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Przez owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu, zgodnie z hasłem obecnego roku liturgicz-
nego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,  zmierzamy do radosnych Świąt Zmar-
twychwstania. Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, abyście naprawdę uwierzyli, że nawet 
w najtrudniejszych chwilach życia nie jesteście samotni i opuszczeni. Zawsze jest z Wami 
Bóg! On zwyciężył grzech i śmierć! On pamięta o każdym z nas.

Ks. Dziekan Józef Drabik, Duszpasterze Fary Brzeskiej i Redakcja
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Wstał Pan Jezus z martwych
Po trzydniowej męce,
Chodzi po wsi naszej,
Z chorągiewką w ręce,
Powiewa nią, wyśpiewuje
Swoją Aleluję	 	 	 	

	 	
Tak	dziewięćdziesiąt	lat	temu	pisał	

Jan	Kasprowicz,	syn	polskiej	wsi,	czło-
wiek	wielkiej	wiary,	 poeta	 o	 gorącym,	
przepełnionym	miłością	Ojczyzny	
sercu.	Przesyłamy	Wam,	Drodzy	
Rodacy,	te	jego	słowa	z	serdecznymi	
życzeniami,	 abyście	 przyjeżdża-
jąc	 do	 kraju,	 czy	 przenosząc	 się	
tu	 duchowo	 i	 przechodząc	przez	
uliczki,	 ścieżki,	 zagajniki	 naszej	
Ziemi	 Brzeskiej,	 pokryte	 świeżą	
zielenią,	 ozdobione	 stokrotkami	
czy	 fiołkami,	 mogli	 Go	 spotkać		
i	 powitać	 radośnie.	 Bo	 przecież	
nie	 tylko	 w	 odległej	 Palestynie,	
ale	 właśnie	 tu,	 na	 naszej	 mało-
polskiej,	 brzeskiej	 ziemi,	 spełnia	
się	 nieustannie	 cud	 Jego	 Zmar-
twychwstania.	To,	 co	 oczyma	po-
ety	widział	Kasprowicz	 i	 zapisał		
w	drugiej	strofie	paschalnej	pieśni:

Po podwórkach pieją
Poranne koguty,
Chodzi Jezus z kajdan
Śmiertelnych rozkuty.
Chorągiewką wymachuje
Nucąc Aleluję

(W świętą Aleluję)

Ożywieni	wiarą	przyjeżdżacie	
na	Święta,	aby	 tu,	wśród	 swoich	
bliskich,	w	swoich	otwartych	szero-
ko	kościołach	parafialnych,	których	
wejścia	 i	 bramy	są	udekorowane	
wielobarwnymi	 palmami,	 prze-
żyć	doroczne	misterium	Męki,	Śmierci	
i	Zmartwychwstania	Chrystusa,	Miste-
rium	Jego	Paschy.	Dla	wielu	pochodzących		

z	okolicznych	parafii	to	świętowanie	za-
czyna	się	od	Brzeskiej	Fary.	Tak	się	prze-
dziwnie	złożyło,	że	kiedy	Polska	weszła	
do	Unii	Europejskiej,	otwarły	się	granice	
i	rynki	pracy	w	krajach	zachodnich,	do	
których	zaczęły	wyjeżdżać	tysiące	ludzi,	
także	z	Ziemi	Brzeskiej,	ustawiono	„na	
brzysku”	przed	nowym	kościołem	figurę	
św.	 Jakuba	 Apostoła,	 niestrudzonego	
głosiciela	Ewangelii	na	krańcach	świa-

ta.	I	już	ponad	10	lat	św.	Jakub,	Patron	
Europy,	Parafii	i	naszego	Miasta	z	laską	
pielgrzyma	stoi	zwrócony	na	plac	autobu-

sowy,	na	którym	codziennie	zatrzymują	
się	dziesiątki	autokarów	odjeżdżających	
i	przyjeżdżających	 ze	wszystkich	 stron	
Europy.	Przed	Świętami	Wielkanocnymi	
będzie	witał	serdecznie,	szczególnie	Was,	
z	wielkimi	walizami	i	torbami	podróżny-
mi,	wracających	z	Neapolu,	Frankfurtu,	
Londynu	i	dziesiątków	innych	miejscowo-
ści	w	krajach	zachodnich.	Razem	z	nim	
witają	Was,	Drodzy	Rodacy,	duszpasterze	

Ziemi	 Brzeskiej,	 szczególnie	 Ci,	
posługujący	w	parafii	N.M.P	i	św.	
Jakuba	 Apostoła.	 Chcemy	 Was	
i	wszystkich	 migrantów	 z	Ziemi	
Brzeskiej	zapewnić,	że	pamiętamy	
o	Was.	O	tych	,	którzy	odwiedzają	
często	 swe	 rodziny	 i	 tych,	którzy	
z	różnych	względów	tego	nie	czynią.	

