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 BITWA WARSZAWSKA, której zasadnicza
 część odbyła się 15 sierpnia 1920 r.
 pomiędzy Wojskiem Polskim a Armią

Czerwoną - miała przełomowe znaczenie 
dla dalszych dziejów Polski i Europy. 

Wspaniałe zwycięstwo Polaków uratowało 
niepodległość odrodzonego państwa 

i powstrzymało bolszewicki marsz 
na Zachód Europy.
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Na stronie 1 i 2 są zamieszczone reprodukcje obrazów Jerzego i Wojciecha Kossaków oraz Jana Henryka Rosena
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„Cud nad Wisłą” w Castel Gandolfo
Ks. Ignacy Skorupka - jeden z polskich bohaterów na-

rodowych - może dzisiaj trochę zapomniany, gdy umierał 
trafiony bolszewicką kulą, miał zaledwie 27 lat.

O ks. Ignacym Skorupce na ogół niewiele wiemy, 
a polityka władz komunistycznych minionego okresu, 
prowadząca do całkowitego wymazania go ze społecznej 
pamięci, w znacznej mierze przyczyniła się do tego, że 
dzisiaj zwłaszcza młodsze pokolenie Polaków niewiele 
może powiedzieć o tym duchowym cichym bohaterze wojny 
z bolszewikami 1920 r.

Ks. Ignacy Skorupka w panteonie bohaterów
Może więc czas po temu, aby naprawić błędy minionej 

epoki, a ks. Ignacemu Skorupce przywrócić należną pozycję 
w panteonie bohaterów narodowych... Okazją ku temu może 
być kolejny polski sierpień i mijająca właśnie 100 rocznica he-
roicznego czynu polskiego duchownego, przypłaconego śmier-
cią. Kim był ten skromny kapłan, którego postawa i osobowość 
tak bardzo poruszyły nuncjusza apostolskiego Achille Rattiego, 
że kiedy po zakończeniu swojej misji w Warszawie powrócił do 
Watykanu, już jako papież Pius XI i wyraził pragnienie, aby 
w kaplicy papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo umiesz-
czono obraz przedstawiający bitwę pod Ossowem z centralnie 
pokazaną na nim postacią ks. Skorupki.

Cud nad Wisłą
W obliczu zbliżającej się nawałnicy bolszewickiej i śmier-

telnego zagrożenia odrodzonej po 123 latach rozbiorów Polski, 
młody kapłan, powodowany bezgranicznym umiłowaniem oj-
czyzny, poprosił swoich przełożonych o powierzenie mu funk-
cji kapelana wojskowego. Nie od razu zgodę taką uzyskał, 
jednakże z czasem, na skutek wyraźnego poparcia ze strony 
ówczesnego biskupa polowego Wojska Polskiego Stanisława 
Galla, został z końcem lipca 1920 r. mianowany kapelanem 
garnizonu praskiego, a 7 sierpnia, uzyskał stanowisko 
kapelana lotnego 1. batalionu 236. Pułku Piechoty Armii 
Ochotniczej. Batalion ten formował się w budynku szkoły im. 
Władysława IV na warszawskiej Pradze i składał się głównie 
z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej, gotowej za wszelką 
cenę bronić zagrożonej ojczyzny. Atmosferę zagrożenia bytu 
niepodległościowego kraju dało się odczuć na każdym niemal 
kroku. Zdawano sobie sprawę, że konsekwencją ewentualne-
go niepowodzenia w zbliżającym się starciu z bolszewikami 
byłoby przekształcenie Polski w kolejną republikę Rad. Kto 
żyw, gotował się do obrony ojczyzny. 12 sierpnia krasno-
armiejcy byli już 10 km od Warszawy. Sytuacja na froncie 
polsko-radzieckim stawała się coraz bardziej dramatyczna. 
W dniach 14-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy 
w bitwie pod Ossowem i Wołominem decydowały się losy 
nie tylko Polski, ale i Europy. W wojnie z bolszewicką Rosją 
wobec ogromnej przewagi wroga zwycięstwo Polakom mógł 
przynieść tylko cud. I stał 

Bitwa Warszawska słusznie uważana jest powszechnie 
przez historyków za 18. (licząc w porządku chronologicznym) 
najważniejszą bitwę w dziejach świata, a jej znaczenie trud-
no przecenić. I właśnie w tej bitwie ks. Skorupka poderwał 
zatrwożonych obrońców stolicy i idąc w pierwszym szeregu 
kontratakujących polskich oddziałów, w stule na ramionach, 
trzymając wysoko uniesiony w dłoni krzyż, poprowadził je 
do zwycięskiej walki, sam ginąc ugodzony kulą rosyjskiego 

żołnierza. Ciało bohaterskiego księdza przewieziono do War-
szawy, gdzie 17 sierpnia w kościele garnizonowym odbyły się 
uroczystości pogrzebowe. Ks. Ignacy Skorupka, awansowany 
do stopnia majora Wojska Polskiego, spoczął na warszaw-
skich Powązkach, a gen. Józef Haller udekorował jego trumnę 
nadanym mu pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari.

Bohater Bitwy Warszawskiej w Castel Gandolfo
Często podkreśla się, że dzięki postawie Polaków w bi-

twie pod Warszawą komunizm nie dotarł do Atlantyku. 
Z pewnością sukces z 1920 r. spowodował, że wiele państw 
Europy Środkowej, które powstawały i kształtowały zręby 
swojej państwowości po zakończeniu I wojny światowej, 
mogło przetrwać i umocnić swoją niezawisłość.

Ks. Ignacy Skorupka doczekał się niezwykłej - rzec 
można - nobilitacji. Na życzenie papieża Piusa XI lwowski 
artysta Jan Henryk Rosen namalował obraz upamiętniający 
zwycięską walkę Polaków z bolszewicką Rosją, a główną 
postacią przedstawionych wydarzeń uczynił ks. Ignace-
go Skorupkę, podążającego na czele polskich oddziałów 
z uniesionym wysoko krucyfiksem. Scena ta przywodzi na 
myśl inne, podobne w swej wymowie wydarzenia z historii, 
których zwycięstwo dokonało się pod znakiem krzyża (np. 
za czasów cesarz aKonstantyna Wielkiego czy króla Jana 
III Sobieskiego).

Papież Pius XI – „polski papież”
Papież Pius XI, jeszcze jako nuncjusz apostolski, osobi-

ście doświadczył zagrożenia ze strony Armii Czerwonej i był 
naocznym świadkiem warszawskich wydarzeń. Doskonale 
więc rozumiał znaczenie zwycięstwa polskiego oręża na 
przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r. Podczas gdy 
wszyscy dyplomaci ewakuowali się ze stolicy do miejsco-
wości położonych bardziej na zachód, w zagrożonej przez 
bolszewików Warszawie dobrowolnie pozostał jedyny (obok 
przedstawiciela Turcji) dyplomata - właśnie Achille Ratti, 
późniejszy papież Pius XI. Tę chlubną postawę wyrażającą 
też pełną aprobatę Rattiego dla zrywu polskiego oręża, 
naród przez lata pamiętał, a Józef Piłsudski odznaczył go 
Orderem Orła Białego. Gdy po skończonej misji w Polsce 
nuncjusz wracał do Watykanu, wiózł ze sobą kopię cudow-
nego Obrazu Jasnogórskiego. Obraz ten do dnia dzisiejszego 
znajduje się w papieskiej kaplicy w Castel Gandolfo. Nie-
dawno przed wizerunkiem Madonny Częstochowskiej mo-
dlili się wspólnie dwaj papieże: Franciszek i Benedykt XVI 
(„Niedziela” pisała o tym wydarzeniu w numerze 14/2013).

Warto też wspomnieć, że sympatia i wdzięczność Po-
laków dla papieża Piusa XI za jego wcześniejszą postawę 
wobec warszawskich wydarzeń z 1920 r. sprawiły, iż został 
uhonorowany przez nasz naród dodatkowo mianem „pol-
skiego papieża”.

A na pamiątkę zdarzeń, których papież (jako nuncjusz) 
był naocznym świadkiem, w Castel Gandolfo do dziś wid-
nieje wizerunek skromnego polskiego księdza, bohatera 
Cudu nad Wisłą, którego bezgraniczne umiłowanie ojczyzny 
i bohaterski, przypłacony śmiercią czyn tak zapadł w pamięć 
„polskiego papieża”, że dzięki niemu wciąż przypomina 
światu o bitwie, w której Polska odparła skutecznie bolsze-
wickie hordy, ratując niepodległość swoją i Europy.

Niedziela Ogólnopolska 34/2013, str. 4-5
 Jerzy Wacławski

Ks. Ignacy Skorupka 
i inni bohaterowie Bitwy Warszawskiej

https://www.niedziela.pl/numer/2013/34
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23 lipca minęło 100 lat od śmierci ppor. Jana Zydronia, 
który poległ pod Wołpą w walce z bolszewikami. Urodził się 
11 listopada 1898 r. w Uszwi jako drugie z siedmiorga dzieci 
Jana Zydronia i Heleny z d. Pasek. W rodzinie Zydroniów 
zwracano uwagę na religijne i patriotyczne wychowanie 
dzieci oraz uczono je pracowitości. Taka atmosfera sprzyjała 
kształtowaniu właściwych postaw oraz rozwojowi powołania 
kapłańskiego u młodszego brata Jana – Józefa, który w 1934 
r. przyjął święcenia i długie lata był proboszczem w Kaninie. 

Jan rozpoczął edukację w czteroklasowej Szkole Ludo-
wej w Uszwi. Zachowane arkusze ocen potwierdzają, że 
był bardzo dobrym uczniem, dlatego ówczesny dyrektor 
Ludwik Capik nakłonił jego ojca, 
aby posłał syna do szkoły średniej. 
I tak w 1910 r. Janek rozpoczął 
naukę w bocheńskim gimnazjum. 
Mieszkał na stancji u pani Chrobak 
i aby nie płacić czynszu, udzielał 
jej córkom korepetycji. Chcąc 
odwiedzić dom rodzinny, musiał 
pieszo pokonać 15 km. Jan osiągał 
bardzo dobre wyniki w nauce. Co 
roku w sprawozdaniach dyrekcji 
szkoły wyróżniano go jako ucznia 
„chlubnie uzdolnionego”. Jego ko-
legą z klasy był Leopold Okulicki, 
późniejszy generał Wojska Pol-
skiego i ostatni komendant główny 
Armii Krajowej. Jan należał do 
szkolnej drużyny skautowej, a póź-
niej zdobył umiejętność strzelania 
z broni. W Bochni w tym czasie 
działały organizacje paramilitarne, 
m.in. Związek Strzelecki zrze-
szający głównie gimnazjalistów. 
Bez wątpienia klimat Gimnazjum 
w Bochni silnie oddziaływał na 
Jana i jego kolegów. Była to szkoła, 
która kształciła uczniów w duchu 
patriotyzmu. Dla młodych ludzi 
słowa Bóg - Honor - Ojczyzna nie 
były pustymi frazesami. Nic więc 
dziwnego, że placówka wychowała 
wielu przyszłych żołnierzy, którzy 
nie wahali się stanąć do walki, aby wpojone ideały wcie-
lić w czyn. Ich nazwiska widnieją w westybulu dawnego 
gimnazjum, a dzisiaj I LO, na tablicy poświęconej pamięci 
poległych profesorów i uczniów w latach 1914 – 1920. Wśród 
nich jest Jan Zydroń, którego nazwisko znajduje się także 
na jednej z tablic Pomnika Czynu Legionowego w Bochni.

Marzenia o wolnej Polsce i poczucie obowiązku walki 
o niepodległość ojczyzny sprawiły, że 17-letni Jan w grudniu 
1915 r. wcześniej niż koledzy zdał egzaminy i opuścił szkołę, 
by wstąpić do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. W za-
chowanej książce żołdu widnieje data tego wydarzenia: 16 
stycznia 1916 r. Młody żołnierz trafił do 6 Pułku Piechoty. 
Walczył na Kresach Wschodnich, m.in. w bitwach pod Opto-
wą, Rudką Miryńską i Kuklami oraz w najkrwawszej bitwie 
Legionów Polskich pod Kostiuchnówką, w której poległo, 
zostało rannych bądź zaginęło ok. 2 tys. legionistów. 

Podczas służby w Legionach Jan otrzymał stopień kaprala 
oraz odznakę honorową 6 Pułku Piechoty przyznawaną za 
waleczność. W październiku 1916 r., gdy jednostki legiono-
we zostały wycofane z linii frontu, przebywał m.in. w Dębli-
nie. Po tzw. kryzysie przysięgowym jego pułk rozwiązano, 
a Jan, jako że osiągnął wiek poborowy, został wcielony do 
armii austriackiej i skierowany na front włoski. 

Walczył tam m.in. w 47 Pułku Piechoty c.k. w rejonie 
Monte Grappa (włoskie Dolomity). Do rodziny docierały 
zdjęcia wysyłane przez Jana z frontu wraz z pozdrowieniami 
i krótkimi informacjami o sobie: Na pamiątkę pierwszych 
moich dni na froncie włoskim przesyłam Wam Kochani 

Rodzice tę fotografię. Tak tu się 
mniej więcej wygląda wśród kamie-
ni... Z kolei w liście do brata Józefa 
pisał: Dzisiaj Boże Narodzenie, nie 
mieliśmy Mszy św., ale mieliśmy 
krwawe pole ognia.

Warto podkreślić, że Jan, peł-
niąc służbę wojskową, nadal się 
uczył. Robił to zaocznie, zaliczając 
egzaminy do następnych klas gim-
nazjum.

Gdy skończyła się I wojna świa-
towa, wrócił do Gimnazjum w Boch-
ni z zamiarem zdania matury, 
jednak entuzjazm towarzyszący 
odzyskaniu niepodległości i wciąż 
żywy duch żołnierski sprawiły, że 
Jan, podobnie jak wielu jego kole-
gów, przerwał naukę i wstąpił do 
Wojska Polskiego. 

Znalazł się ponownie w od-
tworzonym na początku 1919 r. 6 
Pułku Piechoty. Jego pierwszym 
pododdziałem był batalion szturmo-
wy, który w styczniu przystąpił do 
walki o linię kolejową Lwów – Prze-
myśl, a w kwietniu uczestniczył 
w walkach o Lidę. Następnie został 
skierowany pod Wilno, gdzie połą-
czył się z II i III batalionem, two-
rząc Dywizję Litewsko-Białoruską 
pod dowództwem gen. Stanisława 

Szeptyckiego. Za zasługi i waleczność Jan Zydroń z dn. 
1 maja 1919 r. otrzymał stopień podporucznika. W tym 
samym czasie został dowódcą kompanii I Kieleckiego Ba-
talionu Etapowego pod komendą majora piechoty Wacława 
Prawdzika. Zadaniem batalionu była m.in. ochrona granic: 
polsko-sowieckiej i polsko-litewskiej. W sierpniu batalion 
brał udział w walkach z Litwinami pod Mejszagołą oraz 
zabezpieczał Stację Zborną Jeńców w Krzywiczach. W po-
łowie grudnia ochraniał linię kolejową Landwarów – Jewie 
– Wilno. Żołnierze batalionu stacjonowali w Wilnie, gdzie 
we wrześniu 1919 r. ppor. Jan Zydroń zapisał się na studia 
na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. 
Stefana Batorego. W Wilnie także spędził wraz ze swoimi 
żołnierzami ostatnie w życiu Boże Narodzenie. 

Gdy na początku 1920 r. wybuchła wojna polsko-bolsze-
wicka, wyznaczono batalionowi kolejne zadania, jak ochrona 

Wspomnienie o legioniście, bohaterze wojny 
polsko-bolszewickiej podporuczniku Janie Zydroniu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Austro-W%C4%99gier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_polsko-radziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_polsko-radziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_polsko-litewska
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linii kolejowych: Mińsk-Baranowicze, 
Mińsk-Borysów, Lida -Warszawa oraz 
mostów na rzece Niemen. Następnie żoł-
nierze zostali skierowani do walk z bol-
szewikami nad Niemnem. 23 lipca 1920 
r. razem z XXXIV Brygadą Piechoty oraz 
Dywizją Litewsko-Białoruską batalion 
walczył w rejonie Wołpy, mając za zada-
nie utrzymanie przeprawy na Niemnie, 
aby Wojsko Polskie mogło bezpiecznie się 
ewakuować. Właśnie podczas tych walk 
poległ ppor. Jan Zydroń. W meldunku do-
tyczącym jego śmierci napisanym przez 
ppor. Bartnika czytamy: Dnia 23 lipca 
1920 r. na północny-wschód od Wołpy, 
w południe pod silnym ogniem bolsze-
wickim padł śp. ppor. Zydroń, a rów-
nocześnie linia nasza, obronna cofnęła 
się, o jakie 300 kroków w tył. Wieczorem 
dopiero przyszliśmy na poprzednią linię. Zabraliśmy ciało 
śp. ppor. Zydronia, które było bez butów, spodni i czapki, 
tylko w bluzie, której kieszenie przeszukaliśmy z rozkazu d-cy 
Baonu majora Prawdzika. (zapis oryginalny).

Podporucznik Jan Zydroń został pochowany na cmen-
tarzu w miejscowości Roś (dzisiejsza Białoruś). Wśród 
rzeczy, które przywiózł rodzicom poległego jego ordynans 
Jan Turek, były m.in.: szabla, pas, odznaka legionowa, 
książka do modlitwy i paczka z listami. Rodzice otrzymali 
także informację od dowództwa, w której czytamy: Dnia 
23 lica (dwudziestego trzeciego) 1920 r. o godz. 11-tej 
przed południem w walkach z bolszewikami u wzgórz na 
północ od m. Wołpy nad brzegami rzeki Niemen raniony 
śmiertelnie w głowę, padł na polu walki ppor. Zydroń Jan, 
dowódca 1-szej kompanii. W osobie jego baon nasz stracił 
jednego z najlepszych oficerów, który swoją pracowitością, 
sumiennością i odwagą zdobył sobie ogólne uznanie. Cześć 
bohaterowi, który walcząc o wolność i dobro Ojczyzny, prze-
szedłszy całą martyrologię Legionów polskich, padł w dniu 
23 lipca b.r. na polu chwały. (zapis oryginalny). 

