowska urodziła się 07 października 1902 r. 
w Warszawie w rodzinie Ignacego i Wandy zd. Szlenkier. 
Miała starszego brata Bohdana. Rodzina jej była zasłużona 
dla polskiej nauki i kultury oraz pielęgniarstwa polskiego. 
Ojciec był historykiem literatury, autorem podręcznika 
„Historia literatury niepodległej Polski”, skoligaconym z Jo-
achimem Lelewelem i Henrykiem Sienkiewiczem. Matka 
pochodziła z zamożnej rodziny warszawskich przemysłow-
ców. Siostra matki, Zofia Szlenkierówna ufundowała szpital 
dziecięcy w Warszawie oraz była dyrektorką warszawskiej 
szkoły pielęgniarskiej. Mając 10 lat Hanna znalazła opiekę 
w tym szpitalu, gdy zachorowała na czerwonkę. Hanna 
pamiętała dobroć i delikatność z jaką spotkała się w tym 
szpitalu. Pierwsza noc jako pacjentki zadecydowała o całym 
jej życiu. W 1910 r. ojciec jej przyjął propozycję wykładów 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a tym samym zamiesz-
kali w Krakowie. Hanna zaczęła pobierać nauki na pensji, 
następnie uczęszczała do gimnazjum sióstr Urszulanek. 
Maturę zdała w 1920 r. i zaangażowała się w pracę Ko-
mitetu Obrony Państwa – walka z bolszewikami. Brała 
czynny udział w werbowaniu ochotników do wojska oraz 
pozyskiwaniu środków niezbędnych na ekwipunek. W tym 
roku do Krakowa przyjechały pielęgniarki Amerykańskie-
go Czerwonego Krzyża. Prowadziły kurs pielęgniarski. 
Hanna uczestniczyła w wymienionym kursie i już wtedy 
dowiedziała się, że odleżyna u pacjenta jest „hańbą” 
dla pielęgnującej go pielęgniarki. Potem zgłosiła się na 
ochotnika do pielęgnacji rannych żołnierzy. W lazaretach 
widziała ból, cierpienie, śmierć i godność człowieczą. Już 

wtedy wiedziała, że człowiek chory nie może być osamot-
niony, opuszczony i pozbawiony opieki. W grudniu 1920 r. 
Hanna rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (słuchała również wykładów swojego ojca). 
Na wieść o powstaniu  Warszawskiej Szkoły Pielęgniar-
stwa, porzuciła  Uniwersytet, by spełnić swoje marzenia. 
Szkołę tą niezmiernie sobie ceniła, bowiem oprócz wie-
dzy i doświadczenia z zakresu pielęgniarstwa wyniosła 
wartości bezcenne – miłość do człowieka chorego. Szkołę 
skończyła z wyróżnieniem po czym została skierowana na 
stypendium do Paryża aby tam po raz pierwszy zetknąć się 
z pielęgniarstwem społecznym. Wcześniej poznała pracę 
w szpitalu, ale szczególnie wyróżniała pracę z obłożnie 
chorym przebywającym w domu. Po powrocie z Francji 
otrzymała posadę instruktorki pielęgniarstwa społeczne-
go w nowopowstałej Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek 
i Higienistek w Krakowie. Ponownie Hannę wysłano na 
stypendium do Belgi aby poznała zasady pracy pielęgniarki 
– higienistki szkolnej. Po powrocie do kraju jeszcze bardziej 
związała się z krakowską szkołą. Hanna na ten czas była 
dobrze wykształconą pielęgniarką. Oprócz pracy zawodowej 
poświęciła się również społecznie. Była aktywną członkinią 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, brała 
udział w pracach nad pierwszą ustawą o pielęgniarstwie, 
przez 10 lat była redaktorem naczelnym czasopisma „Pielę-
gniarka Polska.” Po wybuchu II wojny światowej włączyła 
się w pracę Obywatelskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
pod przewodnictwem abp. Adama Stefana Sapiehy, Pol-
skiego Komitetu Opiekuńczego oraz Patronatu Opieki nad 
Więźniami w Krakowie. Już na samym początku wojny 
doznała wielu dramatów. Podczas bombardowania War-
szawy umiera jej ukochana ciotka Zofia Szlenkierówna. 
W listopadzie 1939 r. jej ojciec wraz z innymi profesorami 
UJ został aresztowany przez Niemców w ramach akcji Son-
deraktion Krakau, przewieziony do obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen, zmarł w styczniu 1940 r. Wiosną tego sa-
mego roku zginął w Katyniu zamordowany przez sowietów, 
jedyny brat Bohdan. Mimo tragicznych doświadczeń nie 

Pielęgniarka w Czepku i z Aureolą 
Hanna Chrzanowska – Jedna z Nas 

Prekursorka Pielęgniarstwa w Otwartej Opiece Zdrowotnej 1902-1973
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upadła na duchu. W Krakowie zgłosiła się na ochotnika 
w Polskim Komitecie Opiekuńczym i tu poświęciła opiece 
nad uchodźcami, udzielając pomocy powracającym z Rzeszy 
przymusowym robotnikom i repatriantom, szczególnie od-
dała się reaktywacji Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek 
i Higienistek. Okrucieństwo wojny miało istotny wpływ 
na jej życie wewnętrzne. Hanna wiedziała, że oparcie 
można znaleźć tylko w Bogu, poszukiwała siły modlitwy, 
był to czas jej duchowego dojrzewania. Po wojnie Hanna 
wyjechała z koleżankami na roczne stypendium UNRRA 
do USA, by zapoznać się z nowojorskim pielęgniarstwem 
domowym. Przez wiele lat prowadziła kursy dokształcające  
dla pielęgniarek, wykłady z metodyki nauczania. Napisała 
podręcznik pt. „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowot-
nej.” Nieobca jej byłą praca w Zarządzie Głównym Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego. Dla Hanny pielęgniarstwo 
domowe było niezmiernie ważne, bowiem zauważyła, że 
w domach przebywają chorzy, nie mający fachowej opieki 
i często umierają samotnie w nędzy i brudzie. Przez cały 
czas swojej pracy miała na względzie dobro chorego, ale 
takie dobro, które sam chory uważa za dobro. 

W szkole pielęgniarskiej Hannie wspaniale się praco-
wało z dyrektorką Anna Rydlówną. Jednak w późniejszym 
okresie zmieniono program nauczania w szkole – szkolenie 
ograniczono do 2 lat, zmniejszono liczbę praktyk, zmieniono 
też dyrektorkę szkoły, która mniej chętniej patrzyła na zaję-
cia pielęgniarstwa domowego. Sztywno trzymała się progra-
mu. Hanna w żaden sposób nie mogła się pogodzić z tym, że 
wielu pacjentów należałoby zostawić samym sobie. Szukała 
pomocy, sprawy załatwiała „od góry” przez kurię i abp. 
Baziaka. Poszła do biskupa Jopa aby prosić o pomoc w tym 
zakresie – przedstawiła mu swoją koncepcję. Biskup był 
przychylny ale nic z tego nie wyszło. Koleżanka przypomnia-
ła jej o ks. Karolu. Przed Wojtyłą, Hanna w sposób szczery 
opowiedziała o beznadziejnej sytuacji ciężko chorych ludzi 
przebywających samotnie w zamkniętych mieszkaniach. 
Prosiła o ręce do pracy. Przy pomocy prof. Wojtyły i ks. 
prałata Machaya zaprosiła do współpracy siostry zakonne, 
studentów, kleryków. Opiekę nad chorymi w domu oparła 
w dużej mierze na pielęgniarstwie parafialnym. Oprócz 
pielęgnowania roznoszono chorym paczki świąteczne, po-
trawy wigilijne, prezenty imieninowe. W wielkim poście 
biskup Wojtyła odwiedził z nią 35 chorych w ich domach. 
Środowisko ludzi chorych pokazało jej prawdę, że ogrom 
cierpienia i dramatów ludzkich nie można unieść samemu 

bez pomocy Boga. Zrozumiała również, że pielęgniarstwo to 
nie zawód, to powołanie. Ponadto w latach 50-tych ubiegłego 
wieku organizowała coroczne rekolekcje dla pielęgniarek. 
W 1956 r. została oblatką benedyktynów w Tyńcu. Na stałe 
w tedy włączyła w swoją posługę charyzmat benedyktyński, 
który brzmi: Chrystus w centrum.

W 1957 r. objęła stanowisko dyrektorki szkoły Pie-
lęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie, a po roku 
przeszła na wcześniejszą emeryturę. W Krakowie, w 1966 r. 
opieką pielęgniarską w domach zostało już objętych 385 
chorych. Ponadto opieką nad chorym w domu zajmowano się 
również w Żywcu, Nowym Targu i Oświęcimiu. To benedyk-
tyńska praca – tak krok po kroku tworzyła pielęgniarstwo 
w otwartej opiece zdrowotnej. To Hanna Chrzanowska jest 
jego prekursorką. Służąc całe życie chorym i cierpiącym 
coraz wyraźniej uświadamiała sobie, że służy w nich sa-
memu Chrystusowi. W 1965 r. z inicjatywy ks. abp. Karola 
Wojtyły, Hanna otrzymała od Ojca Świętego Pawła VI order 
„Pro Ecclesia et Pontifice” za zasługi dla Kościoła i Papie-
ża. Fenomen Pani Hanny polegał na tym, że doskonale 
rozumiała nie tylko potrzeby fizyczne i zdrowotne swoich 
podopiecznych, ale także duchowe, intelektualne. Osobom 
działającym w zespołach charytatywnych uświadomiła, że 
nie może być mowy o rozwoju wspólnoty parafialnej, jeżeli 
nie ma w niej troski o chorych. Jej pomysłem było również 
wprowadzenie mszy świętej odprawianych w domach cho-
rych, szczególnie chorych chronicznych. W swoich planach 
widziała również potrzebę stworzenia stałego domu, gdzie 
chorzy mogliby przyjechać na pewien czas na odpoczynek 
lub na zorganizowane wczasy. W 1966 r. przeszła operację 
chirurgiczną. W okresie choroby na ile mogła na tyle włą-
czała się w kształcenie i dokształcanie ludzi związanych 
z człowiekiem potrzebującym. Tuż przed śmiercią wygłosiła 
swój ostatni referat pt. „Apostolstwo świeckich w opiece nad 
chorymi dla Dyrektorów Diecezjalnych Duszpasterstwa 
Dobroczynności.” 

Zmarła 29 kwietnia 1973 r. w swoim mieszkaniu oto-
czona czuwającymi pielęgniarkami. Pochowana została 
w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim. Ty-
siące Krakowian żegnały ją ze łzami w oczach, a kondukt 
żałobny prowadził sam kardynał Karol Wojtyła – określił 
ją mianem niezwykłej kobiety o wielkim sercu: pielęgniar-
ka, instruktorka, dyrektorka, gotowa nieść pomoc tym, od 
których inni odwracali wzrok. Ponadto w homilii pogrze-
bowej kardynał Wojtyła powiedział m.in. „Byłaś dla mnie 
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W dniach 27-29 maja 2019 r. grupa ponad 20 osób 
z parafii Matki Bożej Częstochowskiej wraz z księdzem 
Proboszczem wyruszyła na pielgrzymkę autokarową do 
Augustowa i Wilna. Po Mszy św. o godz. 3 rano przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Domosławickiej, którego 
kustoszem jest nasz rodak, ks. Marek Kądziołka ruszyliśmy 
do Augustowa, by przy pięknej pogodzie popłynąć statkiem, 
szlakami Jana Pawła II. Szczególnym celem w tym dniu 
było Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej, gdzie 
zawierzyliśmy Bożej Opatrzności przez Jej pośrednictwo 
nasze rodziny i parafię i odprawiliśmy nabożeństwo majo-
we, ba następnie zakwaterować się w hotelu „Warszawa” 
w Augustowie.