Na	zakończenie	 informujemy,	
że	w	sobotę	11	kwietnia	przyjedzie	
do	Brzeska	Bp	Wiesław	Lechowicz		
z	Tarnowa,	który	 jest	Delegatem	
Episkopatu	Polski	d.s.	Emigracji.	
Będzie	 przewodniczył	 Mszy	 św.	
dziękczynnej	odprawianej	o	godz.	
19.00	 z	 okazji	 20-lecia	 istnienia	
w	Brzesku	Stowarzyszenia	Rodzina	
Kolpinga,	przy	którym	od	 trzech	
lat	działa	Zespół	Wsparcia	Dusz-
pasterstwa	Migracji	Zarobkowej,	
który	 stara	 się	 o	Was	pamiętać.		

Prosimy,	 abyście	 w	 tym	 dniu	
byli	z	nami	w	łączności	modlitewnej.	

Powierzamy	 Was	 opiece	 św.	
Jakuba	Patrona	Europy.
	 	 	 	

W	imieniu	Brzeskiej
Rodziny	Kolpinga:	

Prezes:	ks.	Zygmunt Bochenek  
Przewodniczący:	Józef  Pabian

	 	
Członkowie	Zarządu:

Krystyna Plichta, Emilia Zydroń 

Brzesko,10	marca	2015	r.

Wielkanocny list do Brzeszczan mieszkających
i pracujących za granicą

Nastawa ołtarzowa w Farze Brzeskiej: 
Chrystus Zmartwychwstały wśród Apostołów.

fot. Adam Gutowicz. 
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Drodzy Kolpingowcy!
Drodzy Przyjaciele  

i Sympatycy Dzieła Kolpinga!

Jeżeli	czytacie	„	Kościół	nad	Uszwi-
cą”,	 prawie	 w	 każdym	 numerze	 spo-
tykacie	 na	 jego	 łamach	 informacje	
kolpingowskie.	Dzisiejszy	 tekst,	 który	
ma	formę	Listu	jest	szczególnie	ważny:	
przypomina	 o	 początku	 Jubileuszu	
20	–	 lecia	powstania	naszej	Brzeskiej	
Rodziny	i	zaprasza	do	czynnego	w	nim	
udziału.

Zapowiedzią	i	preludium	Jubileuszu	
był	 Opłatek,	 który	 obchodziliśmy	 8	
stycznia.	Była	to	równocześnie	inaugu-
racja	 roku	pracy	 formacyjnej	 pod	ha-
słem:	„Umacniamy naszą tożsamość 
chrześcijańską i narodową.”.	 To	
hasło	ma	nas	mobilizować	do	codziennej	
troski	nie	tylko	o	aktywność	społeczną,	
dokształcanie	się,	zdobywanie	umiejęt-
ności	pozyskiwania	funduszy	unijnych	
na	 bieżącą	 działalność	 naszego	 Cen-
trum,	 zwłaszcza	 świadczenie	 pomocy	
ludziom	poszukującym	pracy,	organizo-
wanie	dokształcania	 zawodowego,	 czy	
udzielania	porad	prawnych,	ale	większą	
troskę	 o	 fundament	 tej	 zewnętrznej	
działalności.	A	jest	nią	dawanie	świadec-
twa	życia	chrześcijańskiego,	zwłaszcza	
w	rodzinach	i	troska	o	najwyższe	dobro	
doczesne,	jakim	jest	Ojczyzna.

Ostatnie 	 lata	 są	
czasem	 niespotykanego	
dotąd	 zagrożenia	 tych	
wartości , 	 zwłaszcza	
przez	 ideologię	 gender,	
czy	uchwaloną	w	 lutym	
2015	 roku	 przez	 parla-
ment	konwencję	przeciw	
przemocy	 wobec	 kobiet.	
W	czasie	Opłatka	odno-
wiliśmy	nasze	poświęce-
nie	 Sercu	 Pana	 Jezusa.	
Aby	 ta	 więź	 z	 Bożym	 Sercem	 była	
trwała,	 wszyscy	 otrzymali	 piękne	
składanki	 Apostolstwa	 Modlitwy	
z	Intencjami	na	rok	2015	i	modlitwę	
Codziennego	Ofiarowania.

Aktualność	naszego	hasła	została	
potwierdzona	z	najmniej	spodziewanej	
strony.	Oto	kanclerz	Niemiec,	Angela	
Merkel	 przed	 kilku	 tygodniami,	 po	
przerażających	 wydarzeniach	 w	 Pa-
ryżu,	 po	 ataku	 na	 redakcję	 Charlie	
Hebdo,	apelowała	do	chrześcijan,	aby	
umacniali	 własną	 tożsamość.	 W	 wy-
wiadzie	 udzielonym	 „Frankfurter	
Allgemeine	 Zeitung”	 stwierdziła,	 że		
chrześcijanie	 powinni…	 jeszcze	 bar-
dziej	świadomie	mówić	o	swoich	chrze-
ścijańskich	 wartościach	 i	 pogłębiać	
znajomość	własnej	religii…	Przez	po-
stępującą	sekularyzację,	chrześcijanie	
wiedzą	coraz	mniej	o	swojej	wierze…	