Tak skończyła się życiowa i żołnierska droga 21-letniego 
Jana – legionisty, oficera Wojska Polskiego, syna, brata, 
wujka. Był młodym, zdolnym mężczyzną z marzeniami. 
Zadziwiająca była jego dojrzałość, kiedy jako siedemnasto-
latek stanął do walki o niepodległość ojczyzny. Doświadczył 
całego okrucieństwa wojny. Był świadkiem śmierci towa-
rzyszy broni, słyszał jęki rannych i umierających, widział 
krew, unoszące się kłęby dymu, ogień i ogrom zniszczenia. 
Ile trzeba było hartu ducha, by mimo tych tragicznych 
okoliczności wytrwać i jeszcze połączyć walkę z pasją do 

nauki. Jego żołnierska postawa została 
doceniona przez dowództwo, bo w wieku 
zaledwie 20 lat został oficerem Wojska 
Polskiego. Heroiczne czyny tego młodego 
patrioty przypieczętowała śmierć od kuli 
nieprzyjaciela. Z pewnością gdyby mógł, 
powtórzyłby słowa rzymskiego poety 
Horacego: „Jak słodko i zaszczytnie jest 
umrzeć za ojczyznę.” Swoją postawą 
dał przykład patriotyzmu, wierności 
ideałom, odwagi i poświęcenia.

Podporucznik Jan Zydroń został 
odznaczony: Krzyżem Niepodległości, 
Medalem Niepodległości, dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych i dwukrotnie Me-
dalem Waleczności.

Z inicjatywy rodziny 18 lipca odbyła 
się w Uszwi uroczystość upamiętniająca 
100-lecie śmierci ppor. Jana Zydronia. 

Rozpoczęła ją Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza 
Jana Kudłacza, który poświęcił także tablicę pamiątkową 
znajdującą się na grobie rodziców podporucznika, ufundo-
waną w 2015 r. przez jego siostrzenice: Krystynę Bartys, 
Zofię Długołęcką i Helenę Tobołę. Wydarzeniu towarzy-
szyło okolicznościowe spotkanie połączone ze śpiewem 
pieśni patriotycznych. Można było także obejrzeć wystawę 
pamiątek i dokumentów związanych z postacią bohatera, 
które pieczołowicie przechowywała rodzina. Szczególne 
wrażenie zrobiła szabla podporucznika, która jest w posia-
daniu Adama Zydronia – wnuka brata naszego bohatera. 
Rodzina wydała także okolicznościowy folder autorstwa 
wnuka siostry ppor. Jana Zydronia – Romana Śledzia, 
który przez 3 lata z pasją badacza i ogromną determinacją 
gromadził materiały do tej publikacji.

Trzeba ożywiać pamięć o wybitnych postaciach naszej 
małej ojczyzny, aby ich czyny nie zginęły w mroku zapo-
mnienia. Podporucznik Jan Zydroń był znany nielicznym 
mieszkańcom Uszwi. Dzięki wysiłkom rodziny mogliśmy 
poznać szlachetne czyny naszego lokalnego bohatera-patrio-
ty, który może być wzorem do naśladowania dla młodego 
pokolenia i z którego my – jego rodacy jesteśmy dumni.

Non omnis moriar (nie wszystek umrę) pisał wspomnia-
ny wcześniej Horacy. Z całą pewnością można powiedzieć, że 
w setną rocznicę śmierci ppor. Jan Zydroń otrzymał „drugie 
życie” – naszą pamięć. 

Informacje o ppor. Janie Zydroniu, fotografie i doku-
menty zostały zaczerpnięte z publikacji Romana Śledzia. 

Teresa Czesak
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REGULAMIN KONKURSU
POLACY W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ:

BITWA WARSZAWSKA - 1920 R.
Postanowienia ogólne :
1. Redakcja czasopisma dekanalnego „Kościół nad Uszwicą” przy Parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brze-

sku ogłasza Konkurs skierowany do młodzieży szkolnej całego dekanatu. Mamy nadzieję, że uzyskamy pomoc od parafii 
oraz władz samorządowych miasta i powiatu Brzesko.

2. Cel konkursu: Podkreślenie wartości patriotycznego zrywu Polaków w obronie Ojczyzny i Europy w 1920 roku. 
Pamięć historyczna jest naszym obowiązkiem.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej i młodzieży szkół średnich. Każdy 
uczestnik wybiera tylko jedną kategorię, w której bierze udział oraz wypełnia formularz zgłoszeniowy i klauzulę infor-
macyjną. (Wzory podajemy w załączniku).

4. Przebieg konkursu: 
Konkurs podzielony jest na trzy niezależne kategorie: 
- Literacka – polegająca na napisaniu opowiadania, którego bohaterem ma być ks. Ignacy Skorupka
- Praca z wykorzystaniem technologii informatycznej - Prezentacja multimedialna na temat „Cudu nad Wisłą” poparta 

historycznym komentarzem. 
- Artystyczna – polegająca na opracowaniu ilustracji bitwy warszawskiej jako twórczego naśladownictwa wzoru ob-

razów Jerzego i Wojciecha Kossaków lub Jana Henryka Rosena z Castel Gandolfo. 

5. Zadanie konkursowe w kategorii historycznej 
 Zadaniem konkursowym jest przygotowanie opowiadania historycznego, którego myślą przewodnią jest walka Pola-

ków z bolszewikami, a postacią główną - bohaterski ks. Ignacy Skorupka i związany z nim obraz „Bitwa Warszawska”, 
znajdujący się w Castel Gandolfo. Opowiadanie musi być przygotowane w edytorze tekstu Times New Roman (wielkość 
czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 4 stron, formaty: 
doc., docx., pdf. Wraz z opowiadaniem uczestnik przesyła formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

6. Zadania konkursowe w kategorii grafiki komputerowej polega na przygotowaniu multimedialnej pre-
zentacji tematyki wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku i jej znaczenia dla Polski i Europy, przeznaczonej dla swojej 
klasy lub szkoły. Pokaz należy wzbogacić własnym komentarzem. Pracę należy przesłać na nośniku danych: płyta CD, 
pendrive z dołączonym formularzem zgłoszeniowym i klauzulą informacyjną.

7. Zadanie konkursowe w bloku kategorii artystycznej: Opracować kopię obrazu „Bitwa Warszawska” wg 
oryginału Wojciecha Kossaka lub Jana Henryka Rosena, zwracając szczególną uwagę na koloryt i nastrojowość. Technika 
dowolna. Format A3. Należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

8. Czas trwania konkursu:
Wrzesień, październik 2020. Ostatecznym terminem złożenia prac jest 29 października 2020 roku. Prace należy do-

starczyć do Domu Katechetycznego przy parafii św. Jakuba Apostoła w sali na parterze (świetlica) w godzinach 13-17. 

Zwracamy się do wychowawców klas, pedagogów i katechetów z prośbą o pomoc 
w naborze chętnych i towarzyszeniu im w tym patriotycznym przedsięwzięciu.

   
Organizatorzy konkursu: 

ks. Zygmunt Bochenek, Ewa Prus, Maria Dziwiszewska
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Początek pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny 
(2 – 10 czerwca 1979 roku) obserwowałem i przeżywałem 
przebywając w Jasieniu. Oglądałem telewizję, słuchałem 
radia, przeglądałem także trudno dostępną, a do tego mało 
obiektywną prasę (wszak dotyczyło to wydarzeń religijnych 
najwyższej rangi!). Towarzyszyłem w ten sposób Ojcu Święte-
mu w niezwykłej inauguracji w Warszawie na Placu Piłdsud-
skiego, w Gnieźnie, na Dolnym i Górnym Śląsku a zwłaszcza 
na Jasnej Górze, gdzie klęcząc przed obrazem Bogurodzicy 
–nasz Papież mówił: „ Spraw, o Matko Kościoła, ażeby nasz 
naród cieszył się wolnością i pokojem”. Oglądając transmisje 
telewizyjne, przypomniałem sobie to, co w ostatnich miesią-
cach działo się u nas w Brzesku i okolicy.

Zmieniło się kierownictwo władz administracyjnych. Ada-
ma Jakubowskiego zastąpił Władysław Czaja. Ale generalnie 
wszystko zostało jak dawniej. Komuniści i „arbuzy” dalej 
pozostali przy władzy i nie odmienili sposoby jej wykonywa-
nia. W dalszym ciągu preferowali np. zakładanie spółdzielni 
produkcyjnych (kołchozów – bo tak mieszkańcy wsi nazywali 
te spółdzielnie). Zelżała może tylko nieco polityka w stosunku 
do Kościoła. Bo parafia nie tylko brzeska, wreszcie po dziewię-
ciu latach starań, otrzymała zezwolenie na budowę nowego 
kościoła. Wcześniej ks. Kazimierz Kopacz – budowniczy tego 
kościoła brzeskiego, jak już to ustalił ks. Franciszek Kostrze-
wa, doprowadził do rozszerzenia granic parafii brzeskiej i  do 
dostosowania ich do potrzeb mieszkańców. A oznaczało to, że 
parafia brzeska powiększyła się o ponad 2100 osób. Szczęściem 
i to niemałym i opieką Bożą było to, że stodołę plebańską dało 
się też przebudować i przekształcić na dom parafialny kato-
licki, w którym znalazło się miejsce dla sal katechetycznych.

W połowie maja 1979 r. zezwolenie na budowę kościoła 
dotarło do ks. proboszcza Kazimierza Kopacza. 4 sierpnia 
1979 r. odprawiono w tej intencji mszę św. , a 5 sierpnia 
1979 r. rozpoczęła się budowa nowego kościoła w Brzesku. 
Dwa miesiące później, 5 października 1979 r. zanotowałem, 
że w dniu dzisiejszym, po dwóch miesiącach budowy, zakoń-
czono pierwszy jej etap - budowę fundamentów. Nad całością 
prac budowlanych czuwał ks. proboszcz. W tym tygodniu 
pracowało społecznie przy tej budowie łącznie 249 osób, ale 
były tygodnie w czasie których pracowało po 40 - 50 osób. Ja 
w pracach budowlanych nie brałem udziału, ale przekazałem 
na cele tej budowy stosowną kwotę. 

Po częstochowskim spotkaniu z pielgrzymami z Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, 6 czerwca 1979 r. Jan Paweł 
II pożegnał się z Jasną Górą i Częstochową, udając się do 
Krakowa. 

Na spotkanie z Papieżem pojechałem pociągiem, który 
odjeżdżał ze stacji Tarnów. Był on przepełniony, podobnie jak 
inne pociągi, do granic możliwości. Po przyjeździe do Krakowa, 
udałem się ze stacji kolejowej na Błonia krakowskie do sek-
tora B 3. Przeszedłem przez planty, ulicę Floriańską, Rynek 
Główny, ul. Manifestu Lipcowego, aby dojść do al. Puszkina 
i stąd do mojego sektora. Wszędzie był wzorowy porządek. 
Wzdłuż całej trasy przejazdu Jana Pawła II, byli rozstawieni 
milicjanci. 

Spotkanie w Krakowie rozpoczęło się od kilkakrotnego 
powolnego przejazdu Jana Pawła II przez Błonia. Ojciec św. 
pragnął się przywitać i zbliżyć w swoim odkrytym pojeździe do 
możliwie największej liczby pielgrzymów. Tego, jak stwierdzi-
łem po powrocie do domu, telewizja nie pokazała. Wszystkich 
pielgrzymów witał i błogosławił. Także ja miałem to szczęście, 

że Jan Paweł II, przejechał wytyczoną wcześniej trasą w odle-
głości ok. 2 m. od miejsca które zajmowałem. Telewizja również 
nie pokazała ogromnej rzeszy pielgrzymów, którzy przybyli 
na to spotkanie. Liczbę wiernych biorących udział w tym 
spotkaniu z Janem Pawłem II oceniłem na około 2000000. 
Były jednak osoby które uważały, że w Krakowie zgromadziło 
się 3 000000 do 4000000 pątników. Pielgrzymi stali nawet na 
wałach Rudawy i okalających miasto wzgórzach. Nawet w po-
bliżu Kopca Kościuszki. Mimo tego wszędzie panował wzorowy 
porządek, spokój i entuzjazm, tak w czasie oczekiwania na 
Jana Pawła II, jak i podczas mszy św. i po jej zakończeniu.

Miasto było pięknie ozdobione portretami Ojca św., fla-
gami maryjnymi, watykańskimi i narodowymi, chociaż tych 
ostatnich było mniej. Studenci Akademii Sztuk Pięknych, jak 
mi parę dni później relacjonował dr Józef Ruchała pochodzący 
z Paleśnicy, wywiesili na DS. przy Al. 3 Maja hasło” Studenci 
polscy zawsze są z Papieżem „. Rektor Uniwersytetu nakazał 
dyrektorowi ds. hasło to zdjąć z budynku. Wieloletni dyrektor 
tego domu, o którym krążyły wśród studentów legendy, od-
powiedział rektorowi. Panie Rektorze ja tego nie zrobię. Pan 
może sam zdjąć ten transparent. Rektor jednak nie odważył 
się zdjąć tego transparentu. 

Jan Paweł II mówił ze wspaniałą dykcją, chociaż dostrzec 
można było już lekkie Jego zmęczenie. Dodawało to jednak 
tyko dla niego większego jeszcze uroku. Pątnicy reagowali 
spontanicznie brawami, których echo niosło się nad Błoniami 
i Krakowem i powracało jak powracająca fala morska od jednej 
granicy Błoń do drugiej / od wschodu do zachodu/ i dalej nad 
Kraków. Szczególnie owacyjnie przyjęli uczestnicy tego kaza-
nia słowa Jana Pawła II, kiedy” witał braci, którzy przybyli do 
Krakowa z za Karpat /3 biskupów i pątnicy z Czechosłowacji / 
oraz gdy wspomniał , „ że powinni tu być i inni bracia , którym 
nie dane było przyjechać do Krakowa. Podczas tego kazania 
łzy same cisnęły się do oczu. A takim szczególnie wzrusza-
jącym momentem był dla mnie odśpiewany wówczas przez 
milionowe rzesze pielgrzymów ,dawny hymn „Boże coś Polskę 
przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały ... „, 
którego pierwowzór został napisany przez biskupa Alojzego 
Felińskiego w 1816 r. Po mszy św. i przyjęciu komunii udałem 
się w drogę powrotną do Brzeska. Kiedy ponownie stanąłem 
przy skrzyżowaniu Alei z ulicą Manifestu Lipcowego, Jan 
Paweł II ponownie przejeżdżał obok mnie i ogromnej liczby 
pielgrzymów zgromadzonych już przy trasie jego przejazdu 
wzdłuż al. Krasińskiego, kierując się do sanktuarium na Skał-
ce, by tam nawiedzić świątynię, w której dokonało się życie 
św. Stanisława. Szczepanowskiego. Przechodząc przez ulicę 
Franciszkańską, można było już zauważyć gromadzących się 
pielgrzymów przed siedzibą biskupią. 

Dodam do tego, że na obrzeżach Błoń krakowskich sprzeda-
wano różnego typu pamiątki / kolorowe fotografie, medale itd./ 
z podobizną Jana Pawła II. Komunikacja działała sprawnie, 
tak w mieście Krakowie, jak i między Krakowem a innymi 
miastami w kraju. W pociągach na trasie Kraków - Tarnów 
panował taki tłok, że od 10 lat nie widziałem tak przepełnio-
nych wagonów, chociaż przynajmniej jeden raz w tygodniu 
jechałem pociągiem do Krakowa lub Rzeszowa. Mimo tego nikt 
nie narzekał, a w każdej twarzy można było odczytać radość, 
siłę i życzliwość pielgrzymów. Już wówczas wracałem do domu 
z tym przekonaniem, że Naród Polski będzie się starał wyrwać 
z niewoli politycznej. 

Pod wrażeniem wyboru Jana Pawła II’ i jego pielgrzymki, 

Jan Paweł II w moim życiu
Notatki z przeszłości – część II
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W uroczystość Trójcy Przenajświętszej tj. 7 czerwca 
o 11.30 parafia Miłosierdzia Bożego dziękowała Bogu za 
nowego kapłana powołanego do służby Bożej, ks. Michała 
Woźniaka, uczestnicząc wraz z nim we Mszy Świętej Pry-
micyjnej. 

Dar kapłaństwa zawsze stanowi wielką łaskę dla pa-
rafii, dla rodziny i dla całego Kościoła, dlatego nie mogło 
zabraknąć uroczystego Te Deum jako podziękowania 
i prośby o nowe powołania. Ksiądz Proboszcz Wojciech 
Werner podczas powitania wręczył księdzu neoprezbitero-
wi wyświęconemu 30 maja swoją stułę prymicyjną, którą 
otrzymał też 30 maja, tyle że dwadzieścia osiem lat temu 
i wyraził wiarę, że te prymicje będą zasiewem nowych powo-
łań w naszej parafii. Z kolei sam ksiądz Prymicjant składał 
podziękowania Bogu i ludziom za sakrament kapłaństwa 
i wszelkie dobro, rozpoczynając je słowami psalmu „Czym ja 
się Panu odpłacę, za wszystko co mi wyświadczył” i mottem 
z obrazka prymicyjnego „Któż jak Bóg”. 

Tydzień wcześniej, w kościele św. Józefa Opiekuna 
Rodziny w Kielcach, przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ks. biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, a w uroczy-
stość Trójcy Przenajświętszej świętował ten dzień radości 
i wdzięczności w Brzesku razem z całą naszą wspólnotą 
parafialną. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że świad-
kami tej uroczystości, tak ważnej dla parafii, będzie tylko 
garstka osób z najbliższej rodziny księdza Prymicjanta 
i z duchowieństwa, ale Pan 
Bóg pobłogosławił nowemu 
Kapłanowi zarówno piękną 
pogodą jak i obecnością licz-
nych gości. Byli wśród nich 
księża wykładowcy kieleckie-
go seminarium – tj. ks. prof. 
Michała Olejarczyka, ks. pre-
fekt Szymon Górski, ks. Jan 
Kukowski proboszcz z Chęcin, 
gdzie ks. Michał odbywał 
praktyki, księża koledzy rocz-
nikowi i diakoni, ks. Sebastian 
Wideł oraz ks. dziekan Józefa 
Drabika i księża z naszej 
parafii, jak również Siostry 
zakonne, rodzina, przyjacie-
le, sąsiedzi i wielu parafian. 
W drodze z domu rodzinnego 
do kościoła towarzyszyły ks. 
Michałowi dziewczęta z DSM 
i z grup młodzieżowych nio-
sące tradycyjny wieniec oraz 

lektorzy i grupa Brzeskich Wieczorów Uwielbienia. 
Bardzo wymowne kazanie zawierające wiele wskazó-

wek dla ks. Michała na dalsza kapłańską drogę wygłosił 
ks. prof. Michał Olejarczyk, wykładowca muzyki w kielec-
kim seminarium. O sakramencie kapłaństwa ks. Profesor 
powiedział między innymi: „ Kapłaństwo jest dane i zada-
ne, jest jak skarb w glinianym naczyniu, dlatego trzeba 
go strzec. (…) Najważniejsze wydarzenia, największe 
rzeczy w kapłaństwie dzieją się przy ołtarzu i w zaciszu 
konfesjonału (...) i dalej, zwracając się do księdza neopre-
zbitera - „Wierni oczekują tylko jednego od kapłana, aby 
był ekspertem w dziedzinie życia duchowego, dlatego ucz 
modlitwy, ucz jak otwierać serce dla Boga, nie żałuj czasu 
spędzonego w konfesjonale”. Wiele ciepłych słów powie-
dział także o ks. Michale, o jego postawie, zaangażowaniu 
i talentach. 