Na drugi dzień 
wcześnie rano wyje-
chaliśmy do Wilna, 
gdzie czekała na 
nas wspaniała prze-
wodniczka. Na po-
czątku pod paraso-
lami zwiedzaliśmy 
cmentarz na Rosie, 
oddychając polską 
historią i wsłuchu-
jąc się w ciekawe 
opowieści z historii 
Wilna i znanych 
Polaków. W samo 
południe mieliśmy 
możliwość udziału 
w uroczystej Mszy 
św. sprawowanej 
przez pięciu kapła-
nów, uczestników 
naszej pielgrzym-
ki  odprawiane j 
w Ostrej Bramie 
przed cudownym 
obrazem Matki Bo-
skiej Miłosierdzia. 
Znamienne było to, 

że zaświeciło wtedy słońce i już nas nie opuściło. Po tej 
wizycie u MB Ostrobramskiej zwiedzaliśmy zabytki Wilna: 
Uniwersytet, Katedrę z kaplicą św. Kazimierza, kościół Św. 
Ducha, gdzie znajduje się oryginał obrazu Miłosierdzia Bo-
żego „Jezu Ufam Tobie” namalowany wg wizji św. Faustyny 
oraz inne przepięknie odnowione świątynie. Zachwyciło 
nas Stare Miasto, urokliwe uliczki, miejsca upamiętnia-
jące wielkich Polaków. W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
Sanktuarium Świętego Krzyża, gdzie mieliśmy możliwość 
wzięcia udziału we Mszy św., ucałowania relikwii Krzyża 
Świętego i lepszego poznania tego historycznego, urokliwego 
miejsca. W autobusie modliliśmy się na różańcu, śpiewa-
liśmy, a w przerwach nasz proboszcz ksiądz Kazimierz 

Byliśmy w Wilnie!

ogromną pomocą i oparciem. Dziękujemy Bogu za 
to, że byłaś wśród nas taka, jaka byłaś – z tą Twoją 
wielką prostotą, z tym wewnętrznym pokojem, a za-
razem z tym wewnętrznym żarem, że byłaś wśród nas 
jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw 
z Kazania na Górze.” Wg słów kardynała Wojtyły była 
„sumieniem polskiego pielęgniarstwa” i „wzorem jak służyć 
Chrystusowi w bliźnich.”  Z inicjatywy chorych i środowiska 
pielęgniarskiego Krakowa w 1998 r. rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej. Na szczeblu die-
cezjalnym zakończył się w 2002 r. Następnie  dokumenty 
procesowe przekazane do Kongregacji ds. Świętych przy 
Stolicy Apostolskiej. 

1 października 2015 r. Stolica Apostolska ogłosiła dekret 
o heroiczności jej cnót. Po zbadaniu okoliczności cudu za 
jej wstawiennictwem papież Franciszek zatwierdził dekret 
beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. 
Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 
45 rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki. Do beatyfikacji 
potrzebny był cud. Za jej wstawiennictwem cud dotyczył m. 

in. krakowianina, który po uzdrowieniu nawrócił się. 
Jej misją życiową było towarzyszenie chorym. Poświęciła 

temu wszystko - życie osobiste, siły, czas od rana do wieczo-
ra oraz oszczędności. Wyznaczyła standardy nowoczesnej 
opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko 
niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. 
Hanna Chrzanowska została patronką wielu szkół np. 
w Tarnowie oraz placówek o charakterze opiekuńczym. 
Pani Hanna była osobą o bardzo wysokiej kulturze osobistej, 
miała klasę wyniesioną z profesorskiego domu, zarazem 
jednak szła w miejsca, o których przeważnie ludzie z tzw. 
„dobrych domów” chcieliby nie myśleć. Hanna Chrzanowska 
jest przykładem życia poświęconego całkowicie w służbie 
drugiemu człowiekowi i dla tego stanowi wzór do naślado-
wania. Jest inspiracją dla współczesnych pielęgniarek oraz 
całego środowiska służby zdrowia. Szczególnie teraz gdy 
system opieki zdrowotnej przeżywa kryzys. Niezależnie od 
trudności przypomina nam o podstawowej prawdzie – czło-
wiek chory i cierpiący powinien być w centrum wszelkich 
działań dążących do poprawy jego zdrowia. 



9 

opowiadał ciekawe opowieści lub czytał kawały. Śpiew 
w kościołach prowadził nasz kościelny, pan Andrzej, który 
na czas pielgrzymki okrzyknięty został organistą. Grupa 

z naszej parafii miała okazję lepiej się poznać, miło i poży-
teczne spędzić czas, a nade wszystko więcej się pomodlić.

Ze str. int. Parafii

Kilka osób z brzeskiej Rodziny Kolpinga dołączyło do 
wycieczki organizowanej przez Klub Seniora „Betania” dzia-
łającego przy Parafii Najświętszej Rodziny w Nowym Bie-
żanowie. Celem wyprawy była Chorwacja. I tak 1 czerwca 
w późnych godzinach wieczornych wyruszyliśmy autokarem 
z Krakowa, aby przejechać nocą przez terytorium Polski, 
Słowacji, Węgier, a w godzinach popołudniowych następne-
go dnia powitać słoneczną, pachnącą lawendą Chorwację. 
Zostaliśmy zakwaterowani w dwugwiazdkowym hotelu 
Riviera, położonym turystycznej miejscowości Dramalj, 
bezpośrednio nad Adriatykiem.

Największą atrakcją naszej wycieczki były Jeziora Pli-
twickie. Jest to chorwacki park narodowy usytuowany na 
trasie z Zagrzebia do Dalmacji. Jego największą atrakcją 
jest 16 jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wo-
dospadami.  Tworzą one romantyczne wodne zasłony, pod 
którymi przechadzaliśmy się, oczarowani pięknem przyrody. 
Jest ich aż 92, a największy z nich, „Vieliki” jest wysoki na 
78 metrów. Drewniane ścieżki wiją się wśród jezior, któ-

Kolpingowski Klub Seniora w Chorwacji
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re zmieniają kolory od 
szmaragdowego, przez 
ciemnoniebieski do srebr-
nego. W tym czarodziej-
skim krajobrazie także 
w czasie rejsu statkiem, 
czy jazdy ciuchcią, wspa-
niale się relaksowaliśmy.

Każdy dzień zaczy-
naliśmy Mszą św., którą 
odprawiał ks. Zygmunt 
Bochenek. Potem rozjeż-
dżaliśmy się do różnych 
zakątków chorwackiej 
ziemi. Przeżyliśmy nie-
samowite chwile. Senio-
rzy z klubu Betania to 
ludzie pogodni, życzliwi, 
rozmodleni, rozśpiewani 
i ciekawi świata. Nauczy-
liśmy się od nich, że eme-
rytura to nowe szanse na 
zrealizowanie dotychczas 
odkładanych planów i re-
alizację marzeń. I jeszcze 
tego, że trzeba się cieszyć 
każdą chwilą podarowaną 
nam przez dobrego Boga.

Rano, 12 czerwca, dzieci pierwszokomunijne z naszych 
szkół podstawowych wraz z rodzicami, wychowawczyniami 
i katechetami wyruszyły na pielgrzymkę do Kalwarii Ze-
brzydowskiej i Wadowic śladami św. Jana Pawła II. Był to 
dla wszystkich wspaniały dzień, w którym mogliśmy bliżej 
poznać historię życia Karola Wojtyły i zrozumieć, jak wielki 

wpływ na Jego życie miał kult Maryjny.
O godzinie 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej wraz 

innymi pielgrzymkami dzieci komunijnych, po czym udali-
śmy się do kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej, gdzie modli-
liśmy się za nas i  nasze rodziny. Zwiedzając sanktuarium 
dowiedzieliśmy się skąd wzięła się idea jego powstania 

Pielgrzymka dzieci 
pierwszokomunijnych z Jadownik
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Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od nawiedzenia Sanktu-
arium Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy. Jest to 
wioska leżąca nad rzeką Wisłoką w  Gminie Brzostek na 
granicy woj. Podkarpackiego. Czczona jest tu Cudowna 
Figura Matki Bożej z  Dzieciątkiem na lewej ręce. O  godz. 
8 – uczestniczyliśmy we Mszy Św. celebrowanej przez na-
szych kapłanów – ks. prob. Tadeusza Górkę i  ks. wikariusza 

Norberta Sadko. Słowo Boże do nas skierował ks. kustosz 
Marek Marcićkiewicz , który po Eucharystii przybliżył nam 
historię i  dzień dzisiejszy tego sanktuarium.

Drugim etapem pielgrzymki było Sanktuarium Św. An-
drzeja Boboli – obrońcy wiary i  Patrona Polski na trudny 
czas - w  Strachocinie k/ Sanoka, gdzie od 1988 roku , tj. 
od uroczystego wniesienia relikwii do Kościoła Parafial-

Z parafii Jadowniki do Przeczycy i Strachociny

i dlaczego zaczęto czcić obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. 
Podziwialiśmy wspaniały klasztor Ojców Bernardynów oraz 
kaplice na szlaku Dróżek Maryi i Jezusa. Wielkie wrażenie 
zrobiła na nas duża liczba ludzi pielgrzymujących do Kal-
warii, nie tylko z Polski.

Następnie przyjechaliśmy do Wadowic, gdzie zwie-
dziliśmy Dom Rodzinny św. Jana Pawła II oraz kościół, 

w którym mały Karol przyjął Chrzest św. i służył do Mszy 
św. jako ministrant. Nowoczesna wystawa multimedialna 
oczarowała wszystkich przystępnością i bogactwem treści.

Z pewnością pielgrzymka śladami Wielkiego Papieża 
Polaka pozostawi w naszych sercach ślad i pragnienie 
poznawania coraz bardziej tego największego z Polaków 
w historii.
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„Wystarczyła ci sutanna uboga 
i ubogi wystarczył ci ślub
Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga 
i  wiedziałeś co tobie dał Bóg” 

W  niedzielę 30 czerwca w  naszej pięknej i  czcigodnej 
świątyni dobrze było przeżyć spotkanie modlitewne z ka-
płanami – rodakami: ks. Stanisławem Dadejem obecnym 
ze swoimi współbraćmi ze Zgromadzenia Najświętszego 

Serca Jezusa [Sercanie], 
a także z ks. Franciszkiem 
Hojnowskim łączącym się 
z nami duchowo z łóżka 
szpitalnego.

Ks. Stanisław [ur.1933] – 
święcenia kapłańskie przyjął 
29 czerwca 1959 r. w  Kra-
kowie z rąk ks. bpa Karola 
Wojtyły – ówczesnego bpa 
pomocniczego Archidiecezji 
Krakowskiej.

Przez swoją długą dro-
gę prowadzącą od chwili 
święceń do obecnego czasu 
pracował w wielu parafiach 
diecezji lubelskiej, kieleckiej 
i krakowskiej, a obecnie jest 
kustoszem klasztoru księży 
Sercanów w Stopnicy.

Jubileusz 60-lecia jest 
okazją by wyśpiewać ra-
dosne, pełne wdzięczności 
„Te Deum Laudamus” za 

Jubileusz 60 - lecia kapłaństwa w parafii Jadowniki

nego, jego kult rozwija się bardzo dynamicznie. Warto tu 
wspomnieć, że sam Święty 16 maja 1987 r. zwrócił się do 
obecnego ks. prob. Józefa Niżnika słowami: „Jestem święty 
Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w  Strachocinie”.

Po wysłuchaniu prelekcji Siostry Franciszkanki Rycer-
stwa Niepokalanej był czas na indywidualną i  wspólną 
modlitwę, także w intencji Ojczyzny, po czym udaliśmy 
się do Bobolówki tj. miejsca zamieszkania [majątku] szla-
checkiej rodziny Bobolów, gdzie w 1591 r. urodził się Św. 
Andrzej. Znajduje się tu kaplica ku czci św. Andrzeja, Dróżki 
tajemnic bolesnych Pana Jezusa i św. Andrzeja oraz ka-
mienne stacje Drogi Krzyżowej. Wszystko wkomponowane 
jest we wzniesienie, na którym jest duża ilość rosnących 
drzew, szczególnie starych dębów. Tu również był czas na 
modlitwę i kontemplację oraz na radosną zabawę przy 
wspólnym grillowaniu.