Każdy	powinien	się	siebie	zapytać,	co	
może	zrobić	dla	wzmocnienia	własnej	
tożsamości…	Odcinając	swoje	chrześci-
jańskie	korzenie,	właściwie	nie	mamy	
już	czego	bronić…	Bez	chrześcijaństwa	
cywilizacja	 europejska	 nie	 istnieje	 -	
dodała	Angela	Merkel,	najważniejszy		
i	największy	polityk	Unii	Europejskiej.	
(Za „Gościem Niedzielnym” nr 4/2015. 
str.10)

Ta	wypowiedź	niech	nas,	polskich	
brzeskich	 kolpingowców	 utwierdzi	
w	przekonaniu,	że	pierwszym	najważ-
niejszym	zadaniem	Roku	Jubileuszo-
wego	powinna	być	troska	o	umacnianie	
naszej	tożsamości.

										 
Ks. Zygmunt Bochenek

List na 20 – lecie Rodziny Kolpinga w Brzesku

Kolpingowcy z Brzeska i Rodzin z okolicy – uczestnicy projektu „Współpraca dla pracy”
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25 lat 
w Brzesku

Przedświąteczna	 sesja	 Rady	
Miejskiej	 (22	 grudnia	 2014	 r.),	
miała	 -	 poza	 bogatym	 rutynowym	
programem	 –	 jeszcze	 jeden	 nie-
typowy	 akcent:	 uhonorowania	 25	
rocznicy	objęcia	przez	ks.	Zygmun-
ta	 Bochenka	 funkcji	 proboszcza	
parafii	 NMP	 Matki	 Kościoła	 i	 św.	
Jakuba	 w	 Brzesku	 (1989	 –	 2004).	
Przypomniał	 o	 tej	 rocznicy	 bur-
mistrz	miasta	–	Grzegorz	Wawryka.	
Jubilat	otrzymał	kwiaty	a	wszyscy	
radni	i	uczestnicy	sesji	nagrodzili	go	
gromkimi	brawami.

Poniżej	podajemy	relację	z	tego	
wydarzenia,	 zamieszczoną	 w	 mie-
sięczniku	BIM:		(	Ćwierćwiecze	ks.	
Bochenka.	 WALP.	 BIM.	 styczeń	
2015	str.25)	

Redakcja
 
Ksiądz Zygmunt Bochenek 

przez cały ten czas uczestniczył we 
wszyst kich wydarzeniach o charak-
terze patriotycznym, kulturalnym 
i religij nym. Jego zaangażowanie 
doceniliśmy przed laty, nadając 
mu tytuł „Hono rowego Obywatela 
Miasta Brzeska” - wspominał	bur-
mistrz.	Sam	jubilat	był	zaskoczony	
pamięcią	 o	 tej	 rocznicy	 i	 długo	
zbierał	 słowa,	 zanim	 odezwał	 się	
do	radnych. 

- Początki mojego pobytu zwią-
zane były z tym, co przeżywała wte-
dy cała Polska. Wszyscy uczestni-
czyliśmy w ustrojowej transforma-
cji - mówił	ksiądz	Bochenek - Było 
dla mnie krze piące, że spotykali 
się ze mną przed stawiciele różnych 
grup społecznych, oferując współ-

pracę. Byli wśród nich rzemieślnicy, 
samorządowcy, byli też młodzi lu-
dzie. To właśnie wspólnie z młodymi 
ludźmi bardzo szybko zaczę liśmy 
wydawać parafialny biuletyn. 

W	 pierwszym	 numerze	 pisali	
m.in.	aktualny	burmistrz,	podpisu-
jący	 się	 tylko	 imieniem	 „Grzegorz”	
i	 Agata	 Laska	 (obecnie	 Podłęcka),	
która	w	późniejszych	latach	dała	się	
poznać	 jako	 reżyserka	 i	 twórczyni	
wielu	 znaczących	 przedstawień….	
W	 gronie	 wolontariuszy,	 współ-
pracujących	 wtedy	 z	 proboszczem,	
znalazła	się	także	obecna	tu	na	sali	
zasłużona	 radna,	 p.	 Maria	 Kucia,	
dzięki	 której	 parafialna	 Caritas	
otrzymała	 charakter	 organizacji	
statutowej.

Jubilat	 wska	zywał	 na	 wiele	
pozytywnych	 aspektów	 współpracy	
z	mieszkańcami	Brzeska.	Nawiązał	
między	 innymi	 do	 tradycji	 orga-
nizowania	 w	 Brzesku	 wigilii	 dla	
osób	ubogich	i	samotnych	będących	

przejawem	solidarności	i	chęci	dzie-
lenia	się	z	innymi.	Ksiądz	Bochenek	
obserwując	współczesność	dostrzega	
jednak	pewne	zagrożenia.	