Ceremonię w kościele zakończyło błogosławieństwo 
prymicyjne, którego ks. Michał Woźniak udzielił kapłanom, 
siostrom zakonnym, diakonom, rodzicom i rodzinie oraz, 
ze względu na wymogi sanitarne już bez nakładania rąk 
pozostałym wiernym. Uroczysty charakter liturgii mszy 
świętej prymicyjnej podkreśliła muzyczną posługą grupa 
BWU. W podziękowaniu wszystkim za wszelkie dobro ks. 
Michał sprawował 4 czerwca o godz. 10.00 mszę świętą, 
a jako dar dla parafii złożył swój prymicyjny ornat.

Małgorzata Toboła

Nasz Rodak otrzymał święcenia kapłańskie

byli prawie wszyscy Polacy. Wśród nich znalazło się także 
kilku moich kolegów z Brzeska i Jasienia. To właśnie wówczas 
odwiedził mnie Tadeusz P. z Jasienia, który wówczas napisał 
wiersz poświęcony Janowi Pawłowi II. Zastanawialiśmy się 
nad tym, które czasopismo mogłoby go wydrukować? Wówczas 
podpowiedziałem Autorowi, żeby spróbował przekazać go do 
Tygodnika Powszechnego”, bo skoro tam Kisiela drukują, to 
może i ten wiersz znajdzie przychylność redakcji i pomyśl-
nie przejdzie cenzurę. W następnym numerze „Tygodnika 
Powszechnego” ukazał się ten utwór. Tak wyglądał debiut 
poetycki Tadeusza P. Nieco później doszła do tego. Litania 
Jasieńska”, która nawet uzyskała imprimatur biskupa tar-

nowskiego. Ja zaś, jako pierwszy, koleżeński recenzent jego 
utworów, taką niedrukowaną dałem mu radę: 

W otchłani wieków Ty szukasz natchnienia 
Anaksymandra idąc błędnym szlakiem. 
A ja cię pytam? Czyliż Twoja ziemia, 
Nie milsza sercu? Czyś ty nie Polakiem. / ... / 
o Przyjacielu - ruszaj na te szlaki, 
Gdzie ojców groby. pot, rany i blizny 
Tak jak wędrowne powracają ptaki,
Do gniazd rodziców.
Do swojej Ojczyzny

Prof. dr hab. Marian Stolarczyk
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1 czerwca 2020 roku w Brzeskiej 
Farze przeżywaliśmy odpust parafialny 
ku czci Najświętszej Maryi Panny Mat-
ki Kościoła. Na Mszy św. o godz.18:00 
obchodziliśmy Srebrny Jubileusz Ka-
płaństwa naszego Rodaka, Marka Bacha.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył 
dostojny Ksiądz Jubilat, a kazania odpustowe 
głosił ks. dr Stanisław Staśko, który w latach 
80 - tych był wikariuszem brzeskiej parafii.

Ks. Marek urodził się 19 sierpnia 1970 
roku w Brzesku na ul. Mickiewicza., gdzie 
wówczas rodzice mieszkali, zanim przenieśli 
się na ul. Browarną. Kształcił się w Liceum 
Ogólnokształcącym, a po maturze wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. Sześcioletnie studia filozoficzno – teologiczne 
zakończył uzyskaniem na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie magisterium z teologii życia wewnętrznego. 
Otrzymał je za pracę na temat „Duchowość bł. Urszuli Le-
dóchowskiej”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Biskupa 
Władysława Bobowskiego

Święcenia kapłańskie uzyskał 3 czerwca 1995 roku 
w Tarnowie. W niedzielę 11 czerwca 1995 roku stanął przy 
ołtarzu w rodzinnej parafii, aby celebrować Mszę św. pry-
micyjną. Kazanie wygłosił wtedy ks. mgr Stanisław Staśko, 
ten sam, co dzisiaj, tylko 25 lat później, Dyrektor Duszpa-
sterstwa Niepełnosprawnych diecezji tarnowskiej, z którym 
prymicjant zaprzyjaźnił się jeszcze w latach gimnazjalnych, 
gdy brał wielokrotnie udział w turnusach oazowych dla nie-
pełnosprawnych ruchowo,, prowadzonych przez ks. Staśkę.

Na obrazku prymicyjnym umieścił ks. Marek słowa psal-
mu 23: „Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 

bo Ty jesteś ze mną”. Są 
nadal aktualne i pełne 
ufności. W swoim „słowie 
do obecnych na Mszy św. 
osób ks. Marek powie-
dział: „U źródeł mojego 
kapłaństwa stoi dom rodzinny. To właśnie tam uczyłem się 
wiary, miłości do Boga i do drugiego człowieka oraz umiłowa-
nia Kościoła i Ojczyzny. Już jako dziecko wraz z rodzicami 3 
razy do roku pielgrzymowałem do Sanktuarium Matki Bożej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przez 15 lat!...Ogromną rolę 
w drodze do kapłaństwa odegrały też piesze pielgrzymki na 
Jasną Górę. Jako uczeń, kleryk i kapłan pielgrzymowałem 
z Tarnowa na Jasną Górę 14 razy.

 Ks. Marek pracował w wielu parafiach w diecezji. Obec-
nie jest proboszczem w Biskupicach Radłowskich.

MD 

Jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. Marka Bacha
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Katechizm uczy nas, że Kościół jest wspólnotą ludzi 
ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. I – jak uczymy się 
od najmłodszych lat – jest to przede wszystkim rzeczywi-
stość duchowa, oparta na fundamencie, którym jest Jezus. 
To dzięki Jego mocy możemy wzrastać, rozwijać się, dawać 
świadectwo i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. 
Ale na rzeczywistość Kościoła niektórzy mogą popatrzeć 
trochę z boku. Człowiek, który nie ma w sobie ziarna wiary 
albo nie rozwija go przez łaskę Ducha Świętego, ujrzy we 
wspólnocie wierzących jedynie przedsiębiorstwo kierowane 
przez hierarchiczny ustrój, zlokalizowane w historycznych 
budynkach i od dwóch tysięcy lat oparte na skostniałych 
założeniach. Ta zewnętrza otoczka, którą może zobaczyć 
i ocenić każdy, nie jest ostatecznym wyczerpaniem tematu. 
Bo ten opis – choć obfity – sam w sobie jest jeszcze niepełny, 
gdyż nie uwzględnia, tego kto jest w Kościele najważniejszy 
i dzięki komu ta – patrząc po ludzku – ziemska instytucja 
staje się boską wspólnotą: Ducha Świętego. 

Moment zesłania Ducha Świętego na apostołów, który 
opisuje liturgia słowa, jest początkiem funkcjonowania na 
ziemi wspaniałego „Bożego Przedsiębiorstwa”. W Wieczer-
niku tę maleńką, przygotowaną przez Zbawiciela wspólnotę 
wypełnia Boża łaska. Odtąd Kościół zaczyna się rozwijać 
i rozrastać. Obejmuje cały świat, a Duch rozlewa się coraz 
obficiej.

Pierwsze czytanie na ten dzień z Dziejów Apostolskich 
w bardzo plastyczny sposób opisuje zstąpienie na uczniów 
Ducha Świętego: słychać szum wiatru, czuć ciepło „języków 
jakby z ognia”, w sali zamkniętej „z obawy przed Żydami” 
rozbrzmiewa świadectwo odważnie głoszone w różnych ję-
zykach, a apostołowie z odwagą wychodzą, by głosić Dobrą 
Nowinę. Tak było pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu 
w dalekiej Jerozolimie. Ale czy tak nie jest również dzisiaj? 
Tak naprawdę wystarczy otworzyć oczy, aby ujrzeć działanie 
Ducha Świętego; otworzyć uszy, aby przekonać się o Jego 
obecności. Już ponad czterdzieści lat temu święty papież Jan 
Paweł II wypowiedział te ważne słowa nad naszą Ojczyzną, 
nad nami: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi”. Wiatr, który zstąpił z nieba, obalił niejeden mur; 
zdziałał najwięcej tam, gdzie najmniej stawiano przeszkód 
temu świętemu powiewowi. A co najważniejsze – ten powiew 
Ducha Świętego jest ciągle żywy i trwa.

Nawet dzieci znają w naszych czasach potęgę ener-
gii atomowej. Przedmioty, które się znajdują w zasięgu 
materii promieniotwórczej, same stają się radioaktywne. 
Niewidoczne promieniowanie może przemienić tysiące 
przedmiotów, a nawet żywe organizmy, w samodzielne ciała 
promieniotwórcze. Podobnie jest z Duchem Świętym. Jeśli 
On owładnie człowiekiem, wówczas taki człowiek sam staje 
się ośrodkiem, z którego promieniuje Duch Święty.

Podobnie działa pole magnetyczne. Jeśli w pole magne-
tyczne wprowadzimy kawałek żelaza, wówczas ono samo 
staje się magnesem. Istnieją metale, które w określonym 
polu magnetycznym stają się silnym magnesami. Są też 
metale mniej wrażliwe na wpływ pola magnetycznego. Są 
wreszcie metale, które nie tylko nie poddają się działaniu 
pola magnetycznego, ale wręcz je wypierają. Obraz pola 
magnetycznego i metalu pomaga nam przybliżyć prawdę 
o oddziaływaniu Ducha Świętego na człowieka. Niektórzy 
poddają się w pełni działaniu Ducha Świętego; stają się 
silnymi „magnesami”, z pełnym mocy oddziaływaniem. Inni 
opornie ulegają Duchowi Świętemu; stają się zatem słabymi 

„magnesami”. Inni jeszcze bronią się przed jakimkolwiek 
wpływem Ducha Świętego i wręcz Go odpierają. Ci ludzie 
także oddziałują na swoje otoczenie, ale jako antyduch, 
jako antymagnes.

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że Duch Święty 
działa w Eucharystii. To dzięki Jego łasce na słowa ka-
płana chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa. 
A przyjmując Komunię Świętą, sami mamy stawać się 
uczniami Pana, głoszącymi wielkie dzieła Bożej miłości 
i świadczącymi o niej.

Każda sfera życia chrześcijanina może i powinna 
być poddana działaniu Ducha Świętego. Tak pisał o tym 
amerykański jezuita o. Edward Carter: Życie chrześcijań-
skie jest życiem człowieka w Duchu, jest życiem ludzkim 
przebóstwionym. Życie w Duchu – to mężczyzna głęboko 
i czule kochający swoją żonę lub przyjaciel dzielący się 
z przyjacielem. Życiem w Duchu jest nasze życie zawodowe 
– praca nauczyciela, pielęgniarki, robotnika, naukowca, 
duszpasterza, przedsiębiorcy, gospodyni domowej i matki. 
Życie w Duchu – to człowiek bawiący się, pływający, jeżdżą-
cy na nartach, pożywiający się z przyjaciółmi, słuchający 
muzyki, oglądający film. Życie w Duchu to śmiech, radość, 
wzruszenie się pięknem przyrody, entuzjazm życiowy. To 
wierzenie, ufanie, miłowanie. Życie w Duchu to także płacz, 
przygnębienie, utrata ukochanej osoby, przeżywanie porażki, 
doświadczenie cierpienia. Życiem w Duchu jest używanie 
naszego umysłu i naszej woli oraz robienie użytku z uczuć. 
Jest nim również korzystanie ze zmysłów.

„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych 
i zapal w nich ogień Twojej miłości”. Kto modli się w ten spo-
sób, naraża się na ryzyko, że zapłonie. Ale mimo to, a może 
właśnie dlatego, wierzący wszystkich czasów wołają tymi 
lub podobnymi słowami o Ducha Świętego. Ludzkie serce 
jest czymś, co łatwo się zapala, jeśli tylko nie jest zamknięte 
jak ognioodporny sejf. Czasem wystarczy iskra, by serce 
zapłonęło. Jasne, że to może być niebezpieczne. Od dziecka 
wiemy, że z ogniem trzeba obchodzić się ostrożnie. Ogień 
Ducha Świętego też może być niebezpieczny dla naszych 
wad i słabości, złych przyzwyczajeń i wyobrażeń, dla nasze-
go egoizmu wreszcie. To jest ogień, który spala wszystkie 
śmieci w nas. A z drugiej strony bez ognia wszystko staje 
się twarde i skostniałe, zimne i ciemne. To dotyczy również 
naszego życia, gdy brakuje w nim ognia, który pochodzi od 
Boga. To jest ogień, który przynosi ciepło i światło.

Nie bój się wystawić na ten ogień. Nie bój się, że spło-
niesz. Z człowiekiem, który pozwala, by płonął w nim ogień 
Ducha Świętego jest trochę tak, jak w historii o krzewie 
gorejącym. Czytamy w Księdze Wyjścia: „Mojżesz widział, 
jak krzew płonął ogniem i nie spalał się”. Płonął, ale się 
nie spalał.

Duch Święty jest dla wierzących tym, który daje siłę. 
Jest „Parakletem”. To greckie słowo oznacza pocieszyciela, 
obrońcę, rzecznika, wspomożyciela, pomocnika lub kogoś, 
kto zachęca. Każde z tych znaczeń w odniesieniu do Ducha 
Świętego jest prawdziwe. Literalnie słowo „parakletos” zna-
czy tyle, co „wezwany do boku”. Na przykład, kiedy mały 
statek wpadał w kłopoty na Morzu Śródziemnym, wysyłano 
duży statek, aby płynął obok niego, prowadząc go bezpiecz-
nie do portu. Ten duży statek był nazywany „parakletos” 

W świetle tych słów całe życie ludzkie w ogromnym 
bogactwie swoich przejawów jest polem działania Ducha 
Świętego, Pana i Ożywiciela. A ściślej mówiąc – może być. 

Działanie Ducha Świętego w naszym życiu
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To prawda, że „wiatr wieje, gdzie chce. Szum jego słyszysz, 
lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza”. Ducha 
Świętego nie mamy prawa ani możności kontrolować. 
Działa sam i w sobie wiadomy sposób. Nie działa w nas 
jednak samowolnie, wbrew naszej woli. Przez całe dzieje 
chrześcijaństwa przewija się myśl, że właśnie w dziedzinie 
świętości, a więc w sferze szczególnego działania Ducha 
Świętego, istotne znaczenie ma współdziałanie człowieka. 
Życie ludzkie w wielkim bogactwie swoich przejawów może 
więc być życiem w Duchu Świętym, ale pod warunkiem, że 
podlega Jego kierownictwu. Ze strony człowieka niezbędna 

jest więc otwartość na Ducha Świętego, podatność na Jego 
natchnienia i działanie.

Chciejmy zatem odsunąć to wszystko, co w nas prze-
ciwstawia się Duchowi Świętemu. Otwórzmy się na Jego 
potężne działanie, byśmy swoim życiem głosili wszystkim, 
że Jezus jest Panem.

Serce może być ślepe, ciemne i twarde. Nasze chrześci-
jaństwo czasami lodowacieje i kamienieje. Prośmy Ducha 
Świętego, żeby Jego płomień rozgrzał nasze serca, a Jego 
wicher niech wstrząśnie naszym życiem. Przewietrzy miesz-
kanie naszego serca i rozproszy jego ciemności.

„Są ludzie, których się nie zapomina,
bo zostawiają w sercu
ciepły ślad dobra i światła;
jak Anioły, które litościwa ręka Boga
postawiła w  naszym życiu ….”

/ks. T. Pabjan/

Gdyby żyła, dziś miała by 64 lata. Gdy odchodziła do 
Pana, smutek ogarnął Zgromadzenie, żal zagościł w sercach 
rodzonych braci i przyjaciół. Ona sama, świadoma powagi 
chwili, z trudem wyszeptała słowa: „Kocham Zgromadzenie, 
przepraszam za wszystko, dziękuję Siostrom za wszystko. 
Jestem wdzięczna Panu Bogu za wszystko, za to co teraz 
jest, także”.

22 maja 2020 r. minęło 10 lat od śmierci M. Julii Stani-
sławy Bakalarz dominikanki, pochodzącej z Gosprzydowej, 
absolwentki brzeskiego Liceum Ogólnokształcącego, magi-
stra psychologii wychowawczej, doktora teologii duchowości, 
Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.

To dobry czas, aby przywołać pamięć niezwykłej Zakon-
nicy, która potrafiła odnaleźć iskrę Bożej miłości i dzielić się 
nią na szlakach swojej ziemskiej wędrówki. Tym bardziej, 
że żywa jest pamięć o Matce Julii, skrzętnie gromadzone są 
pamiątki i informacje na temat jej życia i działalności, pu-
blikowane są jej wiersze, w Krakowie przy ul. Kasztanowej 
utworzono izbę poświęconą jej osobie, a kilka miesięcy temu 
została wydana książka pt. „Serce otwarte do rozmiarów 
Kościoła. Świadectwa i Wspomnienia o śp. Matce Julii 
Stanisławie Bakalarz OP”.

W obszernej publikacji zawarto krótki życiorys s. Ju-
lii, wspomnienia z domu rodzinnego, z czasu dzieciństwa 
i młodości Stanisławy Bakalarz, fotografie rodzinne, jej 
zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieży i duszpaster-
stwo powołaniowe oraz najszerszy rozdział wspomnień 
sióstr dominikanek, sióstr innych zgromadzeń zakonnych, 
kapłanów i osób świeckich.

I jeszcze jeden powód, dla którego warto i trzeba pa-
miętać – s. Julia Stanisława Bakalarz była szczególnie 
związana z naszym dekanatem.

Dzieciństwo i młodość przeżyła w Gosprzydowej – naj-
mniejszej w dekanacie, acz niezwykle urokliwej parafii. 
U stóp Matki Bożej Gosprzydowskiej rozkwitło jej powołanie 
do służby Bogu. Tu nauczyła się pracowitości, życzliwości 
i szacunku do ludzi. W wieku11 lat przeżyła doświadczenie 
tragicznej śmierci ojca, po której zaangażowała się jeszcze 
bardziej w pomoc w prowadzeniu gospodarstwa. Nieobca 
jej była ciężka praca w polu i w obejściu. Nawet wtedy, gdy 
była studentką, a potem zakonnicą, zwłaszcza w okresie 
wzmożonych prac polowych, przyjeżdżała do mamy i poma-

gała przy żniwach, sianokosach, wykopkach. Nie było dla 
niej problemem pojechać z mamą na jarmark, z uśmiechem 
zachęcić klientów do zakupu wiejskich „specjałów”, a potem 
przywieźć potrzebne produkty z miasta.