Maria Świerczek 
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W niedzielę, 26 maja 2019 r., pod-
czas Mszy św. o godz. 11.00 modliliśmy 
się w intencji naszego ks. Proboszcza 
Kazimierza, z okazji jego 40 rocznicy 
przyjęcia świeceń kapłańskich. Eu-
charystii przewodniczył Czcigodny 
Jubilat, wśród 4 koncelebransów. Ho-
milię wygłosił nasz Rodak - ks. Marek 
Kądziołka, przybliżając wiernym sens 
i genezę Chrystusowego kapłaństwa. 
Kaznodzieja przybliżył nam również 
przebieg czterdziestoletniej posługi 
kapłańskiej ks. Kazimierza. W mo-
dlitwę za szanownego Jubilata, śpie-
wająco włączył się nasz Parafialny 
Chór, który wykonał m.in. ulubioną 
pieśń Jubilata, jeszcze z czasów semi-
naryjnych „W kapłańskim sercu żyje 
Pan”. Oprawę liturgiczną i upiększyli 
również członkowie różnych grup pa-
rafialnych. Podczas darów ofiarnych 
do ołtarza zostało przyniesione m.in. 
uroczyste błogosławieństwo papieskie, 
papieża Franciszka, przywiezione 
specjalnie z Rzymu na 40 lecie kapłań-
stwa ks. Kazimierza. Na zakończenie 
wspólnej modlitwy eucharystycznej, 
dzieci, młodzież oraz Rada Duszpa-
sterska, wręczając kwiaty, złożyli 
ks. Jubilatowi w imieniu wszystkich 
parafian, serdeczne życzenia. Życze-
niom, kwiatom oraz wspomnieniom 
i słowom wdzięczności ks. Jubilata 
nie było końca. Każdy z uczestników 
tej uroczystości, z rąk Ks. Kazimierz, 
otrzymał obrazek jubileuszowy jako 
pamiątkę tego szczególnego wyda-
rzenia. Dopełnieniem wspólnoty oł-
tarza była wspólnota stołu w progach 
naszej, zawsze gościnnej, plebanii. 
Niech Księdza Proboszcza, naszego 
Jubilata, Matka Boża Częstochowska 
- „Pani Słotwińska” wspomaga swoim 
przemożnym wstawiennictwem, a Pan 
Jezus, któremu służy, niech będzie 
Drogą, Prawdą i Życiem.

Maria Górka

Jubileusz święceń kapłańskich na Słotwinie

posługiwanie Księży Rodaków-Stanisława i Franciszka, 
aby dać wyraz troski o kapłaństwo i  prośby o nowe po-
wołania, szczególnie z naszej parafii, która była ziemią 
kapłańską.

My jako rodacy cieszymy się – dziękując równocześnie za 
owoce posługi kapłańskiej, za wierność i świadectwo dawane 
Jezusowi. Gratulujemy dorobku duchowego i materialnego 
dla dobra Kościoła i człowieka.

Naszym czcigodnym Rodakom życzymy, by Chrystus 
Dobry Pasterz nadal prowadził drogą kapłańskiego życia, 
a nasi patronowie: św. Prokop i św. Anna – orędowali u  
Pana Boga o pokój serca, życzliwość ludzką oraz moc i siłę 
w posłudze duszpasterskiej po najdłuższe lata.

Maria Świerczek
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18 maja 2019 roku. Kościół farny ubrany szczególnie 
uroczyście. Z sufitu spływają białe, niebieskie i żółte wstęgi 
kończące swój bieg na bocznych filarach. Pod ołtarzem arty-
styczne dekoracje podkreślają nastrój uroczystości. Kościół 
napełnia się kapłanami z rodzinnych parafii alumnów, 
brzeskimi Rodakami, księżmi, którzy byli u nas kateche-
tami, a teraz pracują na innych placówkach, diakonami 
z Seminarium Tarnowskiego, klerykami. W pierwszym 
rzędzie - dziewięciu bohaterów dnia, którzy otrzymają świę-
cenia diakonalne z rąk biskupa Stanisława Salaterskiego. 
W ławkach siadają ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.

Kandydatów do święceń przedstawił ks. dr Andrzej 
Dudek, wicerektor Seminarium. Jest to 9 alumnów Semi-
narium Duchownego w Tarnowie, pochodzących z pobliskich 
parafii naszej diecezji: Mateusz Bugno, Stanisław Cheł-
mecki, Szczepan CzyżyBki, Kacper Kania, Łukasz Kuczaj, 
Michał Pierz, Grzegorz Stachnik, Mateusz Szwabowski 
i Szczepan Wajda. 

Dzisiejsza Ewangelia mówi o powołaniu przez Apostołów 
„Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Fi-
lipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, 
prozelitę z Antiochii (Dz.6,5-7)… by służyli ludziom, gdy 
oni będą głosić Słowo Boże – mówił ks. Andrzej. Przypo-
mniał, że alumni przygotowują się do tych święceń przez 5 
lat, a następne, ostatnie, już kapłańskie, otrzymają za rok.

Słowo „diakon” z języka greckiego znaczy: „sługa”. Ci, 
którzy przyjmują pierwszy stopień sakramentu święceń 
zostają uświęceni mocą Ducha Świętego oraz posłani, aby 
w Kościele byli sługami słowa, sakramentów i miłości 
bliźniego. Diakoni mogą głosić i wyjaśniać Słowo Boże 
w homilii, udzielać sakramentu chrztu, błogosławić związki 
małżeńskie, posługiwać Biskupowi i prezbiterom przy spra-
wowaniu Mszy świętej oraz rozdzielać wiernym Ciało i Krew 
Pańską. Opiekują się także chorymi i ubogimi. Diakoni są 
zobowiązani do życia w bezżeństwie i czystości. Podtrzyma-
niem w przyjaźni z Bogiem jest dla nich Liturgia Godzin, 
czyli codzienna modlitwa, zanoszona o różnych porach dnia 
w jedności z Chrystusem i Kościołem.

Jesteśmy dumni, że wśród alumnów jest Brzeszczanin, 
Kacper Kania. Znamy go, bo tu się urodził i mieszkał, tu 
miał kolegów i przyjaciół, tu chodził do szkoły. Dwa lata 
temu odbywał staż w parafii i dał się poznać jako ofiarny 
i otwarty na ludzkie sprawy młody człowiek, przyszły ka-
płan. Cieszymy się jego szczęściem i gratulujemy Rodzinie, 
że Bóg powołał ich syna do służby Kościołowi.

Mszę świętą o godz. 10:00 rozpoczął hymn do Ducha 
Świętego „Veni Ceeator Spiritus” w wykonaniu Chóru z Se-
minarium Duchownego. Do ołtarza zbliża się liczna procesja 
księży z biskupem Salaterskim. Wzruszony ks. Proboszcz, 
Józef Drabik, wita wszystkich obecnych i zapewnia, że dla 
naszej parafii dzisiejsza podniosła uroczystość jest histo-
rycznym wydarzeniem. Nigdy jeszcze takiej nie przeżyliśmy. 
Zostanie w naszej pamięci na zawsze.

Po Ewangelii Kościół lokalny poprosił Biskupa, aby 
wyświęcił kandydatów. Na pytanie zadane przez Biskupa 
upoważniony do tego Prezbiter publicznie oznajmił, że 
nie istnieją wątpliwości w odniesieniu do kandydatów. 
Kandydaci wobec biskupa i wszystkich wiernych wyrażają 
gotowość do pełnienia swej posługi zgodnie z wolą Chrystusa 
i Kościoła oraz pod przewodnictwem Biskupa. 

W homilii ks. biskup Salaterski powiedział m.in. 

- Skoro Bóg zaprasza Was, byście byli dla ludzi pomo-
cą w poznaniu Boga, by ludzie, Was widząc, z Wami się 
spotykając, do Pana Boga doszli, to - niezależnie od łaski 
powołania, Bożej opieki, błogosławieństwa - trzeba Waszej 
wytrwałej współpracy. Współpracy polegającej na tym, aby-
ście dojrzewali w świętości, w łasce chrztu świętego. Trzeba, 
aby w Waszych słowach była zawsze obecna ewangeliczna 
prawda, hierarchia wartości, szlachetność, jednoznaczność 
ocen, opinii, wypowiedzi. Trzeba, by w Waszych czynach był 
czytelny i wyraźny cień, ślad, znak obecności Bożej miłości, 
zatroskanej, życzliwej, bezpiecznej dla każdego. Wtedy, 
mamy nadzieję, że ludzie, spotykając się z nami, pójdą do 
Pana Boga… Święcenia dekanalne są powierzeniem misji 
i powołania, które rozeznawaliście w seminarium i swoich 
wspólnotach. Trzeba zawierzyć Bogu. Trwanie w miłości 
i posłuszeństwie jest łatwiejsze, gdy wiernie stosujemy się 
do zasad. Pomaga w tym Ewangelia. Trzeba mieć dostęp do 
źródeł wiedzy. Potrzeba posłuszeństwa. Nasze siły i talenty 
oddajemy na służbę Bogu i Kościołowi, tak jak wielu na-
szych świętych poprzedników. Celibat to oddanie serca Bogu 
– czysta bezpieczna miłość. Takie życie jest trudne, ale możli-
we… Zaufajmy dobremu Bogu. Świat bez niego jest brutalny 
i niesprawiedliwy. Wierzmy, że pozwoli nam dobrze przeżyć 
dany nam ziemski czas i dotrwać do wiecznego szczęścia. 
Silni wiarą, korzystając z pomocy innych – dacie radę! 
Po homilii ks. Biskup zadał pytanie kandydatom do święceń, 
czy zobowiązują się do pomagania prezbiterom i przyczynia-
nia się do rozwoju chrześcijańskiego ludu, przechowywania 
tajemnicy wiary i głoszenia jej słowem i czynem, do zacho-
wywania celibatu, do codziennej modlitwy Liturgią Godzin 
oraz nieustannego kształtowania swojego postępowania 
na wzór Chrystusa. Odpowiedzieli zgodnym chórem: Tak.

Następnie każdy z nich podchodził , klęcząc przysięgał 
posłuszeństwo księdzu Biskupowi.

Potem jeden z księży seminaryjnych zaintonował śpiew 
litanii do Wszystkich Świętych. Wtedy to w postawie stojącej 
wzywa się orędownictwa Świętych Patronów, a kandydaci 
do święceń upadają na twarz na znak ukorzenia się przed 
Bożym majestatem i usilnej modlitwy.

Po śpiewie litanii, przez nałożenie rąk biskupa i uroczy-
stą modlitwę święceń: Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich 
Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem 
Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi, zostaje 
kandydatom udzielony dar Ducha Świętego do pełnienia 
posługi diakonów. 

Diakoni wyświęceni w ubiegłym roku, przekazują nowo 
wyświęconym diakonom stułę ,którą oni pobożnie całują 
i nakładają ukośnie z lewego ramienia. Pomagają im ubrać 
szatę liturgiczną, zwaną dalmatyką, która odtąd będzie 
ich wyróżniać w zgromadzeniu wiernych. Następnie z rąk 
Księdza Biskupa otrzymują księgę Ewangelii, której stali 
się głosicielami. Ksiądz Biskup przekazuje im także ojcow-
ski pocałunek pokoju. Starsi wiekiem diakoni (z roku VI) 
bratnim uściskiem przyjmują ich do swego grona.