Z pozycji emeryta - seniora sygna-
lizuję nowy problem duszpasterski 
i społeczny -	 ostrzegał	 radnych	 -	
Warto zwrócić uwagę na największy 
problem naszego kraju, jakim jest 
emigracja zarobkowa. Istnieje groź-
ba, że w ciągu najbliższych 2	-3	lat 
z naszego kraju może wyjechać od 
3	do 5	milionów Polaków. Wpraw-
dzie działa przy brzeskiej Rodzinie 
Kolpinga Centrum Wsparcia dla 
Bezrobotnych, ale bez konkretnej po-
mocy ze	strony samorzą du niewiele 
będziemy mogli uczynić w tej kwestii. 

Kończąc,	 Jubilat	 życzył	 burmi-
strzowi	 i	 radnym	 dobrej	 pracy	 na	
rzecz	 lokalnego	 społeczeństwa.	
Wspo	mniał	też,	że	samorządy	innych	
miast	patrzą	na	Brzesko	jak	na	wzór	
do	 naśladowania,	 jak	 na	 miasto	
sukcesu.	

Powietrza zabrakło

Na samym końcu
kodeks karny 

nie będzie potrzebny
nie będą pytać 

o ustawy
o paragrafy
o podpunkty

zapytają jedynie
o uczynione dobro

tak prosto i zwyczajnie
żeby nie było wątpliwości

co jedynie się liczy
w ostatecznym rozrachunku

warto zawczasu
przygotować odpowiedź
żeby nie świecić oczami 
na ostatnim egzaminie

ks. Tadeusz Pabjan

Z tomiku 
wierszy
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Do Sympatyków i Darczyńców Szkoły Katolickiej!
Stowarzyszenie	 Wspierania	

Rozwoju	 Młodzieży	 „Wzrastanie”,	
którego	jestem	w	tej	kadencji	Pre-
zesem	–	jest organem	prowadzącym	
Katolickie	 Gimnazjum	 i	 Liceum	
w	Brzesku. Szkoła,	istniejąca	już12	
lat,	jako	jedyna	placówka	oświato-
wa	na	 tym	terenie,	ma	statut	za-
twierdzony	przez	Kurię	Diecezjalną	
w	Tarnowie	i	obowiązek	realizowa-
nia	zasad	społecznej	nauki	Kościoła	
zgodnie	z	przesłaniem	Ewangelii.

Bardzo	 nam	 zależy,	 by	 dobrze	
funkcjonowała	i	obejmowała	zasię-
giem	młodzież	z	różnych	środowisk,	
ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
tych	 uczniów,	 których	 rodziny	
przeżywają	 trudności	 i	 kryzysy.	
Prowadzenie	takich	placówek	wy-
maga	 sporych	 nakładów	 finanso-
wych.	 Co	 prawda,	 szkoła	 pobiera	
niewielkie	 czesne,	 ale	 spora	 ilość	
uczniów	jest	z	tych	opłat	zwolniona	
z	 powodu	 materialnej	 i	 rodzinnej	
sytuacji.	Subwencja	oświatowa	nie	
pokrywa	nawet	funduszu	płac,	choć	
nauczyciele	nie	są	zatrudniani	na	
zasadach	 obowiązujących	 w	 pla-
cówkach	samorządowych.

	Dlatego	corocznie	zwracamy	się	
z	prośbą	o	wsparcie	do	społeczeń-
stwa.	Jesteśmy	wdzięczni,	że	wiele	
firm,	spółek,	a	nawet	prywatnych	
osób,	 odpowiada	 na	 nasz	 apel	

pozytywnie.	 Bez	 Waszej	 pomocy	
nie	 bylibyśmy	 w	 stanie	 utrzymać	
szkoły,	 a	 nasi	 uczniowie	 musieli-
by	 szukać	 miejsca	 gdzie	 indziej.	
A	 możemy	 pochwalić	 się	 wieloma	
sukcesami	w	nauce	i	wychowaniu	
młodego	pokolenia	w	dzisiejszych,	
tak	trudnych	czasach.

Dlatego	 serdecznie	
dziękujemy	 za	 różne	
formy	wsparcia:	

•	Firmom:
Rabek,	Bosman,	RPWiK,	
MPEC,	 Granit,	 MWM,	
Grosik,	 Bumat,	 Pan,	
Leś,	Jawor,	Milewski;	

• Notariuszom:	
E.	Michalec,	J.	Kokoszka;

• Restauracji	August;

• Bankowi	Spółdzielczemu; 
   
• Państwu:
Agnieszce	i	Wieńczysła-
wowi	Kamińskim	 i	An-
drzejowi	Grzelakowi.

Życzymy	Wam	owoc-
nej	pracy	dla	dobra	oso-
bistego	i		dalszej	wrażli-

wości	na	potrzeby	innych,	bo	tylko	
tak	 można	 zadbać	 o	 to,	 by	 świat	
stawał	 się	 choć	 trochę	 bardziej	
ludzki.	Bóg	zapłać!