W Brzesku, z wyróżnieniem ukończyła szkołę średnią – 
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W gronie 
koleżanek i kolegów, pod okiem szlachetnych pedagogów 
zdobywała wiedzę, rozwijała wrodzoną inteligencję i uboga-
cała osobowość, dojrzewając do podjęcia studiów, a potem do 
realizacji życiowego powołania w zakonie. Wszechstronnie 
uzdolniona, spokojna, radosna, zrównoważona – pociągała 
silną osobowością, dobrocią, pokorą i zaradnością. 

Studiując, zdobywała stypendia naukowe i różne nagro-
dy, dzięki którym była samowystarczalna finansowo, a na-
wet za oszczędności zakupiła sobie samochód, co w tamtym 
okresie należało do rzadkości. W czasie studiów publikowała 
swoje pierwsze utwory poetyckie. Była autorką wierszy na 
akademie z okazji prymicji trzech swoich braci.

Choć nie było jej dane poznać papieża Franciszka, 
w swoim życiu urzeczywistniła jego wezwanie do młodzieży 
wypowiedziane w Krakowie podczas ŚDM 2016: (…) nie 
przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić 
życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciw-

„Serce otwarte do rozmiarów Kościoła”
W 10 rocznicę śmierci M. Julii Stanisławy Bakalarz OP
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Już po raz 26. miłośnicy królewskich zmagań spotkali się 
w Gnojniku, aby podczas Gminnych Mistrzostw Szachowych 
walczyć o puchar Czarnego Konia.

- To cenne trofeum ma charakter przechodni. Aby zacho-
wać go na stałe trzeba wygrać trzy razy z rzędu w kolejnych 
latach - wyjaśnia Daniel Pasek, zwycięzca tegorocznych 
zawodów szachowych. Międzyczasie trzeba odpowiednio 
dbać o konia, aby za rok nadal pozostał w tej samej stajni 
- dodaje z żartobliwym uśmiechem.

W tym roku do królewskiej rywalizacji stanęło 18 zawod-
ników z terenu gminy Gnojnik w różnych kategoriach wie-
kowych. Najmłodszy zawodnik miał 7 lat, zaś najstarszy 73 
lata. Zawodnicy rozegrali 7 rund po 15 minut na ruch, a to 
oznacza, że partia trwała maksymalnie 30 minut. W ocenie 
socjologów i psychologów, szachy są specyficzną kombinacją 
sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki. Taki rodzaj 
intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na 
rozwój umysłowy, ale także osobowościowy. Dlatego nauka 
gry w szachy prowadzona jest dla dzieci w wieku przed-

szkolnym. Gra w szachy doskonali pamięć, uwagę, rozwija 
zdolność koncentracji i logicznego myślenia.

Bracia Dominik i Daniel Paskowie od najmłodszych 
szkolnych lat rozwijają i kształcą swój umysł poprzez do-
skonalenie techniki i warsztatu gry w szachy. Na początku 
między sobą rozgrywali krótkie partie szachowe, ale jak to 
bywa pomiędzy rodzeństwem, dochodziło czasami do drob-
nych sprzeczek pomiędzy nimi, ponieważ zwycięzca mógł 
być tylko jeden. Wiadomo, że rywalizacja od prymat pierw-
szeństwa pomiędzy braćmi bliźniakami jest już zapisana 
w genach. Obaj skończyli studia na tym samym wydziale 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z zakresu ra-
chunkowości, gdzie istotnym elementem jest dobra znajo-
mość matematyki. Obaj mają na koncie po kilka zwycięstw 
w gnojnickich turniejach szachowych.

- Podobno mamy te same geny, ale w rywalizacji sporto-
wej zwycięzca może być tylko jeden - mówi z uśmiechem Do-
minik Pasek, zwycięzca ubiegłorocznych mistrzostw 
szachowych. W tym roku ustąpiłem palmę pierwszeństwa 

mojemu bratu bliźniakowi, sam zaś zają-
łem trzecie miejsce - dodaje żartobliwie. 
Cieszę się, że czarny koń nadal pozostaje 
w naszej rodzinnej stajni. Trzeba go tak 
pielęgnować, aby za kolejne dwa lata wy-
grać turniej, który pozwoli nam na stałe 
zachować to cenne trofeum - kończy.

Warto dodać, że turniej szachowy 
w Gnojniku ma wieloletnią tradycję. 
Wszystko zaczęło się w 1994 roku i miało 
wtedy zasięg lokalny. Z uwagi na spore 
zainteresowanie tym sportem, w niedłu-
gim czasie przerodził się on w turniej 
międzygminny, a następnie wojewódzki. 
W kolejnych latach, do udziału w turnieju 
zaczęli zgłaszać się szachiści z całej Polski, 
co spowodowało, że ta królewska gra przy-
jęła charakter ogólnopolski, zaś od 2005 
roku urosła do rangi międzynarodowej.

Marek Białka

Czarny Koń nadal pozostanie w rodzinie

nie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić trwały ślad.”
Swoje talenty rozwijała i pomnażała, działając z podziwu 

godnym zaangażowaniem na każdym etapie swojego życia 
– od wieku szkolnego poprzez studia, formację zakonną, 
a potem przyjmując odpowiedzialne zadania w zgroma-
dzeniu sióstr dominikanek, aż do funkcji Matki Generalnej 
Zgromadzenia.

A kiedy przyszedł czas cierpienia, z pokorą, godnością 
i zawierzeniem Bogu przyjęła krzyż choroby. Swoją posta-
wą zadziwiała pielęgniarki i lekarzy, którzy wspominają: 
„Pomimo wielkiego cierpienia nie narzekała. Nie chciała ab-
sorbować swoją osobą personelu. Była zawsze ze wszystkiego 
zadowolona. Zawsze z różańcem w ręku. W każdej wolnej 
chwili modliła się. (…) W ten sposób dawała świadectwo 
innym jak należy postępować i żyć pomimo nieraz ciężkich 
sytuacji życiowych. (…) Patrząc na jej życie i osiągnięcia, 
można było wiele nauczyć się i jednocześnie zawstydzić się 
jej postawą – wielkością człowieka, który potrafi godnie żyć.”

I jeszcze jeden fragment wspomnienia lekarza z Wojsko-
wego Szpitala Klinicznego w Krakowie: „Spokój, opanowanie 
Siostry Julii, jej cierpliwe znoszenie cierpienia w pogodzie 
ducha, nie mogło być na pewno tylko i wyłącznie efektem siły 

jej charakteru, silnej osobowości, racjonalnego czy filozoficz-
nego podejścia do życia, ani nie wynikało też z jej przemyśleń 
i chłodnych kalkulacji dojrzałej i niezwykle inteligentnej 
osoby. Gdzieś w tle przeżywania przez Siostrę cierpień śmier-
telnej choroby, wyczuwalna była wielka niepojęta siła oraz 
moc, które dodatkowo wzmacniały ją, utwierdzały, a także 
stanowiły dla niej opokę i ostoję tego wszystkiego, co tak 
godnie, z heroizmem znosiła i przeżywała”

Nie sposób w krótkim artykule zawrzeć bogactwa osobo-
wości, głębi ducha i siły charakteru skromnej i jednocześnie 
tak wybitnej osoby, jaką była s. Julia Stanisława Bakalarz. 
Żyjąc intensywnie osiągnęła wiele. Swoim zaangażowaniem 
i pasją powołania pozostawiła po sobie trwały ślad – pro-
wadzący w miłujące ramiona Ojca.

Niech rocznica śmierci Siostry Julii Bakalarz będzie 
okazją do sięgnięcia do artykułów i opracowań o jej życiu, 
cierpieniu, umieraniu. Świadectw, które mówią o świętości 
jej życia, którym innych otwierała na Boga.

Bogaty zbiór można znaleźć w aktualnościach na stronie 
internetowej www.gosprzydowa.pl – pod artykułem „10 
rocznica śmierci M. Julii Stanisławy Bakalarz OP”.

Ewa Prus

http://www.gosprzydowa.pl/
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Poniżej możecie Państwo przeczytać wywiad, 
jaki przeprowadził Mateusz Basista z p. Janem 
Chrabąszczem na temat Klubu Sportowego „Jakub” 
działającego przy parafii św. Jakuba w Brzesku. 
Największą ciekawostką jest to, że Mateusz studiu-
je dziennikarstwo, szczególnie sportowe, mimo, że 
jest niewidomym. Poprosiłem go, by trochę o sobie 
opowiedział.

Miałem siedem lat, gdy już czytałem książki brajlowskie 
na folii. Najpierw krótkie bajki, potem coraz dłuższe. Za 
nimi przyszły książki młodzieżowe, najpierw audio buki do 
słuchania, potem już czytałem książki tekstowe. Historia 
i fabuła są dla mnie ważne, bo rozwijają moje słownictwo, 
uczą ortografii, rozwijają moje patrzenie na świat.

Jestem absolwentem szkoły dla niewidomych i słabowi-
dzących w Krakowie. Tutaj są moje korzenie, tu odkryłem 
swoje powołanie. Chciałem zostać dziennikarzem, bo myślę, 
że dziennikarstwo to nie tylko praca, lecz misja służebna 
w celu informowania społeczeństwa oraz bycia obiektywnym 
źródłem informacji dla ludzkości. Dlatego w 1917 roku roz-
począłem studia na wydziale nauk społecznych w instytucie 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Chciałbym związać swoją przyszłość z  dziennikarstwem 
sportowym nie stroniąc od innych życiowych spraw. Bar-
dziej niż piłką nożną interesuję się sportami halowymi, 
siatkówką i piłką ręczną. To też wynika z tego, że my, 
jako Polacy mamy lepiej rozwiniętą strukturę w tych dys-

Działające od wielu lat w Parafii NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba Bractwo Szka-
plerzne i cała liczna Rodzina Szkaplerzna 
w Brzesku nie uczestniczyła w tym roku 
w dorocznej pielgrzymce wspólnot Matki 
Bożej z Góry Karmel ze względu na pan-
demię koronavirusa.

Ziemię Brzeską i Bocheńską zapre-
zentowały tam delegacje działające w kil-
ku naszych parafiach Rodziny Kolpinga. 
Dołączyły one do odbywających się tam 
23-24 lipca obrad walnego ogólnopol-
skiego zgromadzenia sprawozdawczo 
– wyborczego. Walne zebranie udzieliło 
absolutorium dotychczasowemu zarządo-
wi, którego prezesem przez 8 minionych 
lat był ks. prał. Józef Jakubiec z Nowego 
Bieżanowa.

Na czele zarządu w nowej czterolet-
niej kadencji stanął jako prezes krajowy 
dotychczasowy prezes R.K. z parafii św. 
Pawła w Bochni, ks. prał. Jan Nowakowski. 
Natomiast ks. Jakubiec został wybrany 
wiceprezesem.

W skład Zarządu weszła Paulina Gur-
gul z Porąbki Uszewskiej (fot.   )

Przy okazji wspominamy, że działające 
od kilkunastu lat w naszej tarnowskiej 
diecezji Rodziny Kolpinga w Porąbce 
Uszewskiej, Łoniowej, Dębnie, Jadowni-
kach i Bochni powstały dzięki staraniom 
naszych brzeskich członków R.K., w szcze-
gólności poprzedniego przewodniczącego, 
Józefa Pabiana. Przypominamy także, że 
nasze pismo dekanatu brzeskiego „Kościół 
nad Uszwicą” jest redagowane przy współ-
pracy brzeskiej Rodziny Kolpinga.

Nowemu Zarządowi krajowemu na 
czele z ks. prał. Janem Nowakowskim prze-
kazujemy serdeczne gratulacje i życzymy 
„Szczęść Boże”.

Ks. Zygmunt Bochenek

Nowy adept dziennikarstwa

Nowy Zarząd Krajowy Rodzina Kolpinga



Wywiad z Janem Chrabąszczem – trenerem pił-
karskim, opiekunem ministrantów trenujących ha-
lową piłkę nożną (futsal) w Klubie Sportowym „Ja-
kub” działającym przy parafii NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła w Brzesku 

Zajmuje się Pan - można powiedzieć - sportow-
cami-ministrantami. Jak oni godzą obowiązki szkol-
ne, liturgiczną służbę ołtarza oraz grę w futsal? To 
nie jest łatwe (zdj. s. 15).

Tak. Myślę, że pogodzenie obowiązków szkolnych 
z służbą przy ołtarzu to duże wyzwanie, ale też zaszczytne 
i kształtujące młodego człowieka. Sama gra w piłkę to już 
tylko rozrywka, do której nikogo nie trzeba zachęcać.

 Trzeba tylko zaszczepić w sobie tę pasję oraz po kolei 
rozsądnie wyznaczać sobie cele, do jakich taki młody czło-
wiek będzie dążył jako przyszły piłkarz.

Nie jest tajemnicą, że Pański syn to uczestnik 
Rejonowych Mistrzostw Liturgicznej służby Ołta-
rza. Czy pan namówił go do gry, czy to on sam zde-
cydował i to poszło dalej?

Jak wcześniej powiedziałem piłka nożna jest pasją dla 
chłopców tych młodszych, ale też i starszych. Krystiana 
nigdy nie musiałem zachęcać ani do służby przy ołtarzu, 
ani gry w piłkę. To bardzo poukładany chłopak.

Czy któryś z uczestników zawodów ministrantu-
ry, może w przyszłości zadebiutować w kadrze mło-
dzieżowej reprezentacji Polski, bądź seniorskiej? 
Może jest talent pokroju Krzysztofa Iwanka? Czy 
znalazł pan takowy?

Piłkarskich talentów wśród chłopców z KS JAKUB nie 
brakuje. Po cichu liczę, że wśród brzeskich ministrantów 
bądź lektorów jest talent na miarę Krzysztofa i kiedyś zo-
baczymy jakiegoś naszego podopiecznego w reprezentacji 
Polski, albo tak, jak Krzysztof Iwanek, sprawdzi się szyb-
ko poza granicami naszego kraju.

Chcę nawiązać do pytania, jak pogodzić szkołę, 
liturgiczną służbę ołtarza oraz grę w piłkę. Chcę 
odnieść się do aspektu religijnego całego tego wi-
dowiska i zapytać: Czego może nauczyć rywalizacja 
ministrantów pod kątem zasad życiowych? Czy np. 
ducha fair-play czy zasady etosu rycerza, że leżące-
go nie kopiemy?

Nauka, służba przy ołtarzu, piłka nożna – nie dostrze-
gam żadnych czynników, które miały by się wykluczać. 
Wręcz przeciwnie, myślę że wszystkie aspekty mogą do-
skonale współgrać, kształtować młodego człowieka, har-
monijnie rozwijać. Fair play ważne jest nie tylko na bo-
isku, ale również poza nim. Brzeska LSO to także narcia-
rze, którzy dzięki swojemu opiekunowi, księdzu Jackowi 
Walczykowi, co roku na feriach zimowych wyjeżdżają na 
obóz narciarski. W okresie letnim uprawiają turystykę 

górską, zdobywając „Koronę Gór Polski”.
Jak według pana popularyzować rozgrywki 

Liturgicznej Służby Ołtarza w kraju, aby kiedyś - 
może za parę lat - zorganizować Mistrzostwa Pol-
ski ministrantów, już bez podziału na kategorie pod 
względem pełnionych funkcji (starsi i młodsi lekto-
rzy), tylko stworzyć profesjonalne kategorie wieko-
we tak jak normalnie się robi? Czy to w ogóle jest 
możliwe?

Moim zdaniem obecna formuła jest jak najbardziej 
trafna. Organizacja oraz przebieg imprez rejonowych, die-
cezjalnych czy już samych Mistrzostw Polski stoją na naj-
wyższym poziomie.

Myślę, że wojewódzkie związki sportowe niejednokrot-
nie mogłyby brać przykład z tego, w jaki sposób te zawody 
są organizowane i bardziej zaszczepić te wzorce przy orga-
nizacji Mistrzostw Polski dla zwykłych zawodników..

Jakie cechy powinien posiadać trener mini-
strantów?

Ważna jest wiedza trenera, poziom przygotowania teo-
retycznego oraz praktycznego. Trener powinien być przy-
kładem dla swoich zawodników, szczególnie w grupach 
dzieci i młodzieży. Ponadto powinien zarażać pasją, mieć 
dobry kontakt z zawodnikami.

Jak wygląda rywalizacja na boisku? Jest dużo 
uszczypliwości, zwłaszcza przed meczami dwóch 
parafii z jednego miasta, czy raczej wzajemny sza-
cunek i brak parcia na wynik końcowy?

Wygrywać jest łatwo, cała sztuka w umiejętności prze-
grywania. Wzajemny szacunek oraz wspólna pasja łączy 
wszystkich lektorów, którzy szczególnie, gdy są z jednego 
dekanatu, znają się nawzajem, często się przyjaźniąc. Nie 
spotkałem się z niewłaściwym zachowaniem podczas roz-
grywek, w których bierze udział LSO.

Ministrant. Brzmi odpowiedzialnie. Zwycięzca, 
to brzmi dumnie. Jak pokierować odpowiednio mło-
dym chłopakiem, który ostatecznie może się zde-
cydować na uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny 
sportu, by nie uległ komercjalizacji i zawsze słuchał 
własnego sumienia, będąc wiernym wartościom wy-
niesionym z domu? Pytam pana jako rodzica, które-
go syn gra w futsal.

Chyba prawie każdy chłopiec, który zaczyna przygodę 
z piłką marzy o karierze Roberta Lewandowskiego, Kuby 
Błaszczykowskiego czy Kamila Glika. Każdy z nich miał 
inny start, różniła ich sytuacja atmosfery domowej, wy-
chowania. Jednak połączyła ich pasja, upór w dążeniu do 
celu, ciężka praca, pokora. Ważne, że słuchali odpowied-
nich ludzi. „Ministrant zwycięzca” – brzmi odpowiedzial-
nie i dumnie.

Rozmawiał Mateusz Basista

Pełni odpowiedzialności i dumy

14

cyplinach, lepsze szkolenie. Siatkówka to również związek 
z naszym regionem. Klub Okocimski z Brzeska miał przecież 
niesamowitą sekcję siatkarską. Na jej początku był Paweł 
Ignacok, człowiek, który potem był reprezentantem kraju. 
I w tym też zaczęło się moje zainteresowanie siatkówką, od 
czytania tej historii. 