Od chwili przygotowania darów dwóch spośród nowo 
wyświęconych diakonów posługuje przy ołtarzu w miejsce 
starszych, którzy dotąd pełnili posługę.Początek formularza 

Przed błogosławieństwem końcowym i rozesłaniem 
przedstawiciele parafii złożyli nowym diakonom życzenia 
na dalszą drogę życia i wręczyli kwiaty. Nasz Rodak w imie-
niu swoim i „braci” podziękował biskupowi tarnowskiemu, 

To było historyczne wydarzenie 
w parafii Jakuba Apostoła!
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Andrzejowi Jeżowi, szafarzowi święceń bp. Stanisławowi, 
a także przełożonym. Przytoczę jego słowa: - Księża prze-
łożeni! Dziękujemy za 1701 dni kroczenia z nami drogą 
rozpoznawania, za wszelką waszą dobroć i pracę włożoną 
w to, byśmy byli dobrymi ludźmi, zakorzenionymi w Chry-
stusie. Uroczystość zakończyła się w sanktuarium św. 
Jakuba, gdzie diakoni zawierzyli temu Świętemu swoją 
posługę. Pięknie wyglądała bujająca się kadzielnica, re-
plika z  Santiago de Compostela wprawiona w ruch przez 
Bractwo Jakubowe. Ks. proboszcz, Józef Drabik, kustosz 
sanktuarium, wręczył na pamiątkę wszystkim nowym dia-
konom wizerunek ikony św. Jakuba i białą muszlę życząc 
wszystkim, wzorem pielgrzymów na szlaku do dalekiej 
Hiszpanii – dobrej drogi – Buen Camino. Zdjęcie na tle 
ołtarza św. Jakuba w trochę zamglonej dymem kadzidła 
scenerii – zostanie na pewno w zbiorach rodzinnych wielu 
osób oraz w kronikach parafialnych. Dla potomnych.

Maria Dziwiszewska
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3 maja b.r. podczas obchodów Narodowego Święta od-
była się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość 
odznaczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzeja Dudę najwyższym odznaczeniem naszego kraju – 
Orderem Orła Białego – Prof. Wincentego Kućmę w uznaniu 
znamienitych zasług dla polskiej kultury, za osiągnięcia 
w pracy artystycznej 
i twórczej oraz popu-
laryzowanie historii 
polskiego czynu nie-
podległościowego.

Z parafią NMP 
Matki Kościoła i św. 
Jakuba, prof. Kućma 
współpracował także 
ponad 10 lat (1995 
– 2014) przy projekto-
waniu i wykonywaniu 
wystroju nowej czę-
ści świątyni. O jego 
pracowni i  figurach 
Apostołów do głów-
nego ołtarza, które 
wtedy tworzył, pisa-
liśmy w październiku 
1997 roku na łamach 
3 numeru czasopisma 
„Z naszej parafii”. 
To było ponad 20 lat 
temu. Przypomnę więc 
fragmenty:

Jestem w pracowni artysty… Trochę oszołomiony 
patrzę na dziesiątki niespotykanych na co dzień narzędzi 
i przedmiotów. Oglądam ustawione i porozwieszane w róż-
nych miejscach makiety ołtarzy, projektów pomników, 
gipsowe negatywy tablic pamiątkowych, a także będące 
w różnych stadiach realizacji rzeźby z drewna i odlewy 

Kawaler Orderu Orła Białego

po prawej: Wincenty Kućma
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z metalu… Gdy zapytałem go: Co z naszymi figurami 
Apostołów, bo od założenia tabernakulum minęło już 
kilka miesięcy, odpowiedział: Prowadzę kilka prac rów-
nocześnie… Pracuję także nad waszymi figurami. Poma-
gają mi dwaj rzeźbiarze Józef Opala i Wojciech Kurdziel. 
Już dostarczyli pięć spośród dwunastu figur wykonanych 
z drzewa lipowego. Tu, w mej pracowni poddajemy je 
dalszej obróbce. A na końcu otrzymają kolorową polichro-
mię… Nie możemy przywieźć tych kilku. Musimy najpierw 
wykonać pozostałe a to potrwa parę miesięcy… Proszę 
o cierpliwość… A co z innymi elementami wystroju 
naszego kościoła ? – zapytałem jeszcze. Poza figurami 
Apostołów przygotowuję projekt metalowej, ozdobnej ramy 
do obrazu Matki Bożej oraz postaci Aniołów, które mają 
podtrzymywać tę ramę. Zostaną wykonane ze srebrnej lub 
posrebrzanej cienkiej blachy.

Potem prof. Kućma zmienił decyzję: nie będzie obrazu 

Matki Bożej, ani Aniołów. 
I tak się stało. W cen-
trum ołtarza, trochę wyżej 
Apostołowie, wyrzeźbiona 
z drewna figura Maryi - 
Matki Kościoła. Wspaniale 
komponuje się z całością 
Głównego Ołtarza.

Wincenty Kućma uro-
dził się w 1935 r. W 1962 r. 
ukończył studia rzeźbiar-
skie w krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, 
w której z czasem został 
profesorem. Jest twórcą 
wszechstronnym, autorem 
zarówno rzeźb monumen-
talnych, m.in. pomników 
Powstania Warszawskiego, 
Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku i Armii Krajo-
wej (Kielce), jak i rzeźb sa-
kralnych oraz wyposażenia 
wnętrz świątyń, a tak-
że medali i grafik.

Spod jego ręki wyszła 
zrealizowana zespołowo 
koncepcja Ołtarza Trzech 
Tysiącleci na krakowskiej 
Skałce z rzeźbami świętych 
polskich oraz rzeźby, na-
stawy ołtarzowe, taberna-
kula, wystroje prezbiteriów 
oraz tablice pamiątkowe 
w kościołach w kraju i za 
granicą, m.in. w Krakowie 
i podwielickich Pawliko-
wicach.

Natchnienie czerpie 
z modlitwy. Modlitwa to 
nie jest czas stracony. Każ-
da taka chwila to dla mnie 
olbrzymi zysk, bo dzię-
ki niej wchodzę w głębię 
treści religijnych, które 
chcę wyrazić w rzeźbie. 
Codziennie modlę się do 
Ducha Świętego, prosząc 

o natchnienie – mówił w 2012 r. prof. Kućma w rozmowie 
z krakowskim GN.

50 lat pracy twórczej. – Bóg jest dla mnie wszystkim 
i wszędzie Go dostrzegam. W każdej chwili dnia, w kru-
szynie chleba, w tym, co tworzę i w natchnieniu, które On 
mi daje – wyznaje prof. Wincenty Kućma, jeden z najwy-
bitniejszych polskich rzeźbiarzy.

Jak dojść do takiej głębi życia duchowego? Profesor ma 
na to pytanie prostą odpowiedź. Prostą, choć pewnie nie-
zrozumiałą dla ludzi, dla których wiara w Boga to jedynie 
dodatek do życia i to nie najważniejszy. Mówi, że chociaż 
ma wiele pracy i ciągle brakuje mu na coś czasu, każdego 
dnia bardzo dużo się modli. Z rozbrajającym uśmiechem 
opowiada, że od prawie 31 lat – czyli od 26 sierpnia 1981 r., 
gdy przeżył duchowe oświecenie – codziennie uczestniczy 
we Mszy świętej, codziennie odmawia brewiarz, Różaniec 
i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
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Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Ka-
płana obchodzone jest w Polsce od 2013 r. Ma ono przyczynić 
się do świętości życia duchowieństwa oraz być inspiracją 
do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie. 
Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza 
liturgicznego wprowadzić to nowe święto i wyznaczył dzień 
- czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym 
roku był to zatem czwartek 13 czerwca.

Z tej okazji, w diecezji tarnowskiej u Matki Bożej 
w Tuchowie modliło się ponad 500 księży diecezji tar-
nowskiej wraz z bp ordynariuszem Andrzejem Jeżem. 
W IV Pielgrzymce Kapłanów Diecezji Tarnowskiej do 
Sanktuarium Matki Bożej uczestniczyli również wszyscy 
kapłani pracujący w naszej parafii: ks. Proboszcz i księża 
wikariusze. 

Natomiast wieczorem podczas Mszy świętej w para-
fialnym kościele Miłosierdzia Bożego złożyliśmy naszym 
Duszpasterzom wyrazy szacunku i solidarności oraz 
odmówiliśmy modlitwę, szczególnie potrzebną w tych 
czasach nasilonego ataku zła na naszą świętą wiarę, 
Kościół i sakrament kapłaństwa. Pamiętając o niedawno 
obchodzonych rocznicach święceń kapłańskich modliliśmy 
się, aby Chrystus Najwyższy Kapłan był dla nich wzorem 
i Mistrzem. 

Oto ja, poślij mnie!

To jest mu potrzebne, by prawdziwie żyć. Mówi też, że 
praca twórcza pozwala mu być stale w samym centrum 
Bożych spraw, a swoje wysiłki artystyczne traktuje jak 
służbę Bogu i Kościołowi. Patrząc na gigantyczny dorobek 
profesora, a szczególnie ten związany z tematyką sakralną, 
nasuwa się myśl, że jest on prawdziwym skarbem Kościoła 
w Polsce. Jego dzieła niosą ogromny ładunek treści i wręcz 
porywają człowieka do kontemplacji.

Medal za Syberię
W roku 2000 prof. Wincenty Kućma otrzymał Order 

im. Papieża Grzegorza Wielkiego – najwyższe odznaczenie 
papieskie przyznawane osobom świeckim. W Polsce niewiele 
osób może się pochwalić posiadaniem tego orderu. Profesor 
w swoim życiu otrzymał wiele nagród i odznaczeń najwyższej 
rangi, jednak to wyróżnienie ceni sobie szczególnie. Zaszczyt 
ten spotkał go za wybitną działalność w dziedzinie sztuki 
sakralnej, do czego w dużej mierze przyczyniła się realiza-
cja całości wystroju wnętrza katedry w Irkucku na Syberii. 
A było to wyjątkowe przedsięwzięcie, zwłaszcza gdy weźmie 
się pod uwagę jeden fakt. Czasu na zaprojektowanie wnętrza 
świątyni i wykonanie 8 rzeźb w drewnie bądź w brązie (m.in. 
8-metrowego krzyża z figurą Chrystusa i 6-metrowej rzeźby 
Matki Bożej Fatimskiej, której kompozycja składa się z ponad 
2 tys. zmontowanych elementów) było niewiele – zaledwie 
półtora roku. Ogromny wysiłek artystyczny, intelektualny 
i fizyczny zaowocował dziełem o wyjątkowej wartości. Profe-
sorowi w realizacji pomagali koledzy rzeźbiarze, ale za całość 
odpowiadał on sam. Część prac wykonał w swojej pracowni 
w Krakowie, a część już na miejscu. Niektóre rzeźby dowie-
ziono do Irkucka 15-metrowym tirem. Artysta zdecydował 
się pracować za darmo, a całe dzieło ofiarował jako dar serca 
dla Kościoła katolickiego w Rosji.

Brylantowe dzieła
Od chwili otrzymania papieskiego wyróżnienia upłynęło 

już 12 lat i przez ten czas prof. Wincenty Kućma stworzył 
jeszcze wiele rzeczy. Gdyby ktoś chciał sporządzić listę 
wszystkich dokonań artysty, okazałoby się, że same dzieła 

sakralne znajdują się w ponad 70 kościołach i kaplicach 
w Polsce i na świecie. W jednych projektował tylko witraże, 
w innych jest autorem całościowego projektu wystroju wnę-
trza, zaś w innych można oglądać monumentalne, kilku, 
a nawet kilkunastometrowe nastawy ołtarzowe lub figury 
jego autorstwa. W dorobku artysty kilka dzieł jaśnieje wy-
jątkowym blaskiem. Trzeba do nich zaliczyć, znajdujący się 
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym 
Bieżanowie, 12-metrowej wysokości drewniany ołtarz Świętej 
Rodziny, w którym – oprócz Jezusa, Józefa i Maryi – znajduje 
się 70 postaci, reprezentujących różne epoki i stany, począw-
szy od Adama i Ewy, aż po współczesnych polskich świętych. 
Poświęcony on został 28 grudnia 2008 r. Wyjątkowy pod 
względem artystycznym, także z uwagi na zawarte w nim 
treści teologiczne i historyczne, jest Ołtarz Trzech Tysiącleci 
na Skałce w Krakowie, który został ukończony w 2008 roku. 
Wyjątkowa pod każdym względem jest też plenerowa droga 
krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pa-
sierbcu k. Limanowej. Powstawała 12 lat. Każda stacja jest 
dziełem samym w sobie, ale dopiero całość pozwala spojrzeć 
okiem artysty na zbawcze wydarzenia sprzed dwóch tysięcy 
lat. Przy poszczególnych stacjach, obok postaci Chrystu-
sa, prof. Kućma umieścił tych, którzy – żyjąc na polskiej 
ziemi – osiągnęli świętość. Widzimy więc: Jana Pawła II, 
kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszkę, ks. 
Franciszka Blachnickiego, Stanisławę Leszczyńską czy mę-
czenników XX w. (o. Zbigniewa Strzałkowskiego i ks. Jana 
Czubę). Wincenty Kućma chciał w ten sposób podpowiedzieć, 
że ich drogi życiowe splotły się z drogą krzyżową Chrystusa. 
Wyraziste gesty i pełne wyrazu twarze figur przemawiają 
do wyobraźni pielgrzymów. Wielu z nich mówi, że nigdy 
wcześniej nie przeżyli tak mocno rozważań męki Zbawiciela, 
jak tu, w Pasierbcu. Sam profesor przyznaje, że realizacja 
Pasierbieckiej Drogi Krzyżowej (zakończona w 2010 r.) była 
zwieńczeniem jego rozważań o męce, ale przede wszystkim 
o nieskończonej miłości Chrystusa do człowieka.