	
Maria Babicz

Po	raz	kolejny,	odbyła	się	zabawa	walentynkowa,	z	której	całkowity	
dochód	przeznaczony	został	na	dalsze	prace	przy	nowej	 świątyni	pw.	
Matki	 Bożej	 Fatimskiej,	 którą	 wspólnota	 wiernych	 z	 parafii	 pw.	 św.	
Marcina	w	Gnojniku,	 tak	pieczołowicie	buduje	 od	2006	 roku.	 	Warto	
było	przyjść,	gdyż	organizatorzy	przygotowali	nie	tylko	dobrą	zabawę	
przy	doborowej	muzyce,	ale	również	wspaniałe	menu	dla	prawdziwych	
smakoszy	tradycyjnych	i	nowoczesnych	potraw.

- Cieszę się, że od kilku lat grupa parafian angażują się w organi-
zację balu, który istotnie zasila konto budowy naszej nowej świątyni.
Tegoroczny dochód z zabawy charytatywnej wyniósł 9.700,00 złotych. 
Niech Bóg wynagrodzi swym błogosławieństwem, a Matka Najświętsza 
otacza swą przemożną opieką wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców	
–	powiedział	ks. Marian Zapiór,	proboszcz	parafii.	

Marek Białka

Niech żyje bal … walentynkowy
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28	stycznia	pożegnaliśmy	liturgią	
żałobną	78	–	letniego	śp.	Józefa	Chra-
bąszcza,	z	parafii	NMP	Matki	Kościo-
ła	i	św.	Jakuba	w	Brzesku.	Pochodził	
z	ziemi	nadwiślańskiej,	ze	Szczucina.	
Przez	dziesiątki	lat	mieszkał	z	rodzi-
ną	w	Brzesku.	Pracował	jako	nauczy-
ciel	zawodu	w	obecnym	Zespole	Szkół	
Ponadgimnazjalnych	nr	2.	Prowadził	
także	dla	młodzieży	i	starszych	licz-
ne	kursy	BHP.	Przez	ostatnie	kilka	
lat	 -	 dotknięty	 ciężką	 chorobą	 -	 był	
fizycznie	nieobecny	w	życiu	naszego	
miasta	i	szkół.	Z	parafią	utrzymywał	
jednak	żywy	kontakt	spowiadając	się	
i	 przyjmując	 Komunię	 św.	 w	 każdy	
I	piątek	miesiąca.

Bliżej	poznałem	śp.	Józefa	i	jego	
Małżonkę	w	1990	roku,	gdy	zostałem	
tu	proboszczem.	Był	to	czas	upadku	
wielu	 zakładów	 pracy	 i	 narastają-
cego	 bezrobocia.	 Aby	 choć	 w	 części	
złagodzić	 skutki	 tych	 gwałtownych	
przemian	 i	 biedy,	 z	 którą	 borykało	
się	coraz	więcej	rodzin,	otworzyliśmy	
przy	parafii	 czynny	 raz	w	 tygodniu	
w	 domu	 katechetycznym	 punkt	
pośrednictwa	pracy.	Przez	 trzy	 lata	
(1992	 -1995)	prowadził	 go	 emeryto-
wany	 ekonomista,	 inż.	 Karol	 Kacz-
marczyk.	W	tych	latach	prowadzono	
także	pod	fachową	pomocą	Komendy	
Wojewódzkiej	OHP	w	Tarnowie	kursy	
przyuczania	chłopców	do	pracy	w	za-
wodach	 budowlanych.	 Z	 ramienia	
parafii	organizowali	je	doświadczeni	
nauczyciele	i	wychowawcy:	Maria	Ko-
ciołek,	Władysław	Bezpalko	i	właśnie	
Józef	Chrabąszcz.	Praktyki	zawodo-
we	odbywali	m.in.	na	rozpoczynającej	

się	wtedy	budowie	kościoła	w	parafii	
Miłosierdzia	Bożego.	Z	tymi	osobami	
współdziałał	także	świecki	katecheta	
z	Zielonki,	p.	Janusz	Jackowski,	któ-
ry	przez	 szereg	 lat	 organizował	dla	
swych	uczniów	 z	 zawodówki	 i	OHP	
wyjazdy	na	Ogólnopolskie	Pielgrzym-
ki	młodzieży	z		Ochotniczych	Hufców	
Pracy	na	Jasną	Górę.

W	archiwalnym	numerze	„Wzra-
stania”	znalazłem	relację	p.	Jackow-
skiego	z	pierwszej	pielgrzymki	OHP.	
Oto	ona:

Przed rokiem uczestnicy OHP zje-
chali do Częstochowy, aby zrealizować 
postawione im przez organizatorów 
VI ŚDM zadanie: budowę miasteczka 
namiotowego dla niepełnosprawnych 
z całego świata. Głębokie przeżycia, 
jakich doznali młodzi ludzie, ich 
postawa i zaangażowanie a także 
radość z wykonanej pracy dla dobra 
innych, pobudziły do refleksji kadrę 
kierowniczą i wychowawców. Nikt 
nie miał wątpliwości: ten entuzjazm 
należy podtrzymać za każdą cenę. 
Jasna Góra stała się szansą przywró-
cenia wewnętrznej radości tej często 
zagubionej grupie ludzi, która w OHP 
znalazła pomoc i ratunek w trudnych 
sytuacjach życiowych.