Chciałbym znaleźć pracę. W Polsce. Zabrzmi to jak slo-
gan pewnej kampanii „ Polska tu mi dobrze”. Ale taka jest 
prawda. Tu mam swoich ludzi, tu jest ta kultura,w której się 

wychowałem. Wiem, że że za granicą możesz być widziany 
dobrze, neutralnie, a możesz być uznawany za intruza. A ja 
nie chcę być intruzem. 

Nie wiadomo, jak potoczą się losy tego młodego człowie-
ka. Pan Bóg będzie kreślił teraz scenariusz jego życia. Ale 
życzę mu szczęścia i błogosławieństwa Bożego, by naprawdę 
był obiektywnym dziennikarzem i umiał oddzielić prawdę 
od fałszu w tym trudnym współczesnym świecie.

Mikołaj Kądziołka
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W  październiku 2019 roku w  parafii Jadowniki 
powstał nowy oddział Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. Inicjatorem jest ks. Wojciech Mróz – neoprezbiter, 
który [jak twierdzi] o KSM-ie marzył jeszcze jako diakon. 
Marzenie padło na podatny grunt grupy młodzieżowej, 
która podjęła wezwanie, by „...przez cnotę, naukę i  pracę 

służyć Bogu i  Ojczyźnie – Gotów!”
Patronką stowarzyszenia jest błogosławiona Karolina 

Kózka – „zwykła ale i  niezwykła” dziewczyna, którą coraz 
lepiej poznają przez wielokrotne odwiedzanie Sanktuarium 
w  Zabawie i  jej domu rodzinnego w  Wał - Rudzie.

Od początku działalności – w KSM zrzeszającym młodych 
katolików pragnących brać 
czynny udział w  życiu pa-
rafii i  diecezji – widoczne 
jest duże zaangażowanie 
całej 30-osobowej grupy, a  
także ks. Wojciecha, który 
jako asystent kościelny, 
pozostawiając inicjatywę 
młodym – czuwa nad po-
prawnością teologiczną, 
nadzoruje działanie kie-
rownictwa i  jest łączni-
kiem z  ks. Proboszczem.

W  cotygodniowych 
spotkaniach, których za-
daniem jest formacja, in-
formacja i  integracja – 
pragną pogłębiać wiarę, 
ciekawie spędzać wolny 
czas wśród rówieśników, 
rozwijać talenty, troszczyć 
się o  życie człowieka od po-
częcia, m.in. przez udział w  
akcjach „ Stop aborcji” oraz 
podejmowanie duchowej 
adopcji dziecka poczętego.

By młodzi mieli Polskę w sercu
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 Przed świętami Bożego Narodzenia – młodzi zorganizo-
wali kiermasz gipsowych figurek świątecznych, wykonanych 
wraz z  Parafialnym Zespołem Caritas. Nie zabrakło też 
odwiedzin Św. Mikołaja i  wspólnej wigilii.

Ważne są też wyjazdy – m.in. do Krakowa, zwieńczone mo-
dlitwą w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Łagiewnikach.

Wiele ważnych planów co do dalszej działalności zostało 
„zamrożone” przez pandemię koronawirusa. Nie udało się 
przeżyć rekolekcji w  Czchowie, cotygodniowej Drogi Krzy-
żowej, dekanalnego spotkania młodych w  Jadownikach, 
dwóch z  trzech planowanych apeli papieskich, ogólnopol-

skiego biegu [16 maja] dla uczczenia 100 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, orga-
nizowanego przez AK, a  także wyjazdów 
na Lednicę, do Dębowca, czy Synaj.

W czasie narodowej kwarantanny, 
młodzi najczęściej współdziałali wirtual-
nie, podejmując różne decyzje. Angażując 
się w  pomoc dla DPS Bochnia. Trzeba 
było mimo wszystko zejść z  kanapy, 
założyć dobre buty i  maseczkę, wyjść  
z domu i  działać w  terenie.

Tematem formacyjnym tego roku jest 
propozycja współpracy dwóch oddziałów 
KSM. 

Wspaniałym tego przykładem z  jest 
stworzenie z KSM-Piwniczna cover [skła-
danki] utworu „Nie zastąpi Ciebie nikt” 
– z  okazji 100 rocznicy urodzin św. JP 
II i piękne wspólne wykonanie przez 15 
osób, za co należą się im gratulacje, tym 
bardziej, że aranżowali je sami.

Obecnie, gdy złagodzono obostrzenia 
z powodu pandemii, ponowione są organizowane spotkania 
Adoracji Najświętszego Sakramentu w  każdy piątek o  
godz, 19:30. Pragnę nadmienić, że obecny 2020 rok – to 
30-lecie reaktywacji KSM w  Polsce przez Konferencję 
Episkopatu na prośbę św. Jana Pawła II, której zadaniem 
jest przygotowanie młodych do ważnych funkcji społecz-
nych przez powrót do historii i  tworzenie jej nadal przez 
służbę Bogu i  Ojczyźnie.

Mamy nadzieję, nasz parafialny KSM – będzie się pięk-
nie wpisywał się w  tę historię.

 Maria Świerczek

W wysuniętej najdalej 
na południowy - wschód, 
najmniejszej w Dekanacie 
Brzeskim parafii pw. św. 
Urszuli z Towarzyszkami 
w Gosprzydowej, od ponad 
dwóch lat tworzony jest 
Ogród Różańcowy – Zawie-
rzenia Maryi. Swoista stre-
fa modlitwy, wkomponowa-
na w naturalny krajobraz 
Pogórza Wiśnickiego.

Na hektarowym ob-
szarze, malowniczo poło-
żonym na południowym 
stoku, według projektu ks. 
Tadeusza Cetery powstają 
kolejne obiekty - ołtarz po-
lowy, kapliczki różańcowe, 
Kaplica Objawienia Matki 
Bożej, miejsce spotkania 
Anioła i Dzieci Fatim-
skich, żywa korona Maryi, 
źródełko z fontanną.

W ostatnim czasie wy-
budowano stylową bramę 

GOSPRZYDOWA
Uroczyste wprowadzenie relikwii Dzieci Fatimskich i rozpoczęcie nabożeństw
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wejściową, przygotowano kolejnych 
pięć kapliczek pod Tajemnice Rado-
sne, miejsce spotkania Anioła zosta-
ło otoczone imponujących rozmiarów 
różańcem kamienno - drewnianym, 
z wyrzeźbionym w kamieniu krzyżem 
i wizerunkiem Chrystusa, a na słupie 
nad ołtarzem polowym pojawiły się 
głośniki, z których trzy razy dziennie 
rozbrzmiewają melodie maryjne.

„Odmawiajcie codziennie ró-
żaniec” zachęcała dzieci fatimskie 
Maryja. Matka Boża kieruje to we-
zwanie do wszystkich ludzi na świe-
cie, a dziś szczególnie do nas, przez 
rodzeństwo - św. Hiacyntę i św. 
Franciszka Marto, których relikwie 
zostały uroczyście wprowadzone do 
gosprzydowskiego kościoła w pierw-
szą sobotę maja.

Relikwie wniósł do świątyni 
5 - letni Hubert, który w cudowny 
sposób, za wstawiennictwem Mat-
ki Bożej Gosprzydowskiej, został 
uzdrowiony z choroby nowotworo-
wej. Towarzyszyły mu dziewczynki 
przygotowujące się do pierwszej Ko-
munii Świętej, niosące złote róże – symbol niepowtarzal-
nej i niezniszczalnej miłości.

Pierwsze w tym roku Nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi prowadził ks. Prałat Józef 
Górka z Poręby Spytkowskiej. Koncelebrowali: ks. Adrian 
Fyda, ks. Piotr Pasek oraz ks. Tadeusz Cetera.

„Różaniec jest lekarstwem na wiele chorób człowieka, 
jest skuteczną obroną przed złem”- tymi słowami rozpoczął 
ks. Tadeusz Cetera pierwszosobotnie nabożeństwa wyna-
gradzające w wyjątkowo trudnym dla całego świata okre-
sie. Nawiązując do orędzia Matki Bożej z Fatimy, ks. Pro-
boszcz wezwał do podjęcia drogi nawrócenia i pokuty, do 
otwarcia serca na działanie Bożej łaski. Stawiając za wzór 
rodzeństwo, św. Hiacyntę i św. Franciszka Marto, zachęcił 
do ufnej modlitwy i do odważnego przeciwstawiania się 
złu. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który podczas 
beatyfikacji dwojga pastuszków - Franciszka i Hiacynty, 
wypowiedział znamienne, jakże aktualne słowa: „Przez ten 
obrzęd Kościół pragnie jak gdyby postawić na świeczniku 
te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludzkość 
w godzinie mroku i niepokoju.” Dziś epidemia koronawiru-
sa odkrywa wyraźnie naszą zależność od Boga i kruchość 
materialistycznego świata. Niech, podobnie jak przed 
stu laty, gdy towarzyszy nam mrok pandemii i niepokój 
o przyszłość, źródłem odwagi i nadziei będzie Niepokalane 
Serce Maryi i Miłosierne Serce Jezusa.

Homilię wygłosił ks. Józef Górka. Ks. Prałat mówił 
o modlitwie różańcowej, o historii jej powstania i zakorze-
nieniu w Piśmie św. poprzez rozważane tajemnice z życia 
Jezusa i Maryi.

Przypomniał też kilka epizodów z życia Dzieci Fatim-
skich, aby zachęcić do modlitwy i pełnego zaufania Bogu. 
Podkreślił, że tylko Bóg nadaje sens życiu człowieka i na-
pełnia serce pokojem. Wyraził nadzieję, że czas pandemii 
i związanego z nim oddzielenia od bezpośredniego uczest-
niczenia w sakramentach św. i sprawowanych obrzędach 
nie osłabi naszej wiary, a obudzi jeszcze większą tęsknotę 
za Bogiem i umocni wspólnotę Kościoła Powszechnego.

Podczas procesji z Figurą Matki Bożej Fatimskiej i  re-

likwiami Dzieci Fatimskich w Ogrodzie Różańcowym ks. 
Prałat Józef Górka poświęcił różaniec otaczający miejsce 
spotkania Anioła i Dzieci Fatimskich.

Gosprzydowską parafię w sposób szczególny upodobała 
sobie Maryja, której cudowny obraz czczony jest w miej-
scowym kościele od połowy XVII wieku. W wiosce jest wie-
le przydrożnych kapliczek ku czci Maryi. Można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że w każdym domu jest wizerunek Bożej 
Rodzicielki i domowe ołtarzyki ku Jej czci.

Jej obecność wśród nas wyczuwamy w tchnieniu wio-
sny, w oddechu uzdrowionych z choroby, w uśmiechu 
dzieci wdzięcznych za ocalenie ojca z wypadku, w jasnym 
spojrzeniu uwolnionych z nałogów, w pojednaniu zwa-
śnionych, w radosnym kwileniu długo oczekiwanych dzie-
ci. Dostrzegamy w ciemnej sylwetce gosprzydowskiego 
sanktuarium przyozdobionego srebrną koroną, słyszymy 
w dźwięku kurantów z Ogrodu Różańcowego niosących się 
echem po gosprzydowskich pagórkach.

Zapraszamy do odwiedzenia tej wyjątkowej strefy mo-
dlitwy, położonej z dala od codziennego gwaru, szczególnie 
w pierwsze soboty miesiąca od maja do października na 
Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi o godz. 19:00.

Przybywajmy do ukochanej Matki, tu można się zatrzy-
mać, zapomnieć o pośpiechu, wsłuchać się w głos natury, 
usłyszeć rytm własnego serca. Ona cierpliwie wysłucha, 
pocieszy, wskaże drogę. Sławmy Ją pieśnią i modlitwą, 
odmawiając różaniec.

„Zabiły kościelne dzwony,
Słychać je nad Gosprzydową,
Objęły pogórskie skłony,
Maryi pieśń niosą wciąż nową.
Od Księżych Granic po Gnojnik,
Lipnickie dziedziny Szymona,
Wydzwania melodie dzwonnik,
Bądźże Maryjo nimi pozdrowiona.”
„Gosprzydowska Pani”
    Czesław Anioł

Ewa Prus
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Biskup tarnowski Andrzej 
Jeż udzielił święceń kapłańskich 
dwudziestu diakonom Wyższego 
Seminarium Duchownego. Wśród 
nich był Kasper Kania z parafii 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
z Brzeska. Uroczystość odbyła 
się 30 maja br. w kościele bł. 
Karoliny w Tarnowie. Uczestni-
czyli w niej m.in. biskupi, licznie 
zgromadzeni kapłani i rodziny 
nowych kapłanów. 

Święcenia kapłańskie to wiel-
ka radość dla wspólnoty semina-
ryjnej. Przygotowanie do posługi 
kapłańskiej jest procesem długim 
i wymagającym. Nowi księża 
włożyli wiele wysiłku, by się do-
brze przygotować do tej chwili. 
Zdobywali wiedzę i umacniali wiarę. Ufam, że są dobrze 
przygotowani, by wyruszyć do pracy w różne zakątki diecezji 
i zarazem trzeba mocno podkreślić, że w posłudze kapłań-
skiej konieczna jest stała formacja i to ona przyczynia się do 
utrwalania tego co zdobyli w Seminarium - przede wszystkim 
do świeżości głoszenia Ewangelii i pogłębienia pragnienia 

Diakon Kacper Kania otrzymał święcenia kapłańskie

świętości”- mówi ks. Jacek Soprych, rektor Wyższego Semi-
narium Duchownego w Tarnowie.

W homilii biskup tarnowski Andrzej Jeż mówił neoprezbi-
terom, by byli blisko ludzi. Podkreślił, że dobry pasterz nie 
myśli o sobie. Hymn o miłości z 1 Listu do Koryntian - mówił 
ks. Biskup - wylicza istotne cechy, którymi powinna być ozdo-
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biona także miłość pasterska: to dobroć i poświęcenie, odpo-
wiedzialność i ofiarność, mądrość i roztropność, umiłowanie 
prawdy i męstwo, cierpliwość i umiejętność przebaczania, 
miłosierdzie i wielkoduszność. Święty Jan Paweł II w jednej 
z homilii do kapłanów mówił, że miłość pasterska określa 
nasz sposób myślenia i działania, nasz sposób odnoszenia 
się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą”.

Biskup prosił kapłanów, by kochali Eucharystię i spra-
wowali ją z wielkim pietyzmem.   Począwszy od tej Mszy 
świętej, aż po kres waszych dni na ziemi, składanie Ofiary 
Eucharystycznej będzie dla Was najważniejszym momentem 
każdego dnia. Sprawowanie Mszy świętej będzie rozpalać 
waszą miłość do Chrystusa, będzie odżywiać waszą miłość 
pasterską” - powiedział.

Bp Jeż podkreślił, że Eucharystia jest największą odpo-
wiedzialnością Kościoła w historii. Jest to odpowiedzialność 
za Ciało i Krew Zbawiciela, które są ceną naszego zbawienia. 
Okazujcie się godni udzielonego Wam dziś zaufania, którym 
obdarza Was Kościół ustanawiając szafarzami najświętszych 
tajemnic.

Biskup mówił też, że ludzkość potrzebuje leczącej posługi 
kapłanów Chrystusa. Świat potrzebuje kapłanów głoszących 
orędzie nadziei i ukazujących, skąd przychodzi definitywny 
ratunek. Wymowny jest gest wyciągniętych rąk kapłana 
odmawiającego modlitwę dnia. On przypomina wyciągnięte 
ręce Zbawiciela na krzyżu, który chce wszystkich pociągnąć 

do siebie. Kapłan gestem wyciągniętych rąk podnosi często 
opadłe, spracowane, zmęczone, zrezygnowane ręce wiernych 
do góry, wskazując tym samym, skąd przychodzi ratunek – 
od Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, Wiecznego Kapłana, 
mocą Ducha Świętego.

Nowi kapłani przygotowywali się przez sześć lat formacji 
seminaryjnej. Mieli praktyki w parafiach, niektórzy byli na 
misjach.

Jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi - mówią nowi kapła-
ni diecezji tarnowskiej… Na ten dzień czekaliśmy od dawna. 
Wiemy, że wyzwań jest sporo, bo czasy są trudne. Niedawno 
kościoły były praktyczne puste. Widzimy jak zmienia się 
duszpasterstwo. Trzeba większą uwagę przywiązywać do in-
dywidualnych kontaktów z wiernymi. Musimy wychodzić do 
ludzi, którzy pozostali w domach, może u niektórych wiara 
osłabła. Trzeba ich odszukać, nieść Ewangelię i sprawować 
sakramenty – mówił ks. Mateusz Bugno.

Sześciu z dwudziestu neoprezbiterów wyjeżdżało na 
staże misyjne. Byli w Peru, Republice Środkowoafrykańskiej 
i Kazachstanie.

Na zakończenie uroczystości bp Andrzej Jeż podziękował 
rodzicom nowych kapłanów, przekazując im list zawierający 
słowa wdzięczności. 

Msza św. była transmitowana przez radio RDN i stronę 
internetową parafii bł. Karoliny w Tarnowie.

Ewa Biedroń

Prymicje ks. Kacpra Kani
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 31 maja 2020 r. 

parafia Świętego Jakuba przeżywała radosną uroczystość 
Prymicji swojego Rodaka – ks. Kacpra Kani. W sobotę, 30 
maja, o godz. 17.00 na parkingu przy kościele odbyło się 
uroczyste powitanie księdza prymicjanta, po powitaniu 
wierni przeszli do kościoła, gdzie ksiądz Kacper odpra-
wił nabożeństwo majowe. W niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego, na Mszy św. o godz. 12.00 ksiądz neoprezbiter 
Kacper odprawił swoją prymicyjną Mszę św. Jego uroczyste 

wprowadzenie do kościoła rozpoczęło się na parkingu przy 
kościele o godz. 11.30. Kazanie prymicyjne wygłosił ksiądz 
prałat Franciszek Kostrzewa.

Poniżej zaprezentujemy Wam w całości jego kazanie. 
Warto się z nim zapoznać, bo przecież nie wszyscy mogli 
być na tej uroczystości. Jest głębokie i wzruszające. Prze-
żyjmy go jeszcze raz. Mnie najbardziej wzruszył fragment 
o kapłańskich dłoniach.

M.D.

20 lat było redagowane w Brzesku. Jego redakcja, działająca 
obecnie w ramach Wydawnictwa „GOTÓW” – Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w Warszawie, w dalszym ciągu 
jest drukowana u nas w Brzesku w Drukarni PRITGRAPH.