Ks. Zygmunt Bochenek
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To są ci, którzy na głos Pana: „Kogo mam posłać? Kto 
by Nam poszedł?” skierowany do Izajasza odpowiedzieli 
tak samo „Oto ja, poślij mnie”. Jedni kilkadziesiąt, inni 
zaledwie kilka lat temu. W dzisiejszych czasach taka 
odpowiedź nie zawsze jest oczywista, czasem iskra po-
wołania gaśnie w zarodku zanim się jeszcze na dobre 
rozżarzy. Składa się na to wiele okoliczności, dlatego 
w homilii wygłoszonej podczas tej Eucharystii ks. pro-
boszcz Wojciech Werner, odnosząc się do Słowa z tego dnia, 
prosił o podtrzymywanie iskry powołania w rodzinach, 
w tym najważniejszym środowisku życia i  wzrastania 
młodych ludzi. Dziękował za modlitwę w intencji kapła-
nów i nowych powołań w parafii wszystkim modlącym 
się, a w szczególności członkom Towarzystwa Przyjaciół 
WSD w Tarnowie, którzy pamiętają o kapłanach w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca. Podzielił się również swoim 
doświadczeniem sakramentu kapłaństwa oraz, w ślad 
za ks. bp Andrzejem Jeżem, który mówił o tym podczas 
spotkania w Tuchowie, przywołał sylwetki wyjątkowych 
duchownych, związanych z ziemią tarnowską: wielolet-
niego rektora tarnowskiego WSD bł. Romana Sitki oraz 
ks. arcybiskupa Jerzego Ablewicza. 

W uroczystą oprawę liturgiczną Mszy świętej w tym dniu 
włączyli się chętni parafianie, a po Eucharystii i wspólnej 
modlitwie za kapłanów każdy mógł podejść do księży i wy-
razić im swoje wsparcie. Z tej okazji ks. Marcin otrzymał 
margaretkę.

Ze strony int. parafii Miłosierdzia Bożego

Bractwo św. Jakuba działające przy Parafii NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba podjęło trud pielgrzymowania drogami 
swego Patrona. Inauguracja miała miejsce 20 maja 2019 
roku  bardzo zróżnicowanym etapem drogi Via Regia z Pilzna 
do Tuchowa prowadzącym przez Zwiernik i Zalasową, pełnym 
stromych górzystych wzniesień, ale także malowniczych po-
lnych dróg z pięknymi panoramicznymi widokami. Wyruszyło 
sześcioro śmiałków wraz z ks. Seniorem Jackiem Walczykiem 
oraz z przewodnikiem p. Józefem Lewickim, historykiem, 
wielokrotnym pielgrzymem do Santiago de Compostela. 

Wybrało się tak niewiele osób, gdyż przez cały tydzień 
poprzedzający wyjście trwały ulewne deszcze i niektórzy 
chętni przestraszyli się komunikatów o zagrożeniach 
powodziowych. Tymczasem modlitwy do św. Jakuba nas 
nie zawiodły i pogoda była wręcz wymarzona – słoneczna 
z lekkim powiewem wiatru. Nie brakowało oczywiście 
na trasie trudnych chwil zwątpienia, lecz w kompletnym 
składzie dotarliśmy do Tuchowskiego Sanktuarium, a na-
stępnie do kościoła św. Jakuba Apostoła, gdzie przyjechał 
po nas ksiądz Proboszcz i szczęśliwie dostarczył po trudach 
pielgrzymowania do domu.

II etap pielgrzymki, już z upalną pogodą, zgromadził 
podwojoną liczbę chętnych – aż 12 osób. Tym razem mieli-
śmy do pokonania ok. 20 km. Rozpoczęliśmy go od mszy św.  
w naszym brzeskim Sanktuarium, po której ks. Proboszcz 
niespodziewanie zaprosił pielgrzymów na śniadanie 
i espresso przed wyjazdem, a następnie osobiście zawiózł 
nas do Tuchowa i obiecał, że możemy na niego liczyć w razie 
problemów podczas pielgrzymowania. Na szczęście nie był 
takiej konieczności, gdyż ten etap okazał się łagodniejszy, 
z mniejszą ilością wzniesień, za to nieodmiennie z prze-
pięknymi widokami np. z Góry św. Marcina. Ten etap 

zakończyliśmy w Tarnowskiej Katedrze, a wzięła w nim 
udział podwojona ilość osób, w tym aż troje dzieci. Także 
i tym razem naszym duchowym przewodnikiem był senior 
wspólnoty kapłańskiej Brzeskiej Fary ks. Jacek Walczyk.

Mamy nadzieję, że kolejne odcinki zgromadzą więcej 
chętnych, którzy za namową Papieża Franciszka powstaną 
z kanapy, aby odkrywać swoje Camino.

Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam pielgrzy-
mowanie, a także tym, których dane nam było spotkać pod-
czas drogi, którzy otworzyli gościnne plebanie, uzupełniając 
Credencial del Pelegrino (nasze paszporty pielgrzymów) o ko-
lejne pieczątki, potwierdzające naszą niezwykłą przygodę.

Już zapraszamy na trzeci etap rodzinnego pielgrzymo-
wania, który rozpocznie się 20 lipca b.r. z katedry w Tar-
nowie do Dębna. Dobrej Drogi – Buen Camino!

Adrianna Błaszczyk

Rodzinne pielgrzymowanie Drogami św. Jakuba
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Wytyczony może 500 lat temu, prowadzony przez Polskę 
południową, Niemcy, Austrię i inne zachodnie kraje, a od-
nowiony w ostatnich latach szlak pielgrzymi do Santiago 
de Compostela mający łacińską nazwę Via Regia - Droga 
Świętego Jakuba - zanim znajdzie się na terenie naszej obec-
nej diecezji tarnowskiej, biegnie przez miejscowości, które 
do niedawna – dokładnie do roku 1992 – należały jeszcze 
do naszej tarnowskiej diecezji. A od tego czasu znalazły się 
w granicach nowo utworzonej diecezji rzeszowskiej. Dotyczy 
to w pierwszym rzędzie parafii św. Jakuba Apostoła Star-
szego w Górze Ropczyckiej oraz sąsiadującej z nią parafii 
Przemienienia Pańskiego w moich rodzinnych Ropczycach. 
Góra Ropczycka była czwartą w ówczesnej diecezji tar-
nowskiej (obok Brzeska, Tuchowa i Podegrodzia) parafią, 
której patronem był św. Jakub. Obecnie od 1992 r. razem 
z sześcioma parafiami ropczyckimi należy do nowej diecezji 
rzeszowskiej. Na tym „przygranicznym” terenie od dawna 
był żywy kult św. Jakuba Starszego Apostoła. Potwierdze-
niem tej opinii są także wydawane, zwłaszcza w ostatnich 
latach popularne publikacje turystyczno-historyczne 
wydawane pod firmą Biblioteki Ropczyckiej, najczęściej 
pod redakcją mieszkańca Ropczyc Pawła Plezi1. Ludzie ci 

1 Paweł Plezia, Dariusz Mormol. Ropczyce. Przewodnik na 650-le-
cie miasta. PTTK Ropczyce 2012. Stanisław Wójciak, Paweł Ple-
zia. Kanon Krajoznawczy Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej. PTTK 
Ropczyce 2008.

nawiązali współpra-
cę ze środowiskiem 
brzesko-tarnowskim 
skupionym wokół na-
szego księdza pro-
boszcza Józefa Dra-
bika, który od wielu 
lat jest diecezjalnym 
duszpasterzem tu-
rystów. Owocem tej 
współpracy poza 
publikacjami jest 
przede wszystkim 
opisanie na nowo na 
terenie województw 
p o d k a r p a c k i e g o 
i małopolskiego (die-
cezja przemyska, 
rzeszowska i tarnow-
ska) od Przemyśla 
przez Rzeszów, Tarnów, Brzesko aż do zachodnich granic 
naszej diecezji. Ta Via Regia liczy ponad 300 km.

Obserwując te pożyteczne działania naszych młodszych 
rodaków z Ziemi Ropczyckiej mogę dziś powiedzieć, że 
w tym samym czasie, a może nawet kilka lat wcześniej, 
około roku 1995 zaczęła współpracować inna nieformalna 
grupa wsparcia proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego 
– księdza Jana Delekty, który razem ze wspólnotą parafial-
ną i innymi czcicielami Matki Bożej Ropczyckiej stanęli po 
powstaniu diecezji rzeszowskiej przed niezwykłym zada-
niem: aby przygotować parafię i całą Ziemię Ropczycką na 
koronację Łaskami słynącej Figury Matki Bożej z Kościółka. 
Oficjalnie taki Komitet powstał rok przed koronacją, w roku 
2000. W rzeczywistości zaczął działać kilka lat wcześniej. 
Uczestniczyło w jego działaniach w miarę czasu i chary-
zmatów jakimi dysponowali księża rodacy, szczególnie byli 
uczniowie i wychowankowie księdza Michała Siewierskie-
go i żyjącego jeszcze wtedy księdza Jana Zwierza. W tej 
mojej wypowiedzi ograniczam się do wspomnienia tylko 
kilku osób, z którymi ja współdziałałem w tym zakresie. 
Są to ks. Franciszek Jarząb i Julian Kania – koledzy z lat 
szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym. Przez wiele lat 
wspólnie pisaliśmy i redagowaliśmy książki poświęcone 
Matce Bożej Ropczyckiej, zwłaszcza przed koronacją a także 
naszemu katechecie ks. Michałowi Siewierskiemu. Spośród 
moich współpracowników wydawanego w Brzesku przez 
kilkanaście lat ogólnopolskiego miesięcznika dla młodzieży 
„Wzrastanie” wspominam pochodzącego z Ropczyc Jacka 
Magdonia, który wspierał mnie przy moich opracowaniach 
o Matce Bożej Ropczyckiej a ja starałem się mu pomóc przy 
jego opracowaniu „Bursztynówki” poświęconej memu roda-
kowi i przyjacielowi ks. Franciszkowi Jarząbowi.