Do Złotego Potoku, miejscowości 
położonej ok.30 km od Częstochowy, 
dawnej posiadłości jednego z trzech 
wieszczów romantycznych, Zygmunta 
Krasińskiego, przybyły delegacje ze 
wszystkich komend wojewódzkich 
OHP. Pielgrzymi znaleźli zakwatero-
wanie w miejscowej szkole rolniczej… 

Dzień rozpoczęto od Mszy św. w ko-
ściele parafialnym w Niegowej. Potem 
szliśmy pieszo do Grodu Maryi. Na 
dworze szalał dokuczliwy wiatr… 
Trasa wiodła przez malownicze 
wzgórza Jury Krakowsko – Często-
chowskiej, przez lasy i pagórki… 
Postój na trasie wykorzystano na 
zorganizowanie konkursu piosenki 
religijnej… Mimo zmęczenia i chłodu 
burzliwie oklaskiwano wykonawców, 
a szczególnie reprezentację toruń-
skiego OHP, zdobywców I miejsca. 
Wieczorem przy ognisku rozgrzały się 
również zmarznięte serca… Zawiązy-
wano przyjaźnie, śpiewano i radośnie 
się bawiono… W drugi dzień, gdy 
podchodziliśmy pod jasnogórskie 
mury, wczorajsi rozbrykani młodzi-
kowie zamienili się w poważną, peł-
ną skupienia młodzież… W imieniu  
O. O. Paulinów około tysięczną grupę 
pielgrzymów powitał o. Marek Ko-
walski…(Wzrastanie	nr	43	–	44	s.34)

Od	 siebie	 dodam,	 że	 uczestni-
czyłem	 w	 tej	 pielgrzymce.	 Miałem	
zaszczyt	 przewodniczyć	 w	 liturgii	
mszalnej	w	pierwszym	dniu.	 Zosta-
łem	 wtedy	 obdarzony	 piękna	 pa-
miątkową	wazą.	Jest	na	niej	napis:		
I.	 OGÓLNOPOLSKA	 PIELGRZYM-
KA	 OCHOTNICZYCH	 HUFCÓW	
PRACY.	JASNA	GÓRA.	4-5.10.1992		

Śp. Józef Chrabąszcz – Prekursor OHP  
i Dzieła Kolpinga w Brzesku
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Nawiązane	wtedy,	w	czasie	wspól-
nej	 pielgrzymki	 kontakty,	 zaowo-
cowały	 po	 latach	 także	 tym,	 że	 dy-
rektor	tarnowskiego	Centrum	OHP,	
p.	Adam	Potępa,	utworzył	w	naszym	
Kolpingowskim	 Centrum	 Wsparcia	
dla	 Bezrobotnych	 w	 Brzesku	 filię	
tarnowskiego	Centrum	OHP.	Współ-
praca	ta	trwa	nadal.

Śmierć	 śp.	 Józefa	 Chrabąszcza	
przypomniała	mi	inicjatywy	duszpa-
sterskie	z	 tamtych	 lat.	Wyprzedziły	
o	całe	ćwierćwiecze	trwające	do	dziś	
działania	prowadzone	w	Brzesku	pod	
patronatem	 Rodziny	 Kolpinga.	 Są	
w	 dużej	 mierze	 wynikiem	 zaanga-
żowania	grupy	pełnych	poświęcenia	
osób,	do	których	należał	Zmarły.

Ks. Zygmunt Bochenek

W noc rozjaśnioną tysiącami 
gwiazd, nad brzegiem szeroko rozla-
nej po wiosennych roztopach rzeki, 
czekał na przewóz samotny pielgrzym. 
Podpłynął prom. W czasie przeprawy 
na drugi brzeg, na którym coraz wy-
raźniej rysowała się sylwetka klasztoru 
prawosławnego z oświetloną w czasie 
liturgii wielkanocnej cerkwią, prze-
woźnik – brat zakonny – opowiedział 
nieznajomemu pasażerowi o jednym 
mnichów, diakonie kantorze, który od 
wielu lat w czasie każdej uroczystości, 
a zwłaszcza w Wielką Noc, wzrusza-
jąco pięknie śpiewał psalmy i hymny 
w wypełnionej po brzegi świątyni. 
A dziś niestety już nie śpiewa, bo nagle 
zmarł. Przewodnik poruszony do głębi 
tą śmiercią wspominał nie tylko jego 
śpiew, ale także liczne z nim rozmo-
wy, gdy obserwował go w celi, jak nie 
tylko pisał nuty, ale rękopisy ozdabiał 
wspaniałymi miniaturami. W tej 
pełnej emocji opowieści żal po śmierci 
przyjaciela przeplatał się z dziękczy-
nieniem i uwielbieniem Boga za to, 
że pozwolił mu tak długo towarzyszyć 
przepełnionej miłością służbie Bożej 
tego kantora.