Ta trwająca od dziesiątków lat tradycja i szczególna 
więź zarówno z naszą diecezją, jak i Brzeskiem, zobowiązuje 
nasze środowisko działające pod szyldem Stowarzyszenia 
Wspierania i Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie” (32 -800 
Brzesko, Plac św. Jakuba 3, tel. 14 68 63 038) do przypomi-
nania tej właśnie tradycji. Służą temu łamy pisma parafii 
dekanatu brzeskiego „Kościół nad Uszwicą”.

W obecnym i w kolejnych numerach KnU zamierzamy 
przypomnieć sylwetki członków redakcji i innych współpra-
cowników naszego „Wzrastania” od jego powstania aż do 
ostatnich lat. Próby takiej prezentacji były już podejmowane 
w przeszłości. Pisaliśmy już m.in. o śp. Ks. Adamie Kazi-
mierczyku, śp. Halinie Bednarczyk czy o Andrzeju Solaku, 
długoletnim sekretarzu naszego „Wzrastania” oraz o innym 
jego współtwórcy Andrzeju Trybulskim.

Ks. Zygmunt Bochenek

Ojciec Święty 35 lat temu, w 1985 roku ogłosił pierwszy 
w dziejach Kościoła „List do Młodych całego świata”. Przy-
pomniał w nim zawsze aktualną naukę Jezusa, Mistrza 
z Nazaretu, powtarzając, że wzrastanie na Jego wzór jest 
Ewangeliczną Definicją Młodości. Tej sprawie służy redago-
wane i wydawane od 1986 roku pismo – miesięcznik dla mło-

dych katolików „Wzrastanie”, 
które powstało na terenie 
naszej diecezji i przez ponad 

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
Pomóżmy młodym odkrywać bogactwo jego nauczania o wzrastaniu
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Czcigodni i kochani uczestnicy tej radosnej uroczystości, 
Bracia i siostry. To naprawdę radosna uroczystość. Są różne 
powody tej radości. Tu jest jedna – najważniejsza. Jakże się 
nie cieszyć, gdy Bóg zaprasza człowieka do współpracy w bu-
dowaniu Królestwa Bożego na ziemi. To nie lada zaszczyt, 
gdy Bóg w Osobie Jezusa stawia człowieka obok siebie 
i udziela mu boskich możliwości. Jakich? – Odpuszczania 
ludziom grzechów i przemieniania chleba i wina w Ciało 
i Swoją Krew. „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne”(J 20,23), I równocześnie domaga się dla niego należnej 
czci i szacunku: „Kto was słucha, Mnie słucha”(Łk 10,16). 

W osobie i działalności kapłana zbliża się w nie-
samowity sposób niebo do ziemi. To tkwi w samym 
centrum naszej świadomości kapłańskiej, naszego myśle-
nia i naszego chcenia być kapłanem według Serca Bożego. 
I działać „In persona Christi”, bo tak teologia określa 
istotę kapłaństwa chrystusowego – działać w Osobie 
Chrystusa.

Bardzo dobitnie wyjaśnił to papież Benedykt XVI na 
audiencji ogólnej 14. 04.2010, gdy mówił o kapłańskiej 
posłudze in persona Christi: „Aby zrozumieć, co oznacza 
działanie kapłana i persona Christi capitis – w osobie 
Chrystusa Głowy – i aby zrozumieć, jakie skutki wypływają 
z tego zadania reprezentowania Pana… przede wszystkim 
musimy wyjaśnić, jak rozumieć pojęcie „reprezentacja”. Co 
oznacza reprezentować kogoś? W mowie potocznej oznacza 

to… otrzymanie pełnomocnictwa 
od jakiejś osoby, by być obecnym 
na jej miejscu, mówić i działać na 
jej miejscu, ponieważ ten, kto jest 
reprezentowany jest nieobecny 
w konkretnym działaniu. Zapytaj-
my się, czy kapłan reprezentuje 
Pana w ten sam sposób? Odpowiedź 
brzmi nie, ponieważ Chrystus ni-
gdy nie jest nieobecny w Kościele. 
Kościół jest jego żywym ciałem, 
a głową Kościoła jest On, obecny 
i działający w nim.

Dlatego kapłan działając in per-
sona Christi Capitis i jako przed-
stawiciel Pana nigdy nie działa 
w imieniu nieobecnego, ale w samej 
osobie Chrystusa Zmartwychwsta-
łego….Działa prawdziwie i doko-
nuje rzeczy, których kapłan nie 
mógłby zrobić: konsekracji chleba 
i wina, aby stały się rzeczywiście 

In persona Christi
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obecnością Pana, odpusz-
czenia grzechów. Pan uobec-
nia swoje własne działanie 
w osobie, która pełni takie 
gesty”(L`Osservatore Roma-
no, 6/2010).

Piękny wyraz temu po-
wszechnemu przekonaniu 
ludzi wierzących dali para-
fianie pewnej niemieckiej 
parafii, gdzie proboszcz, 
człowiek otoczony wielkim 
szacunkiem i  miłością, będąc 
aktualnie daleko poza swoją 
parafią, niespodziewanie 
zakończył życie. Wiadomość 
ta napełniła ich głębokim 
smutkiem. Żywili tylko jed-
no pragnienie: nie dopuścić, 
aby został pogrzebany gdzieś 
poza swoją parafią. Spro-
wadzili więc ciało Zmarłego 
do kościoła i przy otwartej 
trumnie wyrażali mu swoje 
uczucia. A ponieważ była to 
pora letnich upałów i śmierć 
naznaczyła już swój ślad 
na twarzy Zmarłego, gło-
wę przykryto całunem tak, 
że widać było tylko ręce 
złożone na piersiach. Ze 
smutkiem i czcią patrzyli 
parafianie na te kapłańskie 
dłonie i wspominali ile dobre-
go spływało na nich przez te 
ręce. Przypominali sobie, jak 
polewały wodą chrztu główki 
ich dzieci, jak wiązały stułą 
kapłańską pary małżeńskie, 
jak kreśliły wielokrotnie 
znak krzyża świętego przy 
rozgrzeszaniu w konfesjo-
nale, namaszczaniu chorych 
i wiele, wiele innych sytuacji, 
gdy posługi kapłańskich dło-
ni uprzytomniały im, że są 
dziećmi bożymi (Przewodnik 
Katolicki nr 36, 8.IX.1963, Błogosławione ręce, s. 387). 

Kapłańskie dłonie to cud Bożej miłości. Pan Jezus 
mógł obmyśleć inny sposób przekazywania swojej łaski, lecz 
zostawił ten gest, którym sam często się posługiwał, gdy 
chodził po ziemi. To gest, który kryje w sobie wiele czułości, 
delikatności, wrażliwości, którą pragnie nam Jezus okazać 
za pośrednictwem kapłańskich dłoni swoich kapłanów. 

Wyczuła ten zamysł Boży s. Nulla, gdy ułożyła taki 
piękny wiersz: 

„O namaszczone,
o tajemnicze kapłańskie ręce!
Ojciec was lepił,
Syn umiłował,
Duch was poświęcił.
Ojciec się z wami łamie jak chlebem, 
Swą twórczą mocą.
Duch was pomazał,
Duch was napełnił i przeistoczył.
Syn was, jak owcę, pilnie odszukał wśród rąk tysięcy,

by na was złożyć Swoje przebite skrwawione Ręce.
O tajemnicze,
o przemienione
kapłańskie dłonie.
Pieczęć wieczystą wypalił na was Wieczysty Płomień.
Z bojaźni drżeniem odgadnąć pragnę, 
co się w was chowa:
Czy też wy jeszcze jesteście swoje? –
Czy Chrystusowe?”
I z tym pytaniem zwracam się do ciebie, Kacprze, naj-

młodszy kapłanie, rodaku brzeskiej parafii. Patrz często na 
swoje dłonie. Od wczoraj już nie są tylko twoje! Od wczoraj 
przez namaszczenie sakramentalne Chrystus położył na 
nie „swoje, przebite i skrwawione ręce”, abyś Mu pomagał 
czynić dobro w sercach ludzi, do których pośle Cię Biskup. 
Życzę Ci, abyś o tym zawsze pamiętał. A ta pamięć niech 
Ci pomoże zawsze wysoko stawiać godność kapłana Chry-
stusowego. To jest klucz do świętości kapłańskiego życia. 
Używaj go często, jak najczęściej. Bo nastały czasy, kiedy 
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godność kapłaństwa Chrystusowego narażona jest na wiele 
niebezpieczeństw tak od nas samych, naszych ludzkich 
słabości, jak również od ludzi nieprzyjaznych Kościołowi.

Przeżywamy ciężkie chwile zmagania się z koronawi-
rusem i obawami, aby nie zarazić kogoś i samego siebie. 
Siłę czerpiemy z wiary i prostej ludzkiej roztropności. 
W pewnej poznańskiej parafii proboszcz uspokajał swoich 
współpracowników, że u nich używa się takich pewnych 
środków dezynfekcyjnych, jakich używają lekarze przed 
operacją. Nie ma obawy roznoszenia zarazy. A jednemu 
z nich przyszła myśl, a może jakiś wirus zaplącze się mi 
na rękach, i co? Zarażę kogoś? Lecz zaraz zjawiła się inna: 
„Twoje dłonie, to moje dłonie”. I to go uspokoiło. Przecież 
Jezus nie roznosi zarazy. 

Nasze dłonie to ważna rzecz w kapłańskim życiu. Wy-
daje się, że nawet samo niebo chce nam to przypomnieć. 

Świadczy o tym osobliwość kolegiaty brzozowskiej. Prze-
chowują tam dwie wysuszone ręce kapłana, który był tam 
proboszczem w XVII wieku (ks. Bartłomiej Misiałowicz). Był 
budowniczym kościoła, długoletnim proboszczem, wielkim 
jałmużnikiem umiłowanym przez parafian. Gdy umarł, jego 
ciało złożono w podziemiach kościoła. Dwieście lat później, 
w czasie konserwacji podziemi kościoła znaleziono jego 
trumnę, w której ciało było całkowicie rozsypane, pozostały 
nienaruszone tylko obie ręce do łokcia. Złożono je w spe-
cjalnej trumience i są do dziś świadkami jego wierności 
powołaniu kapłańskiemu ( WTK nr 35, 28.VIII.1960). Niech 
twoja wierność, Bracie Kapłanie, złożona w czasie święceń 
w dłonie biskupa będzie Ci źródłem siły i radości przez całe 
najdłuższe życie. Amen.

 Ks. Franciszek Kostrzewa 
Brzesko 31 maja 2020 r. 

Odnowiona jeszcze piękniejsza
Na wzniesieniu w górnej części parku okocimskiego 

znajduje się figura Matki Bożej. W roku 1904 Zofia Jadwiga 
bar. Goetz postawiła ją na pamiątkę 50-lecia Jubileuszu 
Ogłoszenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny. Położenie figury, wśród stuletnich drzew, daleko 
od miasta nie jest przypadkowe. Każdy człowiek lepiej 
modli się w ciszy

 W dniu 2 maja 2020 roku przeżywaliśmy poświęcenie 
odnowionej figury. Zebraliśmy się liczną grupą o godz. 12 
razem z ks. Proboszczem, który ją poświęcił. Fundatorem 
odnowy jest pan Janusz Szosta opiekujący się figurą przez 
długie lata. Wśród zebranych była też siostra pana Janusza, 
Urszula Misina, aby dać świadectwo uzdrowienia. Renowa-

cją figury zajmowała się pani Krystyna Patulska. O swojej 
pracy mówiła tak: „Odnawianie figur łączę z przesłaniem 
duchowym, dotykiem Bożej obecności. To nie tylko moja 
praca, pasja, ale moc wiary.” 

 My parafianie również modlimy się przy figurze Mat-
ki Bożej Niepokalanej. Przychodzimy do Niej zwłaszcza 
w maju i październiku. W czasach, gdy w pałacu Goetza była 
szkoła, młodzież przychodziła modlić się pod figurą Matki 
Bożej przed każdym egzaminem. Maryja, choć znajduje się 
w trudno dostępnym miejscu, jakby „daleko”, widzi nasze 
troski i lęki, które przeżywamy w tych trudnych czasach 
pandemii. Nigdy nie opuści tych, którzy się do niej uciekają.

Janina Szydłowska
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Nasza „leśna Maryja”
Od Redakcji: 
Zwróciliśmy się z prośbą do siostry Janusza Szosty, pani 

Urszuli Misiny, by opowiedziała nam o „swojej leśnej Maryi”.

Figurę Maryi postawiono w 1904 r. na pamiątkę 50-let-
niego jubileuszu Niepokalanego poczęcia Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. Jej fundatorem jest 
Zofia Jadwiga bar. Goetz-Okocimska. Umieszczono ją 
w pięknej scenerii przyrody, w górnej części parku okocim-
skiego, powyżej pałacu Goetzów-Okocimskich. I tak, trwa 
z nami już od 166 lat.

Nam – rodzinie Szostów – Maryja towarzyszy od dwóch 
pokoleń. Już jako dzieci Rodzice zabierali nas pod figurę 
Maryi. Bardzo czcili wizerunek Maryi i dbali o nią. Po ich 
śmierci, nadal jesteśmy przy Maryi, czuwamy. Przynosimy 
do Niej nasze małe i duże problemy, a Ona, dobra Matka 

wysłuchuje nas, pociesza i uczy, jak mamy żyć.
Mój brat Janusz Szosta wraz z żoną Grażyną dwukrotnie 

zlecili odnowienie figury, jako podziękowanie za otrzymane 
łaski. Obydwie renowacje wykonała Krystyna Patulska 
z pomocą najbliższej rodziny.

Pierwsze odnowienie miało miejsce w 2003 roku i było 
podziękowaniem za dar życia dla mojego brata. Jadąc 
samochodem, uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Sa-
mochód został doszczętnie zniszczony, a on doznał tylko 
niegroźnych stłuczeń. Maryja była przy nim i uchroniła go 
Swoim płaszczem miłości.

Druga renowacja miała miejsce w 2020 r. Tym razem 
było to podziękowanie za uzdrowienie Grażyny z ciężkiej 
choroby nowotworowej. Gdy ona była w szpitalu na operacji, 
chemioterapii, cały czas błagaliśmy „leśną” Maryję o cud 
uzdrowienia i obecnie Grażyna jest całkowicie zdrowa.

Poświęcenie figury, po 
ostatnim odnowieniu, miało 
miejsce 2.05.2020 r. Figurę 
poświęcił ks. Józef Drabik – 
proboszcz Parafii NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła. 
W uroczystości wzięli udział 
wierni, którzy od lat przycho-
dzą pod figurę Maryi.

Teraz pragnę dać świa-
dectwo o cudzie, którego ja 
dostąpiłam niespełna 34 lata 
temu. Lekarz ginekolog - w po-
czątkowym etapie ciąży - po ob-
jawach, jakie wystąpiły, uznał, 
że ciąży nie da się utrzymać 
i że jest to początek poronienia. 
Dla matki jest to najbardziej 
traumatyczne przeżycie. Cała 
poraniona, udałam się do „le-
śnej” Maryi wypłakać swój ból, 
ale i też prosić o cud. I cud się 
dokonał. Bez żadnych dalszych 
komplikacji, urodziłam w ter-
minie zdrowego, cudownego 
chłopca.

Podaję te świadectwa po to, 
aby ludzie wiedzieli, że mamy 
taką cudowną figurę Maryi, 
przy której modląc się można 
wyprosić wiele łask.

Zachęcamy więc gorąco do 
Jej odwiedzania. Niech kult 
Maryi w tym miejscu, trwa 
przez następne pokolenia.

Apelujemy szczególnie do 
młodych. Przychodźcie do Niej 
w małych i wielkich sprawach. 
Przechodźcie prosić i dzięko-
wać, przychodźcie oddawać 
Jej cześć.

Ps. Droga do Maryi od Pa-
wilonu oznaczona strzałkami 
wymalowanymi na drzewach.

 Urszula Misina



24

Eucharystia źródłem życia
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

W kruszynie chleba Panie jesteś,
w tych kroplach wina Twoja krew…

Słoneczna, czerwcowa pogoda, soczysta, wiosenna zie-
leń doliny Uszwicy, radosny śpiew ptaków gnieżdżących 
się w konarach drzew, pięknie przygotowane ołtarze, 
perfekcyjnie posprzątany Ogród Różańcowy, profesjonalne 
nagłośnienie dające przekaz niemal na całą wioskę – to 
zewnętrzne warunki, które zachęciły wielu do przyjścia na 
sumę w uroczystość Bożego Ciała. Złagodzenie ograniczeń 
wynikających z pandemii koronawirusa napełniło nas rado-
ścią, a możliwość osobistego uczestnictwa w nabożeństwie 
w kościele uświadomiła, jak wielkim darem jest Euchary-
stia, jak cenną kapłańska posługa we 
wspólnocie parafialnej. 

Liturgii przewodniczył ks. Tadeusz 
Cetera. Ołtarz otoczyli ministranci 
i lektorzy, miejsca przed figurą Matki 
Bożej zajęły dziewczęta DSM, straża-
ków OSP reprezentował poczet sztan-
darowy, rodzice przyprowadzili swoje 
pociechy przygotowane do dzwonienia 
i sypania kwiatków, a śpiew wzmocnił 
Ludowy Zespół Gosprzydowianie. 

W homilii ks. Proboszcz mówił 
o tajemnicy obecności Chrystusa wśród 
nas i o Eucharystii, która jest najcen-
niejszym skarbem i centrum życia 
Kościoła. Podczas każdej Mszy św. 
Jezus staje żywy wśród nas, zaprasza 
na Golgotę, pozwala karmić się swoim 
Ciałem. 

Dziś Chrystus wchodzi w ludzką 
codzienność, pomiędzy domy i pola, 
szkoły i miejsca pracy, by swoją obec-
nością dodawać otuchy współczesne-
mu światu, by z miłością spoglądać 
zwłaszcza w te przestrzenie naszego 
życia, które może czasem chcielibyśmy 
przed Bogiem ukryć. Chrystus idzie, 
by pytać o naszą wiarę i naszą miłość, 
a zwłaszcza o to, czy w naszym życiu 
Eucharystia jest naprawdę ważna. 

Uroczystość Bożego Ciała to kon-
kretne wezwanie w naszej pielgrzymce 
wiary do budowania życia w świetle 
Bożej Prawdy, oraz do częstego jed-
noczenia się z Jezusem w Komunii 
Świętej, która jest pokarmem na życie 
wieczne. 

Pozwólmy Chrystusowi wchodzić 
w naszą codzienność nie tylko ten 
jeden raz w roku w złotej monstran-
cji, ale jak najczęściej w monstrancji 
naszego serca, którą stajemy się po 
przyjęciu Komunii Świętej.