Powróćmy jednak do Patrona Fary Ropczyckiej i całej 
parafii. Jest nim Pan Jezus przemieniony na Górze Tabor. 
Choć moja rodzina mieszkała na przedmieściu przy Ko-
ściółku Panny Marii to jednak najczęściej gromadziliśmy 
się w ropczyckiej Farze. Tam przyjmowaliśmy Chrzest, 
Pierwszą Komunię Św. i inne Sakramenty. Nad głównym 
ołtarzem była zawieszona duża kopia znanego w świecie 
obrazu Przemienienia Pańskiego, pędzla Rafaela. Przed-
stawia on Chrystusa Przemienionego na Górze Tabor 
z Mojżeszem i Eliaszem oraz z Apostołami Piotrem, Jaku-

Dąb i grusze świętego Jakuba Apostoła w Ropczycach
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bem i Janem (por. Łk 9, 28 – 36). 
Mogę powiedzieć, że od dziecka 
uczestniczyłem we Mszy św. i mo-
dliłem się stale z tymi Apostołami. 
Spośród nich najbliższy dla mnie 
w dzieciństwie nie był Jakub ale 
Piotr, a to dlatego, że mój tata 
Piotr, kiedy miałem kilka lat ku-
pił w sąsiedztwie naszego domu 
rodzinnego jaki do dzisiaj jeszcze 
stoi, działkę na której obok zabu-
dowań gospodarczych stała także 
kapliczka z wyrzeźbioną w drew-
nie figurą jego patrona, właśnie 
świętego Piotra. W domu wspomi-
nano nieraz, że jako przedszkolak 
z ochronki Sióstr Służebniczek 
biegałem do tej kapliczki razem 
z moim rówieśnikiem Staszkiem 
Kosydarem i „odprawialiśmy” 
jakieś dziecinne nabożeństwa. 
Trzeba jeszcze dodać że później 
uczęszczaliśmy do tej samej klasy, 
obaj wstąpiliśmy do seminarium 
i zostaliśmy księżmi.

Obok ojca Piotra drugim waż-
nym dla mnie człowiekiem był 
dziadek Orzechowicz. Pracował 
długie lata jako sekretarz w są-
dzie, był dobrym fotografem, 
introligatorem, prowadził piękny 
ogród. Obchodził imieniny 25 lipca 
w dzień św. Jakuba Apostoła po-
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dobnie jak wielu mężczyzn w naszej parafii. Urodził się 1870 
roku. Mieszkaliśmy w jednym domu, zbudowanym przed 
I wojną światową. Nasz dom stał nad brzegiem Wielopolki. 
Po jej drugiej stronie wznosił się piękny, barokowy kościół 
Najświętszej Maryii Panny. Dziadek należał do Komitetu 
Kościółkowego, który od początku 19 wieku opiekował się 
Kościółkiem. Z dziecinnych lat dziadka nieraz wspominano 
w domu o jego prawie cudownym uzdrowieniu. Miał wtedy 
trzy lata, kiedy ciężko zachorował. Rodzice żarliwie modlili 
się o jego uzdrowienie do Matki Bożej w Kościółku i do św. 
Jakuba patrona dziecka. Ktoś poradził, aby zanieść go na 
skraj ogrodu, gdzie rosło kilkuletnie drzewko, dąbek, który 
posadzono dla uczczenia Patrona chłopca. W czasie modli-
twy rozcięto gałązki drzewka i przesunięto między nimi 
główkę dziecka. Kiedy chorego chłopca zaniesiono do domu, 
okazało się że jest zdrowy i wrócił do sił. Dziadek Jakub 
dożył w dobrym zdrowiu 80 lat. Drzewko jego dzieciństwa 
rośnie do dziś, zamieniło się w potężne 150-letnie drzewo. 
Jest ozdobą pobliskiego Kościółka Matki Bożej i całej dziel-
nicy. Po drugiej stronie rzeki po niedawnej koronacji Figury 
Maryi rozpoczęto budowę placu dla pielgrzymów. Parafia 
zakupiła piękny teren na którym powstaje ołtarz polowy 
z Różańcowym Ogrodem Totus Tuus na cześć Św. Jana 
Pawła II, Papieża Rodziny. Każdy z czcicieli Maryii odwie-
dzający sanktuarium może przyczynić się do wyposażenia 
tego Ogrodu fundując symboliczną Różę.

I jeszcze na koniec wspomnienie z moich lat szkolnych, lat 

okupacji. Dziadek Jakub był już na emeryturze. Miał wiele 
czasu, aby dbać o ogród i sad. Rosły w nich bzy, jaśminy 
były wiśnie, czereśnia, jagody. Z jabłek pamiętam zwłaszcza 
malinówki, renety. Z gruszek najbardziej nam smakowały 
tajemnicze, niespotykane w innych ogrodach w Ropczycach 
„Jakubki”. Rosły na bardzo wysokich drzewach. Dojrzewały 
przy końcu lipca, około 25. Stąd na cześć Apostoła Świętego 
Jakuba nazywano je „Jakubkami”. W naszym dużym sadzie 
rosły trzy grusze rodzące właśnie „Jakubki”. Zbierały je nie 
tylko dzieci z naszego dużego domu, ale również dzieci wy-
gnańców i uciekinierów z Poznania, Lwowa czy spod Dębicy, 
gdzie w 1944 r. zatrzymał się front. Nasze „Jakubki” można 
było zbierać pod gruszami, można było je położyć na parapecie 
okna, by jeszcze dojrzały. Można było zanieść je dziadkowi 
Jakubowi. Myślę, że to on właśnie jeszcze przed wojną odkrył 
je w Górze Ropczyckiej tam, gdzie odbywały się odpusty na 
Świętego Jakuba Apostoła i zasadził je w naszym ogrodzie, 
obok dębu – niezwykłej pamiątki jego dzieciństwa.

Dziś w naszym ogrodzie nad Wielopolką, obok Kościółka 
Panny Marii nie rosną już Grusze na których dojrzewają 
„Jakubki”.

Módlmy się do Świętego Jakuba Apostoła, aby znaleźli 
się pielgrzymi wędrujący Via Regia z Góry Ropczyckiej obok 
Kościółka Matki Bożej i Fary Przemienienia Pańskiego, 
w Ropczycach, którzy zasadzą znowu drzewa rodzące „Ja-
kubki” i inne dobre owoce.

Ks. Zygmunt Bochenek

W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Ta okrą-
gła rocznica była świetną okazją, aby przypomnieć 
naszych rodaków walczących o wolność na wszyst-
kich frontach I wojny światowej. Okazją niestety 
zmarnowaną. Niemal zupełnie przemilczana została 
niesamowita epopeja polskich jednostek wojskowych 
utworzonych w Rosji. Ich dzieje przypomina w swojej 
najnowszej książce „Zapomniani żołnierze Niepodle-
głej” Andrzej Solak.

Absolwent brzeskiego LO, a następnie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dziennikarz 
ogólnopolskich pism, pedagog, 
autor licznych książek o tema-
tyce historycznej. W mediach 
głównego nurtu raczej nie wi-
dywany, mimo że w odróżnieniu 
od większości popularyzatorów 
historii Andrzej Solak, raczej 
nie powiela pracy popularnych 
kolegów po fachu, sięga do te-
matów mało znanych, chętnie 
obala stereotypy i jest wyrazisty 
w swoich osądach. Być może 
mała popularność Solaka wyni-
ka z faktu, że jego książki oparte 
na setkach relacji i dokumentów 
wielu osobom burzą uporządko-
wany obraz świata.

Nie inaczej jest z najnow-
szą książka brzeskiego history-
ka. Solak opisuje w niej dzieje 
dziesiątek tysięcy polskich 
żołnierzy walczących u boku 

Rosjan i zachodnich aliantów na wschodnim froncie I woj-
ny światowej – najpierw z Niemcami i ich sojusznikami, 
a następnie z hordami bolszewickich bandytów i lokal-
nymi watażkami. Analizując przebieg wojny i sytuację 
geopolityczną autor wykazuje, że to właśnie stronnictwo 
związane z aliantami o wiele bardziej przyczyniło się do 
odrodzenia Rzeczypospolitej niż wysuwany obecnie na 
pierwszy plan Piłsudski. (Choć nie odmawia Naczelniko-
wi i jego legunom bohaterstwa i gorącego patriotyzmu.) 
Swoje tezy opiera na licznych źródłach o czym świadczy 
licząca kilkadziesiąt pozycji bibliografia, a także blisko 

Zapomniana wojna polskiego żołnierza
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trzy setki przypisów. Analizuje również przyczyny, dla 
których bohaterstwo polskiego żołnierza jest dziś staran-
nie przemilczane przez podręczniki historii.

„Zapomniani żołnierze Niepodległej”, to książka popu-
larnonaukowa, ale czyta się ją lekko – jak powieść. Duża 
w tym zasługa pióra autora, który jest w końcu doświad-
czonym publicystą, ale i samej przedstawianej historii. 

„Wielka wojna” w Rosji, 
to czas niezwykle krwawy 
i tragiczny, ale i interesu-
jący. Czas starcia wartości, 
walk ludów upadającego 
imperium o wolność, ale 
i o styl życia. Z jednej strony 
odchodzący w cień, ale wciąż 
dzielnie walczący o swoją 
egzystencję kowboje wscho-
du – Kozacy, znajdująca 
się w podobnej sytuacji, 
ale niekoniecznie związana 
wspólnotą interesów polska 
szlachta, z drugiej „nowo-
cześni” marzący o stworze-
niu utopijnego raju na ziemi 
socjaliści i podobni im, acz 
o wiele bardziej brutalni 
bolszewicy, pomiędzy nimi 
zaś budząca się, ale niezbyt 
jeszcze klarowna, świado-
mość narodowa ruskiego 
chłopa i zachodni alianci, 
tyleż dzielni, co wiarołomni 
i dbający o swoje interesy.

Solak barwnie kreśli skomplikowane relacje między 
żyjącymi w dawnym rosyjskim imperium Polakami, a Ar-
mią Czerwoną, Ukraińcami, nadciągającymi z zachodu 
Niemcami i Austriakami i dziesiątkami, jeśli nie setkami 
mniejszych i większych narodowości, stronnictw poli-
tycznych i armii operujących na terenie Rosji. Na temat 
sytuacji na Ukrainie pisze: „Kraj ogarnęła wojna, a raczej 
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wiele wojen, które toczono według zasady: wszyscy prze-
ciw wszystkim. Walczyli ze sobą „hetmańscy” Ukraińcy 
Skoropadskiego wspierani przez Niemców i Austriaków, 
Ukraińcy „niepodległościowi” Semena Petlury, Ukraińcy 
(takoż: Małorusy, Chachły, Hucuły, Łemkowie, Rusini 
Karpaccy itd.) posłuszni legionom najrozmaitszych ata-
manów, samodzielnych albo tworzących zmienne sojusze, 
następnie Czarni (anarchiści) z unurzanym we krwi bat’ką 

Andrzej Solak jest absolwentem historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dziennikarzem i publicystą. Publikował 
m.in. w: „Wzrastaniu”, „Najwyższym Czasie”, „Komando-
sie”, „Cywilizacji”, „Nowej Myśli Polskiej”, „Szczerbcu ZŻ 
NSZ”, chicagowskiej „Nowej Gazecie”, „Narodni Myslence”. 
Jest autorem książek: „Wojownicy Chrystusa. Militarne 
epizody z historii Kościoła”, „Patron Polaków. Rzecz o św. 
Stanisławie Szczepanowskim”, „Walki Polaków z islamem”, 
„Modlitwa mieczy”, „Krucjata wyklętych”, „Warszawa ‘44”, 
„Kresy w płomieniach” oraz „Rycerze Chrystusa”. Specjali-
sta problematyki walk zbrojnych w obronie chrześcijaństwa. 
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Parafia Wniebowzięcia Maryi w Jasieniu 
przeżywała w niedzielę 26 maja radosny 
dzień Prymicji rodaka Księdza mgr lic. Ja-
kuba Bączka. Jest on absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego w Bochni. W latach 
szkolnych miał żywy kontakt duszpasterski 
z Brzeskiem. Należał m.in. do grupy apo-
stolskiej prowadzonej przy Farze brzeskiej 
przez dekanalnego duszpasterza młodzieży 
ks. Mariana Kostrzewę. Uczestniczył także 
w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę 
(grupa „8”). Uwieńczeniem tego kontaktu 
były drugie prymicje, które Ksiądz Jakub 
przeżył w brzeskiej Farze w uroczystość 
Bożego Ciała razem z kolegą kursowym ks. 
Grzegorzem Wolakiem, który jako diakon 
odbywał praktykę duszpasterską w brzeskiej 
Farze. Ks. Jakub jest absolwentem semina-
rium licencjackiego z filozofii przyrody pro-
wadzonego przez ks. prof. Tadeusza Pabjana.