Antoni	 Czechow,	 znany	 rosyjski	
pisarz,	 autor	 relacjonowanego	 opo-
wiadania	 „Święta	 noc”,	 kończy	 je	
refleksją:	 „Powiadają,	 że	 kto	 umrze	
w	 wigilię	 Wielkanocy,	 niechybnie	

osiągnie	Królestwo	Niebieskie”.
Śp.	Władysława	Tomaszek	nie	była	

mniszką,	zakonnicą,	ale	żoną	i	matką	
sześciorga	dzieci.	Nie	była	kompozy-
torką	czy	wirtuozką	muzyki	–	choć	jej	
ojcem	był	długoletni	ceniony	organista	
z	 pobliskiego	 Jasienia.	 Ale	 kiedy	 ją	
wspominamy	i	żegnamy,	uświadamia-
my	sobie,	że	choć,	co	prawda,	nie	umar-
ła	 we	 Wielkanoc,	 to	 jej	 odejście	 jest	
związane	 z	 niedzielą,	 którą	 słusznie	
nazywamy	„małą	Wielkanocą”.	Wielu	
znajomych	i	przyjaciół	śp.	Władysławy	
wspominało,	że	z	jej	stylu	życia,	słów,	
całej	 postawy,	 promieniowała	 wiel-
kanocna	 paschalna	 radość	 i	 głęboki	
wewnętrzny	 pokój.	 Ich	 źródłem	 była	
więź	 z	 Chrystusem.	 Żyła	 liturgią,	
przeżywała	 głęboko	 święta	 i	 uroczy-
stości	 całego	 roku.	 Interesowała	 się	
sprawami	parafii	 i	Kościoła.	Czytała	
chętnie	czasopisma	i	miała	w	domowej	
biblioteczce	wiele	książek	religijnych.	
Należała	do	tych,	dzięki	Bogu	licznych	
parafian,	 u	 których	 można	 dostrzec	
posiadanie	daru	Ducha	Świętego	nazy-
wanego	darem	pobożności.	Jego	obec-
ność	to	z	pewnością	owoc	wzrastania	
w	dobrej	wielodzietnej	rodzinie	(	było	
w	niej	12	dzieci)	oraz	zaangażowania	
w	 dobrze	 prowadzone	 przedwojenne	
Katolickie	Stowarzyszenie	Młodzieży.

Warto	wspomnieć,	że	była	chrzest-
ną	matką	dwu	synów	swoich	serdecz-

nych	 koleżanek,	 którzy	 są	 księżmi.	
Byli	 obecni	 kilka	 miesięcy	 wcześniej	
na	 jubileuszu	 jej	 90-tych	 urodzin.	
Kiedy	mówiło	się	o	tej	zbliżającej	się	
niezwykłej	 uroczystości	 –	 jak	 wspo-
minał	na	pogrzebie	jej	brat	–	prosiła	
wszystkich,	aby	nie	kupowali	dla	niej	
kwiatów	i	upominków	a	zaoszczędzone	
pieniądze	złożyli	jako	ofiarę	na	misje.

Żegnaliśmy	ją	jako	chrześcijankę,	
której	życie	było	ilustracją	Ośmiu	Bło-
gosławieństw.	Jako	niewiastę	dzielną,	
jedną	z	tych,	które	zdają	się	za	proro-
kiem	Izajaszem	powtarzać:	„Ogromnie	
weselę	się	w	Panu,	dusza	moja	raduje	
się	 w	 moim	 Bogu,	 gdyż	 odział	 mnie	
w	szaty	zbawienia	płaszczem	sprawie-
dliwości”(	Iz	61,10).

Ks. Zygmunt Bochenek

Kobieta ośmiu błogosławieństw
 wspomnienie o zmarłej Władysławie Tomaszek
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z	 języka	 niemieckiego	 kilka	 książek	
o	 tematyce	 religijnej.	 Na	 uwagę	 za-
sługuje	 „Słownik	 Kultu	 Serca	 Jezu-
sowego”	-	pierwszy	tego	typu	słownik	
w	języku	polskim.	22	tytuły	swoich	i	6	
tłumaczonych	 książek	 przekazał	 do	
biblioteki	 Towarzystwa	 Miłośników	
Ziemi	 Jadownickiej	 pamiętając	 o	 ro-
dzimych	korzeniach.	

Zmarł	 9	 sierpnia	 2014	 r.	 i	 został	
pochowany	 na	 cmentarzu	 klasztor-
nym	 w	 Stadnikach.	 W	 pożegnalnej	
Mszy	 świętej	 uczestniczyło	 bardzo	
liczne	grono	księży	sercanów,	kolegów	
i	przyjaciół.

	 	 	 Żegnała	 Go	 rodzina	 z	 bratem,	
księdzem	 Prałatem	 Franciszkiem,		
Towarzystwo	 Miłośników	 Ziemi	 Ja-
downickiej	 z	 pocztem	 sztandarowym	
oraz	parafianie.