Po zakończeniu obrzędów Mszy 
św. uczestniczyliśmy w adoracji Naj-
świętszego Sakramentu i procesji do 
czterech ołtarzy, które zostały przygo-
towane w obrębie granic kościelnych. 

Pierwszy ołtarz ustawiono na łodzi ewangelizacyjnej przy 
kościele, kolejne - w Ogrodzie różańcowym. W dekoracjach 
dominowały akcenty eucharystyczne oraz maryjne. W roku 
beatyfikacji sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i w 100 
rocznicę urodzin Karola Wojtyły podkreślono obecność 
i wpływ na ducha polskiego Kościoła tych dwóch wielkich 
postaci. Obfite kompozycje kwiatowe i biały obrus na stoliku 
stanowiły godne tło dla monstrancji z Najświętszym Sa-
kramentem. Radosny śpiew ptaków wplatał się naturalnie 
w pieśni eucharystyczne i w błagalny śpiew „Suplikacji.” 

Nabożeństwo zakończył hymn „Te Deum laudamus” 
i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Ewa Prus
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Śluby wieczyste w parafii na Słotwinie

Zjazd Bractw św. Jakuba z całej Polski do Jakubowa

Są w życiu każdej parafii chwile 
piękne i wzruszające. Niewątpliwie do 
takich należą śluby wieczyste sióstr 
zakonnych z parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Brzesku Słotwinie. 
Po wielu latach oczekiwań dwie nasze 
parafianki zostały powołane do służby 
Bożej. 

Modlitwy parafian zanoszone do 
Pana Boga, szczególnie adoracje przed 
Najświętszym Sakramentem w pierwsze 
czwartki miesiąca w intencji powołań 
kapłańskich i zakonnych, zaowocowały 
powołaniem Karoliny Jędryka i Sylwii 
Baron.

Karolina przyjęła imię Siostry An-
tonietty ze Zgromadzenia Służeb-
nic Najświętszego Serca Jezusowego 
w Krakowie, „sercanka” - złożyła śluby 
wieczyste 2 sierpnia 2020 r. w kościele 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
w Krakowie przy ul. Garncarskiej, 
Uroczystości przewodniczył abp Marek 
Jędraszewski.

Z pewną dozą niepewności, ze względu na wciąż 
jeszcze dającą o sobie znać epidemię, przedstawi-
ciele naszego Bractwa wybrali się do Jakubowa 
w diecezji zielonogórsko - gorzowskiej, by wziąć 
udział w ogólnopolskim zebraniu Bractwa św. Ja-
kuba Apostoła.

Szczególną okazją do zorganizowania zjazdu była 15. 
rocznica otwarcia najstarszego szlaku jakubowego i jubi-
leusz dostojnego gospodarza, Kustosza Jakubowego Sank-
tuarium, ks. Stanisława Czerwińskiego.

Spotkanie rozpoczęło się wyśmienitym poczęstunkiem, 
przywracającym siły po długiej podróży, a następnie zain-
augurowano obrady walnego zgromadzenia 
członków stowarzyszenia. W zebraniu wzięły 
udział następujące oddziały Bractwa: z Jaku-
bowa, Szczyrku, Piotrkowa Kujawskiego, Ośna 
Lubuskiego i Brzeska.

Uczestnicy dzielili się wzajemnie doświad-
czeniami, składając sprawozdania ze swojej 
działalności, a także poddawali propozycje 
kolejnych inicjatyw, związanych z kultem 
św. Jakuba i rozwojem szlaków jakubowych, 
zwłaszcza w kontekście zbliżającego się Roku 
Jakubowego 2021. Zaplanowano wiele cie-
kawych wydarzeń, m.in. tzw. Dzień Polski 
w Santiago de Compostela, kiedy to pielgrzymi 
z całej naszej Ojczyzny będą udawać się do 
grobu Apostoła.

Rzecz jasna, plany te snuto z wielką pokorą, 
ale również nadzieją, że jednak z Bożą pomocą 
zostaną one chociaż w części zrealizowane.

Po zakończonych obradach, był czas na 

Sylwia – ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej, zwanych „słu-
żebniczkami starowiejskimi”, w Starej 
Wsi koło Brzozowa - złożyła śluby wie-
czyste w dniu 15-go sierpnia 2020 r. 
w Parafii Najświętszej Maryi Panny 
Wniebowziętej w Kąclowej.16 sierpnia 
uczestniczyła w uroczystej Mszy św. 
dziękczynnej za łaskę ślubów wieczystych. 

Powołania nie można wziąć ani 
odrzucić. Można jedynie przyjąć jako 
skarb, który podaje Bóg temu, kto 
wyciąga do Niego dłonie. I tak właśnie 
zaczęła się historia naszych sióstr. Wy-
brały Chrystusa za swojego jedynego 
Oblubieńca i Pana, który dla nich jest 
siłą i mocą w słabościach.

Aby dobrze służyć Bogu, trzeba Mu 
zaufać.

Niech Boże błogosławieństwo towa-
rzyszy Siostrom na długie lata służenia 
Bogu i ludziom.

Maria Górka

przebranie się w stroje poszczególnych Bractw oraz na 
krótki spacer po urokliwej okolicy i sesje zdjęciowe.

My zaprezentowaliśmy się w nowych strojach, ufundo-
wanych ostatnio przez naszego ks. Proboszcza, a dopasowa-
nych kolorystycznie do szat św. Jakuba z ołtarza brzeskiego 
Sanktuarium, co nie uszło uwadze pozostałych członków 
zgromadzenia i wywarło niemałe wrażenie oraz podziw.

Kulminacyjnym punktem spotkania była uroczysta 
Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Stefana 
Regmunta, podczas której polecaliśmy naszą wspólnotę i ks. 
Jubilata Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Sławomira Bezpalko
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Początki trwającej do dziś współpracy Kazimierza Ol-
chawy z naszym środowiskiem sięgają roku 1991, kiedy to 
nowy proboszcz parafii Brzesko dowiedział się, że w dalszym 
ciągu, właśnie w Brzesku, będzie musiał prowadzić redakcję 
i zorganizować na nowo w tym niewielkim środowisku druk 
i administrację pisma, które powinno rozchodzić się na całą 
Polskę. Dotąd przez kilka lat te sprawy były prowadzone przez 
sekretariat diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży w Tar-
nowie. Pomijając szczegóły, podam tylko, że sam druk pisma 
był prowadzony m.in. w Drukarni Pallotynów w Ząbkach 
koło Warszawy, w Katowicach, w Rzeszowskich Zakładach 
Graficznych, w „Energoprojekt” Kraków, w Klubie Inteligencji 
Katolickiej na ul. Siennej w Krakowie (skład), w „Fleksografie” 
w Krakowie. Ta tułaczka, o dziwo, przyczyniła się do wielkiego 
„skoku”: 1000 egzemplarzy w1986 roku do 25 000 egz. w 1991. 
Ten nakład utrzymywał się w następnych latach, kiedy prze-
staliśmy notować w „stopce” jego wysokość.

Od lipca 1998 roku skończyła się ta tułaczka po drukar-
niach w całej Polsce, gdy podjął się jej „Printgraph – Brzesko”, 
który do dziś, także po zmianie właściciela pisma i wydawcy, 
ją prowadzi.

Trzeba dodać, że w 1992 roku, kiedy 
„Wzrastanie” było już wydawane i reda-
gowane w naszym mieście, odwiedził nas 
z okazji pobytu w Brzesku twórca i wła-
ściciel CAN – PACK-u, Giorgio. Razem 
z nim był także dyrektor tego zakładu, p. 
Smulski, który później odwiedzał parafię 
kilkakrotnie. Pan Giorgio uczestniczył 
także ze znaczną grupą członków Za-
rządu i pracowników w nabożeństwie 
odprawionym w naszej brzeskiej Farze. 
Jednym z owoców tej niecodziennej 
wizyty był dar, który otrzymała nasza 
redakcja i administracja „Wzrastania” 
w postaci znacznej ilości papieru dru-
karskiego, który wykorzystaliśmy przy 
druku chyba dwu lub trzech numerów 
naszego pisma.

Powróćmy jeszcze raz do naszego przyjaciela, Kazimierza 
Olchawy…

Kompletując na nowo redakcję – po przeniesieniu wy-
dawnictwa do Brzeska – stanęliśmy wobec konieczności 
zatrudnienia doświadczonego fotografa i grafika. Liczyliśmy 
na ks. Stanisława Nowaka, cenionego w naszej diecezji 
duszpasterza, artystę plastyka po ASP, pochodzącego z są-
siadującego z Brzeskiem Starego Wiśnicza. Choć sam nie 
mógł podjąć współpracy, zaproponował swego siostrzeńca, 
geodetę a równocześnie dziennikarza, znanego w redakcjach 
krakowskich – Kazimierza Olchawę - który był także na-
uczycielem fotografii w Liceum Plastycznym w Nowym Wi-
śniczu. Pan Kazimierz ubogacił swymi propozycjami przez 
wiele lat organizowane w Brzesku jesienne Dni Kultury 
Chrześcijańskiej i wiosenne Dni Młodych. Wspierał także 
programy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Młodzieży na Jasną 
Górę, szczególnie z udziałem odradzającego się Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży i naszego brzeskiego, o zasięgu 
ogólnopolskim miesięcznika „Wzrastanie”. Na jego łamach 
przez kilkanaście lat spotykaliśmy doskonałe zdjęcia i tra-
fiające do potrzeb młodego czytelnik teksty.

Spotykamy je obecnie, po kilkudziesię-
ciu latach nie tylko w rocznikach „Wzra-
stania” na półkach bibliotek parafialnych 
czy szkolnych, ale także na łamach wy-
dawanych w osobnych, o bogatej szacie 
graficznej tomach, które ukazują się dzięki 
wsparciu finansowemu różnych instytucji.

Zachęcam do zainteresowania się i za-
kupienia dwu ostatnich tomów zawiera-
jących wiele doskonałych tekstów i zdjęć, 
które po raz pierwszy red Kazimierz 
Olchawa publikował na łamach brze-
skiego, a równocześnie ogólnopolskiego 
„Wzrastania”.

Książki te są do nabycia w „Gazecie 
Miechowskiej”. Adres: 32 -200 Miechów, 
Plac Kościuszki 7/28, tel./fax 41/383 40 26, 
Facebook: gazeta miechowska.

Fotograf Kazimierz Olchawa
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brzeskiego. Okazało się, że nadal będę kontynuował dusz-
pasterstwo młodzieży. Równocześnie zaistniała możliwość 
otworzenia w naszym mieście szkół katolickich: Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjum w pozyskanym po wielu 
staraniach budynku Browaru Okocim.

Drugim zadaniem było uruchomienie w parafialnych 
obiektach ogólnopolskiego czasopisma dla młodzieży „Wzra-
stanie” wydawanego dotychczas w Tarnowie. Realizacja 
tych zadań stała się możliwa dzięki powstaniu w parafiach 
a także w samorządach atmosfery zrozumienia, pomocy 
finansowej, uzyskania materiałów budowlanych, a także 
pozyskanie utalentowanych osób, którzy włączyły się do 
zespołów redakcyjnych „Wzrastania”.

LIST POŻEGNALNY

W imieniu wszystkich francuskich przyjaciół CASSIOPE, chciałbym Wam powiedzieć o emocjach, jakie nam 
towarzyszą od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci Tadeusza.

Przez ponad 20 lat przeżyliśmy tak wiele chwil szczerej przyjaźni, czy to tutaj w Brzesku, czy u nas we Francji, 
że teraz wszystkie te wspomnienia powracają, ogarniają nas i poruszają do głębi.

Tadeuszu, Ty ze swą odwieczną dobrocią i życzliwością byłeś zawsze obecny, aby pomagać Marii na wszystkich 
naszych spotkaniach w ramach naszego wspólnego projektu „Dzieci Jasienia”. Twoja naturalna dyskrecja skrywała 
wyostrzoną polityczną świadomość, która nie ignorowała historii i cierpień, tych dawnych, czy tych bliskich, Twojego 
kraju i świata. Nie brakowało więc debat historycznych na każdym z naszych spotkań….Te dobre wspólne chwile, 
jak i wiele innych, są nieustannie w naszych sercach.

Nie zapomnimy tych pięknych wspólnych podróży po Francji, podczas których zwiedziliśmy Chambort i naszych 
przyjaciół w Limoges. Pamiętają nas skały Jard sur Mer na wybrzeżu Atlantyku…i dzieci z Jasienia… Tu spełniały się 

nasze marzenia o solidarności 
w Europie, która wciąż wymaga 
konsolidacji. Byliśmy razem 
z Tobą, Tadeuszu, skromnymi 
aktorami na scenie tej konkretnej 
historii. Dziękujemy za to Bogu.

Ja nie wspomnieć Twojej 
wspaniałej rodziny: Twoich 
dzieci i wnuków, które Cię 
kochają. Są nieustannie obecni 
we wszystkich naszych działa-
niach… uważni i rozważni.

Tadeuszu! Niech Ci ziemia 
lekką będzie. Dołączyłeś już do 
Światła i Pokoju. Zawsze będzie-
my o Tobie pamiętać!

W imieniu wszystkich 
„Przyjaciół Cassiope” 

 Jean Claude MariaudFrancja - Plaisir pod Paryżem,27.07. 2020

Zebrani w Brzeskiej Farze przy trumnie śp. Tadeusza 
Babicza powtarzamy od kilku dni rzadko używane na co 
dzień słowa: geodeta powiatowy, kartograf, naczelnik ka-
tastru, organizator wielokrotnych scaleń gruntów i współ-
twórca map topograficznych wielu regionów naszego kraju 
w Państwowym Zakładzie Fotogrametrii w Krakowie…
Tadeusz Babicz 0d 1990 do 1994 roku przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzeska, pierwszej Rady wyłonionej w  wyniku 
wolnych wyborów samorządowych a w następnych kaden-
cjach członek komisji tej rady. Współtwórca mapy nume-
rycznej powiatu brzeskiego, która była jedną z pierwszych 
tego typu map w Polsce.

Tę skomplikowaną, zwykle niezrozumiałą dla większości 
ludzi pracę, którą powinno się nazywać sztuką, Tadeusz 
łączył w długich latach rządów komunistycznych, zwłaszcza 
w okresie stanu wojennego z konspiracyjną działalnością 
- prowadzeniem w rejonie brzesko – bocheńskim „Solidar-
ności”, zwłaszcza pomocy internowanym działaczom i ich 
rodzinom.

Opatrzność tak zrządziła, że nasze drogi życiowe, nasza 
służba dla Boga i Ojczyzny spotkały się właśnie w latach 
dziewięćdziesiątych, tu w Brzesku. Po kilkunastu latach 
prowadzenia diecezjalnego prowadzenia duszpasterstwa 
młodzieży, szczególnie rozległej akcji „Wakacje z Bogiem” 
i parafialnych grup młodzieżowych, w 1989 roku otrzy-
małem funkcję proboszcza Parafii Maryi Matki Kościoła  
i św. Jakuba w Brzesku oraz zadanie prowadzenia dekanatu 

Zmarł Tadeusz Babicz
(słowo ks. Zygmunta Bochenka)
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Jeszcze 20 maja bieżącego roku, czyli w 79 rocznicę 
urodzin Krystyny Duda, nikt z nas nie pomyślał, że 
w święto św. Antoniego z Padwy i w drugim dniu Fatim-
skim zgromadzimy się przy trumnie śp. Krystyny Duda 
w kościele parafialnym i będziemy się modlić o jej zba-
wienie wieczne, o przebaczenie jej win i słabości i jedno-
cześnie dziękować za wszelkie dobro, które wyświadczyła 
jako Siostra, Żona, Matka, Babcia, jak i osoba mocno 
zaangażowana w życiu parafialnym i naszej lokalnej 
społeczności. 

Niezbadane są wyroki Boskie i nie do wyśledzenia 
jego drogi - napisze św. Paweł w  „Liście do Rzymian”. 
W odniesieniu do śmierci oznacza to, że nie da się okre-
ślić, w jaki sposób nasze doczesne życie osiągnie swój 
ziemski kres. Śmierć bliskiej nam osoby zawsze jest 
bolesna, stanowi egzystencjalną wyrwę i uderza w nasze 
plany i zamierzenia, które w obliczu tej śmierci trzeba 

skorygować. A jednak śmierć naszej drogiej Krystyny 
stała się faktem i tak bardzo prosimy Boga, aby mogła 
w Nim odnaleźć wieczne szczęście i dopełnienie swojej 
wiary i Miłości do Niego i do Matki Bożej. Zapewne nie 
jest przypadkiem, że odeszła w Niedzielę Trójcy Przenaj-
świętszej, być może skorzystała z Bożego zaproszenie na 
Imieniny Boga Trójjedynego. 

 Wiara, Nadzieja i Miłość w odniesieniu do Boga Naj-
wyższego, którego objawił nam Jezus Chrystus przez swo-
je życie, śmierć i zmartwychwstanie, są miarą i treścią 
naszego chrześcijańskiego życia. Śmierć Naszego Pana 
i Jego Zwycięstwo nad nią jest tak bardzo wyzwalające 
i motywujące, aby Boga kochać nade wszystko i wszystko 
mu zawierzyć. «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie … każdy, 
kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 
Tak powiedział Jezus do Marty, gdy płakała nad śmiercią 
swego Brata Łazarza 

I nie dajmy się angażować w puste dyskusje, czy coś 
jest po śmierci, czy nie ma.. Mamy Ewangelię, naukę 

Odeszła do wieczności

Ks. Krzysztof Chaim nie żyje
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 

(J 14, 2)
W dniu 8 maja, po 19 latach kapłańskiej posługi, 

w wieku 46 lat, zmarł ks. Krzysztof Chaim - nasz Rodak. 
To był niezwykły ksiądz, bo niezwykłym był człowiekiem – 
wspomina pani Lidia - Był pokorny, zawsze uśmiechnięty, 
zawsze otwarty na innych. 

Urodził się 31.10.1974 r w Brzesku jako syn Józefa i Ste-
fanii z domu Dobranowska. W 1994 roku, po zdaniu matury 
w Technikum Elektrycznym 
w Brzesku, wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Tarnowie. 
Wiele osób poznało go w czasie 
pielgrzymki z Tarnowa na Ja-
sną Górę w grupie nr 8 - św. 
Stanisława Szczepanowskiego. 
Jeszcze jako kleryk wyróżniał 
się charyzmą, mocnym głosem 
i niezwykłym poczuciem hu-
moru. 