Dodajmy jeszcze, że Ksiądz prymicjant 
Jakub przed objęciem wikariatu w parafii 
Pogórska Wola rozpoczął miesięczny staż 
duszpasterski w szpitalu powiatowym  
w Brzesku.

Prymicje w Jasieniu

Prymicjant z diakonem Kacprem Kanią Prymicjant z rodzicami

Prymicjant z przyjaciółmi

Nestorem na czele, tudzież Zieloni, bez sprecyzowanego 
programu, bijący się w obronie lokalnych społeczności. Na 
to wszystko nałożyła się jeszcze inwazja wojsk bolszewic-
kich z ich ideą rozpalenia światowego pożaru oraz potężna 
reakcja w postaci wystąpienia rosyjskich antykomunistów 
z Armii Ochotniczej.”

O tym jak skomplikowane, a momentami egzotyczne 
były dzieje polskiego oręża na wschodzie, świadczy fakt, że 
niektórzy bohaterowie książki do polskiej dywizji walczącej 
z bolszewikami u boku dawanych oficerów carskiej armii 
trafili z… japońskiej niewoli, do której się dostali walcząc 
w armii niemieckiej. Wygląda to na mocno zagmatwane, 
autor starannie kreśli jednak tło polityczne opisywanych 
wydarzeń, dzięki czemu nawet osoba słabo zorientowana 

w dziejach rosyjskiej rewolucji, czy w ogóle I wojny świa-
towej nie powinna mieć problemów z „ogarnięciem” tego 
ogromu informacji. 

Autorowi trzeba oddać i to, że nie kryjąc swoich sym-
patii jednocześnie nie ucieka od tematów trudnych, czy 
niewygodnych, jak zbrodnie dokonywane przez żołnierzy 
polskich jednostek, czy zaangażowanie naszych rodaków 
po stronie bolszewików. 

„Zapomniani żołnierze Niepodległej” to ciekawa pozycja 
na niezbyt znany temat. Zdecydowanie warta polecenia 
wszystkim, którzy pasjonują się historią, ale też tym, któ-
rzy po prostu lubią wiedzieć więcej i nie być zakładnikami 
jedynej słusznej wersji dziejów. 

Grzegorz Heród
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Przewodnim motywem nowego numeru „Wzra-
stania” jest droga – zarówno w sensie fizycznym jak 
i duchowym. Zapraszamy do lektury drukowanego 
w Brzesku katolickiego miesięcznika.

Ks. Piotr Śliżewski zastanawia się w swoim artykule, 
czym w ogóle jest droga. Damian Krawczykowski opowiada 
historię Bartka, który chciał popełnić samobójstwo, ale 
zamiast tego, pod wpływem chrześcijańskiej muzyki… 
wyruszył pieszo do Medjugorie. Magda Wołochowicz pisze, 
co mają wspólnego kolorowe magazyny z Listem do He-
brajczyków, o. Janusz Prud tłumaczy, czym jest „trwanie” 
do końca, a Karolina i Tomasz Mrozkowie opowiadają 
o znaczeniu pielgrzymek dla Kościoła.

Jeśli chodzi o pielgrzymkę nie brak i praktycznych 
porad. O tym jak duchowo, ale i praktycznie przygotować 
się do drogi pisze Hanna Kowalska w „Poradniku pielgrzy-
ma”, a Katarzyna Kusy radzi jak skutecznie spakować się 
do podróży.

W wakacyjnym numerze „Wzrastania” znajdziemy 
również sporo osobistych świadectw pielgrzymów m.in. 
Marty i Adriana, którzy na rowerze lub autostopem 
zjeździli cały kontynent, Karoliny, która w drodze do 
Santiago de Compostela przeżyła masę małych cudów, 
czy Moniki, której tak bardzo spodobało się w Panamie, 
że… napisała o niej książkę. Do tego znajdziemy w ga-
zecie historię księdza – kolarza i odpowiedź na pytanie: 
czy Pan Bóg jeździ na wakacje? 

Drugim obok pielgrzymowania tematem poruszanym 
w najnowszym „Wzrastaniu” jest ekologia. Ksiądz Ryszard 
Sadowski z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW zastana-
wia się nad rolą Kościoła w dbaniu o środowisko. Pedago-
dzy znajdą tu również konspekt do zajęć na temat ekologii.

Jako, że czas wakacji sprzyja odpoczynkowi przy 
dobrej książce nie zabrakło również literackich recenzji. 
Wśród polecanych przez wydawnictwo pozycji znalazły się 
wspomnienia porwanego przez Talików irackiego biskupa 
Saada Hanny oraz debiutancka powieść Moniki Wojtko-
wiak „Sekrety Panamy”.

Dla pań (i nie tylko) na pewno niezwykle interesujący 
będzie wywiad z Kristen Clark i Bethany Beal, założy-

W wakacyjnym 
„Wzrastaniu”

cielkami organizacji „Girl Definied” promującej kobiecość 
zgodną ze Słowem Bożym. 

Wydawany przez wydawnictwo KSM „Gotów” mie-
sięcznik „Wzrastanie” od ubiegłego roku ukazuje się 
w odświeżonej formule. Nowa szata graficzna, nowi 
autorzy, nowa siedziba redakcji (obecnie mieści się ona 
w Warszawie, wcześniej były to Zielona Góra, Brzesko 
i Tarnów). Stałe są za to miejsce druku (drukarnia Print-
graph w Brzesku) i patronka – błogosławiona Karolina 
Kózkówna. Jak sprawdza się to połączenie innowacji 
z tradycją? Tych, którzy chcą się o tym przekonać zapra-
szamy do lektury! 

GH 

Gosprzydowska „Góra Przemienienia”
Rozmowa z ks. Tadeuszem Ceterą, Proboszczem 

Parafii św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej.

Mija drugi rok proboszczowania w gosprzydow-
skiej parafii. Czym był wypełniony ten czas?

Najpierw poznawaniem tego środowiska, jego historii, 
potrzeb, rozpoczętych dzieł, pragnień, dążeń i aspiracji. To 
parafia z bogatą historią i tradycjami, a  maryjny charakter 
tego miejsca wyznaczył kierunek działań. 

To prawda, w Gosprzydowej czczona jest Matka 
Boża w łaskami słynącym obrazie. Jak obecne poko-
lenie okazuje miłość swej Matce? 

W gosprzydowskim sanktuarium od blisko 400 lat 
króluje Matka Boża w cudownym Wizerunku. Maryja ze 
smutnym, zatroskanym obliczem, z oczami pełnymi łez. 

Matka Boża otaczana jest tutaj szczególną czcią i miłością 
poprzez Nabożeństwa Pierwszych Sobót połączone z pro-
cesją światła do Ogrodu Różańcowego, liczną obecność na 
środowych Nowennach do Matki Bożej i wielką ufność w Jej 
przemożną opiekę, wyrażającą się zamawianymi Mszami 
odprawianymi przed Jej Obrazem. Za przyczyną Matki Bo-
żej ludzie wypraszają wiele łask. Proszą o zdrowie, o Boże 
błogosławieństwo, o dar potomstwa, o uwolnienie z nałogów, 
o nawrócenie. W podziękowaniu ofiarują modlitwę, składają 
świadectwa, przekazują wota, budują kapliczki. 

Przed laty, w chwili odsłonięcia cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej towarzyszyły fanfary. Wróciliśmy do tej tradycji. Od 
pierwszej soboty maja podczas odsłonięcia obrazu słyszymy, 
wygrywaną na trąbkach melodię pieśni „Serdeczna Matko”, 
natomiast na zasłonięcie Obrazu została wybrana melodia 



28

pieśni „Łzy Matki”:
„Maryjo spraw, bym w Twoich łzach
odnalazł cząstkę mych codziennych spraw
Ufając tak, powierzam się – 
w cierpieniu spraw, by Bóg umacniał mnie”
Przejawem szczególnej czci i umiłowania Matki Bożej są 

liczne kapliczki i figury przydrożne Jej poświęcone. Właśnie 
przy tych znakach pobożności ludu gromadzimy się w majo-
we niedziele na nabożeństwach majowych, a w październiku 
na modlitwie różańcowej. 

W ubiegłym roku zainicjował Ksiądz Proboszcz 
budowę Ogrodu Różańcowego. To też forma rozsze-
rzania kultu Matki Bożej. 

Dokładnie tak. Ogród Różańcowy „Zawierzenia Maryi” 
to przestrzeń modlitwy. W przepięknej scenerii malowni-
czych pagórków, lasów, łąk i krętej doliny Uszwicy ludzie 
znajdą spokój i odpowiednie warunki do wsłuchania się 
w głos Boga przemawiającego w sumieniu i powierzenia 
swojego życia Stwórcy przez pośrednictwo Matki. Z ogrodu 
widać sylwetkę kościoła ze srebrną koroną na wieżyczce 
sygnaturki. Znak, że jest to miejsce w sposób szczególny 
ukochane przez Matkę Bożą. 

Pomysł wybudowania Ogrodu Różańcowego zrodził się 
jesienią 2017 r. 
kiedy obchodzi-
liśmy 100 rocz-
nicę Objawień 
F a t i m s k i c h . 
D l a t e g o  s ą 
w nim akcenty 
fatimskie. 

Do Ogrodu 
Różańcowego 
pielgrzymuje-
my w pierwsze 
soboty miesiąca 
podczas nabo-
żeństwa wyna-
gradzającego 
Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 
Tu przychodzi 
procesja w uro-
czystość Bożego 
Ciała. Przy oł-
tarzu polowym 
gromadzimy się 
podczas odpu-
stu ku czci Na-

rodzenia NMP. Też przychodzą tu ludzie indywidualnie. 
Spacerują, odpoczywają, uciekają od zgiełku rozpędzonego 
świata. Znajdują tu ukojenie w chwilach trudnych, „ładują 
akumulatory” na codzienne spełnianie obowiązków. Przez 
ręce Maryi powierzają swoje sprawy Bogu. 

Gosprzydowska Pani trzyma na ręku małego Jezusa. 
Drugą ręką wskazuje na Niego. Ona prowadzi nas do Boga 
i swoim życiem mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie”. Rozważając Tajemnice Różańca Świętego towarzy-
szymy Jezusowi w Jego życiu, wplatając w nie swoje radości, 
cierpienia, nadzieje. Prosimy, abyśmy nigdy nie zagubili 
odpowiedniego kierunku. Abyśmy umieli zaufać Bogu 
i Jemu powierzyć swoje życie. Abyśmy w szalonym tempie 
współczesnego życia rozpoznawali rzeczy ważne i mimo 
wielu przeciwności, wytrwali przy Chrystusie Zbawicielu. 

Wypełnia się powoli blisko hektarowy obszar go-
sprzydowskiego Ogrodu Różańcowego „Zawierzenia 
Maryi”. W ubiegłym roku poświęcono tu dwa duże 
obiekty – Ołtarz Polowy oraz Kaplicę Objawienia 
Matki Bożej Fatimskiej. Obecnie budowane są nowe.

Wiosną tego roku, w centralnym punkcie ogrodu powsta-
ło miejsce spotkania Anioła z dziećmi fatimskimi. Figura 
Anioła Pokoju trzymającego w rękach kielich z Krwią i Ciało 
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O tym, że czas nieuchronnie upływa dotykając istoty ży-
wej, wiemy wszyscy. Proces przemijania, niszczenia, zmian 
dotyczy wszystkiego, każdej rzeczy, dzieła stworzonego ręką 
ludzką. Człowiek od prehistorii tworzył, a wytwory swojej 
wrażliwości nazywał sztuką; niektóre dzieła przetrwały 
wieki a nawet całe tysiąclecia.