Święcenia kapłańskie przy-
jął w tarnowskiej katedrze 
26.05.2001 r. Na obrazku pry-
micyjnym zamieścił słowa: „Góry 
mogą ustąpić i pagórki się za-
chwiać, ale Miłość moja nigdy 
nie odstąpi od ciebie, mówi Pan”. 
(Iz ) Jako wikariusz pracował 
w parafii pw. Narodzenia NMP 
w Tymbarku (2001-2003), a na-
stępnie w tarnowskiej parafii 
pw. św. Józefa i MB Fatimskiej 
(2003-2008). Uczył religii w Ze-
spole Szkół Specjalnych dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących 
oraz był duszpasterzem głucho-
niemych w okręgu tarnowskim.

Od roku 2008 pracował 
w duszpasterstwie Polskiej 

Misji Katolickiej w Anglii i Walii. W latach 2008-2011 
był wikariuszem parafii pw. MB Częstochowskiej i św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Bradford. W 2011 r. został 
założycielem i pierwszym proboszczem parafii pw. Świętej 
Rodziny w Enfield.

Na Wyspach Brytyjskich był bardzo cenionym duszpa-
sterzem. Pod informacją o jego śmierci na profilu parafii 
w Enfield pojawiło się ponad 170 komentarzy. Przytoczę 
kilka: Nie spotkałam do tej pory tak wspaniałego księdza. 
Bardzo smutna wiadomość – napisała pani Sylwia.

Wspaniały człowiek. Tak do 
siebie dzieci przekonywać tylko 
On potrafił. Oddawał dzieciom 
całe swoje serce – to z kolei słowa 
pani Magdaleny.

Każdy, kto go spotkał, czuł 
się dobrze w jego obecności. 
Razem z rodziną odwiedziliśmy 
go w Anglii, gdzie mogliśmy 
zobaczyć parafię, którą założył 
dla Polaków. Był bardzo lubia-
ny przez polskie dzieci, które 
w kościele, na Mszy św. chciały 
być najbliżej ołtarza i swojego 
księdza. Ks. Krzysztof w czasie 
homilii podchodził do nich, 
siadał na dywanie i rozmawiał 
z najmłodszymi o Ewangelii. 
Teraz, gdy rozmawiamy z mę-
żem o cierpieniu i śmierci ks. 
Krzysztofa, widzimy, że całe 
życie bardziej dbał o innych niż 
o siebie – wspomina pani Monika.

Msza święta za spokój 
Duszy śp. ks. Krzysztofa, 
została odprawiona w ko-
ściele Miłosierdzia Bożego 
w poniedziałek (11 maja) 
o godz. 15.00. 

Dz. Polski z 16.05 2020 r.
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kaplicy cmentarnej oraz domu zakonnego ss. Józefitek i wiele 
innych. Do tego należy doliczyć wiele dzieł duszpasterskich, 
jakie powstały Jego staraniem. Nie sposób nie wspomnieć 
tutaj również o dwóch powołaniach do kapłaństwa, jakie 
miały miejsce w uszewskiej parafii w ostatnim ćwierćwieczu.

- Patrząc na to wszystko, sam nie mogę się nadziwić, 
że udało się zrobić, aż tak wiele. Przecież ja nie jestem ani 
inżynierem ani budowlańcem. Mam tylko doświadczenie mi-
syjne i duszpasterskie – mówił żartobliwie. Gdyby nie wasza 
pomoc i wasze zaangażowanie, a przede wszystkim gdyby nie 
nasza wspólna modlitwa i światło Ducha świętego, to myślę, 
że niewiele udałoby się zrobić - mówił duszpasterz do swoich 
parafiach, dziękując również za wszelkie dobro i życzliwość, 
jakiej doświadczył podczas 23 lat pobytu w Uszwi.

Msza święta dziękczynna była okazją nie tylko do 

Kościoła i wiarę w Miłosierdzie Boże
A wiara w Miłosierdzie Boże pozwala nam z pokorą 

wyznawać nasze błędy i winy i w zwierciadle Bożej Mą-
drości na nowo skorygować ten wymiar życia, gdzie żeśmy 
się zakręcili. Nie tak dawno przeczytałem taką sentencję, 
że lepiej jest czasami potknąć się na słusznej drodze do 
celu, niż kroczyć prężnymi krokami po bezdrożach. To 
oznacza, że na drodze Bożej możemy się czasem potknąć, 
czasem zboczyć, może nawet pogubić, ale jeśli wrócimy do 
tej drogi lub na niej będąc, się podniesiemy, to dojdziemy 
do celu. Jeśli natomiast pójdziemy bezdrożami na tym 
łez padole, to wszystko zmarnujemy. Nie daj Boże takich 
doświadczeń.. 

W liście do Rzymian, którego fragment przeczytała 
nam dzisiaj wnuczka zmarłej, Aleksandra, tegoroczna 
Maturzystka, mamy jasne wskazanie: Nikt zaś z nas nie 
żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:# jeżeli bowiem 
żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy 
dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. 

Żegnając naszą drogą Siostrę Krystynę życzmy so-
bie wzajemnie, byśmy żyli dla Boga i w Nim umierali, 
czyli w momencie śmierci przeszli z tej rzeczywistości 
ziemskiej, czasowej, do tej nadprzyrodzonej, wiecznej. 
Wypełniajmy to nasze życie, modlitwą i pracą, radością 
i pokojem, zawierzajmy Bogu i Maryi nasze nieszczęścia 
i tragedie, nasze lęki i niepewności. Tego wszystkiego nie 
brakowało w życiu Krystyny. Starała się by w jej rodzinie 

Bóg był na pierwszym miejscu, cieszyła się narodzinami 
swych dzieci i wnuków. Była dumna z ich osiągnięć, ale 
też bolała nad porażkami i trudnymi doświadczeniami. 

Wiele serca oddała w służbie Kościoła, chociażby 
przez udział w Towarzystwie Przyjaciół Tarnowskiego 
Seminarium, w Studium Biblijnym, czy w Kole Żywego 
Różańca. Wiele razy witała księży biskupów podczas 
wizytacji, księży prymicjantów Rodaków, czy też księży 
Jubilatów. Życzliwość do kapłanów wyniosła z domu 
rodzinnego. Jej najstarszy brat, przedwcześnie zmarły, 
ks. kanonik Antoni Szydłowski, był częstym gościem w jej 
domu wraz ze swoimi przyjaciółmi. 

A jej wieloletnie wędrowanie do Częstochowy, do 
Matki i Królowej Polski, w czasie którego otrzymała 
pseudonim,,kromka chleba” jest świadectwem, że umiała 
dzielić swój czas i dostatek z bliźnimi. Jako najstarszy 
z jej 7 chrześniaków i chrześniaczek chcę też podziękować 
za jej duchowe i materialne wsparcie na mojej drodze 
kapłańskiej.

Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera 
dla siebie, jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli 
zaś umieramy, umieramy dla Pana. Niech ta sentencja 
św. Pawła pozostanie w naszym sercu i pomoże wypeł-
nić do końca nasze życie w Bogu, tak jak to uczyniła śp. 
Krystyna, którą dzisiaj żegnamy.
Obszerne fragmenty kazania ks. Piotra Gawendy 

podczas Mszy św. pogrzebowej

Tłumy parafian, które uczestniczyły we Mszy świętej 
dziękczynnej za 23 lata posługi swojego proboszcza i duszpa-
sterza, modliło się i dziękowało za pełnioną przez Niego posługę 
kapłańską. Uroczystą Eucharystię, której - po raz ostatni, 
jako proboszcz parafii - przewodniczył ks. prałat Jan Kudłacz, 
koncelebrowało dwóch kapłanów diecezjalnych pochodzących 
z parafii, obecny wikariusz pracujący w parafii oraz jeden 
kapłan misjonarz należący do zgromadzenia zakonnego o.o. 
Redemptorystów.

- Sługą nieużytecznym jestem. Zrobiłem wszystko, co 
powinienem zrobić (…) – mówił ks. prałat Jan Kudłacz na 
zakończenie Mszy świętej dziękczynnej za blisko ćwierć wieku 
sprawowania urzędu proboszcza, parafrazując słowa z Ewan-
gelii św. Łukasza. Może nie wszystko zrobiłem tak jak należy? 
Może trzeba było zrobić coś inaczej ? Może coś zaniedbałem 
? Prawdopodobnie tak (…). Na pewno troszczyłem się 
o rozwój duchowy swoich parafian, których powierzył mi 
ksiądz biskup ordynariusz, abym prowadził ich drogą 
do zbawienia. W ciągu 23 lat mojego pobytu w Uszwi, 
odprawiłem we wszystkie niedziele i święta nakazane 
około 1400 Mszy świętych w intencji parafian, tzw. Mis-
sa pro populo. Nigdy też nie zaniedbywałem modlitwy 
w intencji swoich parafian, do której zobowiązany jest 
każdy proboszcz. Jednym słowem, zrobiłem to …  co 
zrobiłem i niech to wszystko osądzi dobry Bóg – mówił 
dalej ze wzruszeniem.

A przyznać trzeba, że ks. Jan Kudłacz w czasie okresu 
swojego proboszczowania zrobił w parafii bardzo dużo. 
Nie sposób wymienić wszystkiego, ale warto wspomnieć 
chociażby generalny remont zabytkowego kościoła, po-
prawę estetyki otoczenia wokół placu przykościelnego, 
generalny remont plebanii i domu parafialnego, remont 

Parafia Uszew podziękowała swojemu 
wieloletniemu proboszczowi
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modlitwy, ale również do osobistych podziękowań, jakie 
złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, 
Liturgicznej Służby Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej, 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży a także obydwie repre-
zentacje Ochotniczej Straży Pożarnej, obydwu stowarzyszeń 
kulturalnych działających zarówno w Uszwi, jak i Zawadzie 
Uszewskiej oraz sołtysi obu wsi należących do jednej parafii.

W imieniu całej wspólnoty życzenia i podziękowanie zło-
żyła Barbara Pawełek, która nawiązując do słów wiersza 
ks. Jana Twardowskiego mówiła o tajemnicy powołania, jako 
pięknym darze, który nie przychodzi sam od siebie. W dalszej 
wypowiedzi wyraziła wdzięczność księdzu proboszczowi za 
sprawowane Msze święte, wygłoszone Słowo Boże, a przede 
wszystkim za posługi sakramentalne, jakich udzielił swoim 
parafianom w ciągu blisko ćwierć wieku pobytu w Uszwi. 
Podkreślając uznanie pracy kapłańskiej i misyjnej ks. Jana 
Kudłacza, zarówno tutaj w diecezji tarnowskiej, jak i na 
kontynencie afrykańskim, przedstawicielka Rady Parafialnej 
mówiła także o wielkim szacunku jakim cieszy się u biskupa 
ordynariusza, który obdarzył Go nie tylko diecezjalną godno-

ścią Kanonika Honorowego Kapituły Bocheńskiej ale również 
za Jego rekomendacją otrzymał tytuł Honorowego Kapelana 
Jego Świątobliwości, czyli prałata.

Po zakończonej Mszy świętej, delegacja miejscowego 
samorządu na czele z wójtem gminy, radną gminną oraz 
przewodniczącym Rady Gminy wręczyła dostojnemu Kapła-
nowi uchwałę, na mocy której otrzymał tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Gnojnik. Krótka laudacja zawarta była 
w treści merytorycznej przedmiotowej uchwały.

- No tak. Czyli teraz będę miał podwójne obywatelstwo. Je-
stem stałym obywatelem wsi Uszwi i honorowym obywatelem 
gminy Gnojnik. Dziękuje za to wyróżnienie – mówił żartobliwie 
z uśmiechem. Już za tydzień, będziemy witać ks. Krzysztofa 
Tworzydło, jako nowego proboszcza parafii św. Floriana 
w Uszwi, którego biskup diecezjalny wyznaczył do pełnienia 
dalszej posługi. Przyjmijcie Go z ufnością i serdecznością. 
Otoczcie Go wszelkim dobrem i modlitwą. Ja nadal zostaje 
w parafii w charakterze rezydenta – dodał na zakończenie 
ustępujący proboszcz.

Marek Białka

W życiu religijnym wspólnoty parafialnej miano-
wanie nowego proboszcza jest zawsze ważnym wyda-
rzeniem. Tak też było w niedzielę 9 sierpnia, kiedy wierni 
powitali nowego pasterza uszewskiej parafii - ks. Krzysztofa 
Tworzydłę. Zastąpił on ks. prałata Jana Kudłacza, który po 
44 latach posługi kapłańskiej, w tym 23 latach probostwa 
w Uszwi przeszedł na emeryturę. Uroczystą sumę pod 
przewodnictwem nowego ks. proboszcza rozpoczęła procesja 
wejścia, której towarzyszył śpiew hymnu do Ducha Świę-
tego. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prałat Jan Kudłacz 
oraz kapłani rodacy - ks. Kazimierz Kowalczyk i ks. Łukasz 
Pawełek. Obrzędu wprowadzenia nowego proboszcza do-
konał dziekan dekanatu Brzesko ks. prałat Józef Drabik. 
Odczytał on dekret, w którym Biskup Tarnowski Andrzej 
Jeż mianował ks. Krzysztofa Tworzydłę proboszczem parafii 
św. Floriana w Uszwi, powierzając mu troskę o zbawienie 
wiernych oraz administrację parafii w sprawach duchowych 
i materialnych. Podczas Eucharystii ks. proboszcz złożył pu-
blicznie uroczyste wyznanie wiary oraz przyrzeczenie wier-

Parafia pw. św. Floriana w Uszwi ma nowego proboszcza

Kazimierz Olchawa wspomina ks. Stanisława Nowaka

ności Kościołowi. Wygłosił także homilię, której motywem 
przewodnim były słowa Pana Jezusa: Odwagi! Ja jestem, 
nie bójcie się! (Mt 14,27). Porównał w niej życie każdego 
z nas, życie wspólnoty parafialnej i całego Kościoła do łodzi 
miotanej falami. Podkreślił, że w trudnych sytuacjach trzeba 
zaufać, że Bóg jest mocniejszy, że bez Jego woli nic się nie 
dzieje i On ze wszelkiego zła potrafi wyprowadzić dobro. 
Zwrócił także uwagę na wartość modlitwy: Żeby nie utonąć, 
nie zgubić się w tym świecie, który nas otacza, trzeba znaleźć 
chwilę na modlitwę. Uczmy się od Chrystusa tego, abyśmy 
codziennie na modlitwie ufnej, wytrwałej szukali pomocy. 

Na zakończenie uroczystości nowego pasterza powitali 
przedstawiciele parafii, którzy wyrazili gotowość współpracy 
oraz życzyli wytrwałości w realizowaniu wyznaczonych ce-
lów, życzliwości ludzkich serc, opieki Matki Bożej i patrona 
parafii św. Floriana. Ks. proboszcz podziękował za życzliwe 
przyjęcie oraz prosił o modlitwę i pomoc w budowaniu wspól-
noty parafialnej w wymiarze duchowym i materialnym. 

Teresa Czesak

Dla zainteresowanych Czytelników przedrukowujemy 
zdjęcie i fragment jednego tekstu z książki „500 lat kościoła 
w Starym Wiśniczu” str. 174-175.

Ciekawym momentem w życiu księdza artysty Stanisła-
wa Nowaka było malowanie obrazu, który miał być wymie-
niony przez siostry albertynki z Krakowa za znajdujący się 
we Lwowskiej Galerii obrazów obraz namalowany przez św. 
Brata Alberta „Ecce Homo”. Było to chyba na początku lat 
siedemdziesiątych, kiedy siostry albertynki dowiedziały się 
o tym. Poczyniły więc starania, aby ten obraz odzyskać. 
Ich działania poszły dwukierunkowo. Zamówiły u ks. No-
waka obraz, który – miały nadzieję – spodoba się jeszcze 
ówczesnej władzy radzieckiej. Był to obraz pokazujący 
wydarzenie, które miało miejsce, czyli spotkanie w Poro-
ninie Brata Alberta z Leninem. Po drugie – zakupiły Desie 

obraz ukraińskiego malarza Iwana Trusza.
Te dwa obrazy siostry zaoferowały do wyboru przez władzę 

radziecką za „Ecce Homo”. Wybrano obraz Trusza i w ten 
sposób obraz ukazujący Brata Alberta i Lenina pozostał 
w zbiorach ks. Nowaka.

Kiedy już po śmierci artysty w Galerii BWA u „Jaksy” 
prezentowana była wystawa jego obrazów, wydałem ksią-
żeczkę „Malarstwo ks. Nowaka”. Spadkobierca ks. Nowaka, 
jego bratanek – Jerzy Nowak - zaproponował mi, abym 
w ramach rewanżu wybrał jeden z obrazów mojego kuzy-
na. Znając historię z obrazem „Ecce Homo, która została 
opisana w kwartalniku „Kraków”, wybrałem obraz ze św. 
Albertem i Leninem. Obraz ten wisi w redakcji „Gazety 
Miechowskiej”.

Kazimierz Olchawa
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Ks. proboszcz Krzysztof Tworzydło 

ur. się w 1969 r. i pochodzi z parafii Wnie-
bowzięcia NMP w  Nowym Wiśniczu. Po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego 
w  Bochni wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Tarnowie. Pracę 
magisterską Eklezjalny wymiar duchowości 
Arcybiskupa Jerzego Ablewicza napisał 
pod kierunkiem bpa Władysława Bobow-
skiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 
maja 1994 r. z rąk bpa Józefa Życińskiego. 
Pracował jako wikariusz w  parafiach: Bł. 
Karoliny w Tarnowie, Miłosierdzia Bożego 
w  Brzesku Narodzenia NMP w Tarnowie 
Matki Bożej Szkaplerznej w  Dąbrowie 
Tarnowskiej, gdzie pełnił funkcję deka-
nalnego duszpasterza Liturgicznej Służby 
Ołtarza oraz Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców. Przez ostatnie 6 lat był 
proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP 
w Dulczy Małej. W ubiegłym roku obcho-
dził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

„Spotkanie św. brata Alberta z Leninem” -
 obraz zamówiony u ks. Stanisława Nowaka przez 

siostry albertynki z zamiarem wymienienia go 
na „Ecce Homo” autorstwa Adama Chmielowskiego 

przyszłego św. brata Alberta



Brzeskie Towarzystwo GRYF

15 sierpnia 2020 r. nasz rodak, ks. dr Jacek Wrona, pracujący obecnie w Stanach Zjednoczonych,
przeżywał jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Kazanie wygłosił ks. Profesor Robert Skrzypczak. 

W koncelebrze byli również ks. Proboszcz Józef Drabik i ks. Czesław Kaput.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. dra. Jacka Wrony

Pożegnaliśmy śp. Tadeusza Babicza

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. 976 824 723, 14 68 63 038, e-mail: mariad19@wp.pl
Skład i Druk: Drukarnia BOWA 14 68 61 470.