Owa dygresja, niechaj będzie zachętą do spojrzenia 
wstecz, na całkiem niedawną historię kościoła św. Jakuba 
Apostoła, obejmującą tylko parę dziesięcioleci; zapewne żyje 
jeszcze wiele osób, które pamiętają jeszcze ówczesny wystrój 
kościoła. Nie silę się na przybliżenie całego wyposażenia, 
ale chcę zwrócić uwagę na obecność nie istniejącego już 
ołtarza Matki Bożej Różańcowej, usytuowanego po lewej 
stronie nawy głównej, tam, gdzie teraz znajdują się prze-
wiązki łączące kościół św. Jakuba z nową częścią świątyni, 

budowanej w latach 80–tych ubiegłego wieku. Zlikwidowana 
została wówczas należąca do kościoła św. Jakuba Kaplica 
Grobowa. Po lewej stronie tego przejścia jest obecnie obraz 
Jezusa Miłosiernego ( autorstwa A. Chyły z1943 r.) wiszący 
przed laty w tylnej części nawy głównej, tuż, obok wejścia 
od ulicy Chopina.

Jak już wspomniałam, powstanie przewiązki wymogło 
likwidację ołtarza Matki Bożej Różańcowej na południowej 
ścianie nawy kościoła św. Jakuba. W centrum nastawy 
znajdował się olejny obraz nieznanego autora, przedstawia-
jący Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Po bokach 
nastawy, na kolumnach umieszczone były drewniane figury 
św. Piotra i Pawła, obecnie znajdujące się w ołtarzu Serca 
Jezusowego. Obraz M.B. Różańcowej w dawnym ołtarzu za-
słonięty był sukienką, drewnianą złoconą ozdobą imitującą 

O zmianach w brzeskiej Farze 
w ostatnim ćwierćwieczu

Chrystusa stoi na kamiennej podstawie ozdobionej rzeźba-
mi. Z prawej strony postumentu widnieje wizerunek Matki 
Bożej Gosprzydowskiej, natomiast z lewej postać Świętego 
Jana Pawła II z ręką uniesioną do błogosławieństwa. 

Anioł, ukazując się trzykrotnie, przygotowywał dzieci na 
spotkanie z Maryją. Nauczył dzieci modlitwy:„Boże mój wie-
rzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie (...)”. 
Słowa te zostały wyryte na postumencie pod jego stopami. 
Wokół postaci Anioła, na głazach z piaskowca ustawiono 
figury dzieci: Łucji, Hiacynty i Franciszka. 

Scena jest przypomnieniem fatimskich objawień oraz 
wezwania, jakie dzieci otrzymały od niebiańskiego posłańca 
- „Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą 
przez was okazać światu wiele miłosierdzia”. 

Miejsce spotkania Anioła Pokoju z Dziećmi Fatimskimi 
zostało pobłogosławione w pierwszą sobotę maja 2019 r. 
Poświęcenia dokonał ks. Michał Dąbrówka, Dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Tarnowskiej, 
podczas nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu 
Sercu Maryi. W uroczystości uczestniczyło wielu parafian 
i pielgrzymów. Najświętszą Ofiarę w gosprzydowskim ko-
ściele sprawowało dziewięciu kapłanów. 

A jakie są plany na przyszłość?
Jesteśmy w trakcie budowy pięciu kapliczek różań-

cowych. Wkrótce będą gotowe rzeźbione w lipowym 
drewnie sceny Tajemnic Chwalebnych. Kapliczki zostaną 
poświęcone podczas odpustu 8 września br, na który już 
teraz serdecznie zapraszam. Przygotowywane są ścieżki, 
miejsca odpoczynku, a w dolnej części ogrodu powstaje 
źródełko i fontanna. W przyszłym roku chcemy wybudować 
pozostałe piętnaście kapliczek różańcowych, oraz otoczyć 
Anioła z dziećmi fatimskimi różańcem wykonanym z ka-
mienia i drewna. 

Nieopodal Ogrodu Różańcowego, na sąsiednim 
wzgórzu, został ustawiony krzyż z wizerunkiem 
Chrystusa. 

Krzyż jest znakiem rozpoznawczym naszej wiary. Stoi 
na rozstajach dróg w wielu miejscach wioski. Jest w każdym 
domu, w szkole i, mam nadzieję w każdym sercu. Ten na 
wzgórzu nad plebanią to po części owoc prac synodalnych. 
W ubiegłym roku mówiliśmy o wychowaniu, o tradycjach, 
o dziedzictwie rodziny diecezjalnej. Obchodzoną w listopa-
dzie ub. r. 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, postanowiliśmy uczcić wybudowaniem krzyża. Nazwany 

został „Krzyżem Niepodległości”, a góra, na której stoi 
„Górą Przemienienia”. Jak Pan Bóg pozwoli, w przyszłości 
powstaną tu stacje Drogi Krzyżowej. 

Ogród Różańcowy, Góra Przemienienia, czy uwa-
ża Ksiądz, że potrzebne są takie miejsca?

Absolutnie tak. Wbrew temu, co wmawia się dziś lu-
dziom, że są samowystarczalni, że sami zbudują lepszą 
rzeczywistość, że nie potrzebują Boga. Właśnie dlatego, 
że świat wybiera życie bez Boga, potrzeba człowiekowi 
wskazywać drogę do Niego. Tylko w Bogu, przy najlepszej 
z Matek, skołatane serce znajdzie spokój, Tylko tu otrzyma 
przebaczenie. W Nim pozna swoją wartość i poczuje, że jest 
kochane. „Od Ogrodu Rajskiego przez Ogród Różańcowy 
do Ogrodu Niebieskiego” – te słowa rozpoczynają Kronikę 
Ogrodu „Zawierzenia Maryi”. Celem życia każdego czło-
wieka jest osiągnięcie zbawienia. Poprzez nasze działania 
chcemy wskazywać drogę do osiągnięcia tego celu. 

Sporo dzieł powstało, zważywszy, że to dopiero 
dwa lata duszpasterzowania w Gosprzydowej. Skąd 
Ksiądz czerpie pomysły i jak pozyskuje środki na 
ich realizację?

Zaraz po objęciu tej parafii zauważyłem urokliwe miej-
sca, które można poświęcić Bogu i wskazać je ludziom. 
Dostrzegłem też ogromny potencjał, jaki drzemie w tej 
wspólnocie. Potrzeba tylko inspiracji i przewodnika. 

Pomysły rodzą się w głowie, bardzo spontanicznie, 
oczywiście Duch Święty ma w tym swój udział. Często przy 
pracy, gdy już coś się dzieje, gdy realizujemy jakieś zadanie 
– przychodzi myśl, kształtuje się pomysł, krystalizuje pro-
jekt. Potem trzeba go przemodlić, rozrysować przedstawić 
ludziom i uruchomić działanie. Wszelkie prace zawierzam 
Maryi, a Ona tak kieruje sercami i umysłami ludzi, że 
zawsze znajdują się potrzebne ręce do pracy i finanse na 
realizację określonych projektów. 

Ludzie bardzo się angażują. Wspierają modlitwą, dają 
swój czas, pracę własnych rąk, materiały, składają ofiary. 
Wiedzą, że to dar tego pokolenia, wkład w dziedzictwo kul-
turowe istniejącej od ponad 800 lat Wspólnoty. I świadectwo 
przynależności do Chrystusa, mocne i stanowcze wyznanie 
wiary. Za to szczególnie dziękuję moim parafianom – tym 
mieszkającym w wiosce jak i tym, którzy stąd wyemigrowali, 
a także ofiarodawcom spoza parafii. Dziękuję za wszelką 
pomoc i zapewniam o modlitewnej pamięci. 

Ewa Prus
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szaty Jezusa i Maryi, korony oraz uzupełnioną dodatkowo 
płaskorzeźbami aniołów. Obecnie obraz ten można oglądać 
w nowopowstałym ołtarzu po prawej stronie nawy kościoła 
św. Jakuba; sukienka zaś wisi tuż obok umieszczona w ory-
ginalnej ramie, w której całość była prezentowana przed 
laty. Nowy ołtarz Matki Bożej miałam możność wykonać 
w 2005 roku wraz z zespołem stolarskim pana Adama Hali-
ka. Powstał z rozmontowanego starego ołtarza znajdującego 
się kiedyś w miejscu przewiązki; zostało wykorzystane około 
70% starej konstrukcji.

Tuż obok wiszącej sukienki, którą poddałam konserwa-
cji, znajduje się na tej samej ścianie, również po konserwacji, 
niewielkich rozmiarów obraz „Święta Anna Samotrzeć”. 
Tytuł obrazu jest dość osobliwy, gdyż wyraz „samotrzeć” 
nie istnieje w obecnej polszczyźnie. Jest to archaiczne 
określenie: sami, sama, we dwoje we troje, trzech, trzy… 
Tytuł oznacza, że na jednym obrazie zostały przedstawione 
trzy pokolenia: św. Anna – matka Maryi, jej córka – Maria 
Dziewica i syn Maryi a wnuk św. Anny – Dziecię Jezus.

Nie bez powodu zwracam uwagę na ten obraz, gdyż sta-
nowi on właśnie element rozmontowanego i nie istniejącego 
już ołtarza Matki Bożej Różańcowej. Nad nastawą starego 
ołtarza było umieszczone tabernakulum, dolną krawędzią 
opierał się zamknięty w grubej złoconej ramie o trzech 
krawędziach obraz „Święta Anna Samotrzeć”.

Jak wspominałam na początku tego artykułu, czas nie-
ustannie upływa, przemija, zadane mi jest powstrzymać to 
przemijanie. Konserwacja i renowacja, jakiej dokonuję, ma 
przedłużyć żywot dzieł sztuki, aby w jak najlepszym stanie 
trwały w czasie. Opisany przeze mnie fragment wystroju 
kościoła św. Jakuba w Brzesku to tylko mała perełka jego 
świetności. Pisząc o tym, podejmuję nieudolną może, ale 
zawsze próbę zatrzymania i odtworzenia minionego czasu. 

Dorota Pasierb



31 



KOŚCIÓŁ  NAD USZWICĄ - pismo parafii dekanatu brzeskiego. Redakcja: Ks. Zygmunt Bochenek i Zespół : Tadeusz Babicz, 
Marek Biał ka, Teresa Czesak, Maria Dziwiszewska (sekretarz redakcji), Ks. Józef Górka, Maria Górka, Maria Kocioł ek, Ewa Prus, 

Maria Świerczek. Kontakt: Pl. św. Jakuba 3, 32-800 Brzesko, od pon. do pt. w godz. 8 - 16, tel. 14 68 53 209, 14 68 63 038
e-mail: knu@poczta. fm, Skład i Druk: Brzeska Oficyna Wydawnicza A. R. Dziedzic 14 68 61 470.

Brzeskie Towarzystwo GRYF

W
Y
S
T
A
W
A 
 
J
A
K
U
B
O
W 
A

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego biskup tar-
nowski Andrzej Jeż wręczył 5 kapłanom naszej diecezji, 
nadany im przez Ojca Świętego, Franciszka honorowy tytuł 
Kapelana Jego Świątobliwości. Wśród nich znalazł się ks. 
Józef Górka z naszego dekanatu, były proboszcz w Porębie 
Spytkowskiej.

Do tej Papieskiej Familii należeli dotąd z naszego de-
kanatu: ks. Franciszek Kostrzewa, ks. Józef Drabik i ks. 
Jan Kudłacz.

Parafianie z Poręby Spytkowskiej przeżywają z pewno-
ścią wielką radość z wyróżnienia swojego Księdza, który 
jest z nimi już przez 44 lata. Proboszczem był 32 lata. Za 
jego kadencji parafia przeprowadziła gruntowny remont 
i powiększenie kościoła, zbudowała kaplicę cmentarną i dom 
zakonny, w którym obecnie jest dom parafialny. W latach 
jego pracy w parafii zanotowano 11 powołań zakonnych 
i 5 kapłańskich. Obecnie mieszka w parafii jako rezydent. 
Zasadniczym zadaniem Kapelanów Jego Świątobliwości jest 
modlitwa za Ojca Świętego i duchowieństwo.

Nowy Kapelan 
Jego Świątobliwości