Stanisław Świerczek

Katolickiego	Gimnazjum	 i	Liceum	
Ogólnokształcącego	 w	 2002	 roku.	
Bardzo	ważnym	zadaniem	realizo-
wanym	przez	Stowarzyszenie	było	
wydawanie	 katolickiego	 miesięcz-
nika	 dla	 młodzieży	 „Wzrastanie”,	
które	 nieprzetrwanie	 ukazuje	 sie	
od	1986	roku	i	spełnia	ogromną	rolę	
formacyjną	dla	młodzieży,	rodziców,	
wychowawców	i	nauczycieli.	

Ksiądz	Jan	Hojnowski	urodził	się	5	
maja	1937	r.	w	Jadownikach	koło	Brze-
ska.	Rodzicami	 jego	byli:	Franciszek	
i	Helena	(z	domu	Książek).

	 W	 latach	 1945-1951	 uczył	 się	
w	 szkole	 podstawowej	 w	 rodzinnej	
wsi,	 potem	 w	 Małym	 Seminarium	
Księży	 Sercanów	 w	 Krakowie	 -	 Pła-
szowie,	a	po	zamknięciu	domu	zakon-
nego	 przez	 ówczesne	 władze	 PRL-u,	
-	 w	 Krakowie.	 W	 Stadnikach	 odbył	
równocześnie	nowicjat.

	 W	 latach	 1955	 -	 1957	 był	 słu-
chaczem	 Studium	 Filozofii	 u	 OO.	
Benedyktynów	 w	 Tyńcu.	 Maturę	
uzyskał	 systemem	eksternistycznym	
w	1958	r.	Studiował	teologię	najpierw	
w	Wyższym	Seminarium	Diecezjalnym	
w	 Tarnowie	 (	 wykłady	 dla	 kleryków	
sercańskich)	w	latach	1958	-	60	a	po-
tem	w	 latach	1960	 -	1962	w	Stadni-
kach.	Święcenia	kapłańskie,	z	rąk	bpa	

Trudno	 słowami	 wyrazić	 emo-
cje,	 które	 pojawiły	 sie	 po	 śmierci	
naszego	 Przyjaciela,	 aktywnego	
członka	Stowarzyszenia	Wpierania	
Rozwoju	 Młodzieży	 „Wzrastanie”	
w	Brzesku.	Równie	trudno	w	kilku	
zdaniach	 wymienić	 wszystko	 to,	
co	 zrobił,	 w	 różnych	 dziedzinach	
Jego	aktywności.	Jedno	jest	pewne.	
Wszystko,	co	robił,	miało	służyć	dru-
giemu	człowiekowi.	Nigdy	ludzi	nie	
oceniał	 i	nie	wartościował.	W	każ-
dym	 człowieku	 znajdował	 zawsze	
to,	co	dobre.	

Zaczęliśmy	 z	 Nim	 współpracę	
w	1992	roku,	kiedy	to	powstawało	
nasze	Stowarzyszenie.	Śp.	Jan	był	
jednym	 z	 założycieli	 Stowarzysze-
nia.	 Od	 początku	 jego	 istnienia,	
był	 członkiem	 zarządu	 i	 funkcję	
tę	 sprawował	nieprzerwanie	przez	
20	lat.	Zawsze	czekaliśmy	na	Jego	
przybycie	 na	 posiedzenie	 zarządu.	
Był	 dla	 nas	 „ostatnią	 instancją”	
weryfikującą	 wnioski	 i	 uchwały.	
Wiedza,	 ogromne	 doświadczenie	
życiowe	 i	 umiejętność	 perspekty-
wicznego	 widzenia,	 pozwalały	 Mu	
ocenić	aktualną	sytuację	 i	przewi-
dzieć	konsekwencje	podejmowanych	
zadań.	Szczególnie	dostrzegał	wagę	

Wspomnienie o ks. Janie Hojnowskim

Śp. Jan Kusiak

Juliana	Groblickiego	otrzymał	w	1962	
r.	w	Stadnikach.

	Kształcił	się	nadal	na	Katolickim	
Uniwersytecie	 Lubelskim	 i	 w	 1970	
otrzymał	 tytuł	 doktora	 teologii	 do-
gmatycznej,	 który	 pozwalał	 mu	 na	
prowadzenie	 wykładów	 z	 dogmatyki	
w	 Wyższym	 Seminarium	 Misyjnym	
Księży	 Sercanów	 w	 Stadnikach.	 Na	
przełomie	 lat	 1973	 -1974	 przebywał	
w	 Wiedniu.	 Po	 powrocie	 mieszkał	
w	klasztorze	w	Płaszowie	i	stąd	dojeż-
dżał	na	wykłady	do	Stadnik.	W	latach	
1984-1987	 pełnił	 funkcję	 prefekta	
studiów	i	równocześnie	do	1990	roku	
dyrektora	seminarium.	Od	1990	roku	
mieszkał	w	Krakowie	-	Bieżanowie.	

Ksiądz	Hojnowski	opracował	i	wy-
dał	drukiem	wiele	materiałów	duszpa-
sterskich	 i	 zbiorów	kazań,	 z	których	
chętnie	 korzystają	 księża	 pracujący	
na	 parafiach.	 Przetłumaczył	 także	

głównych	 zadań	 programowych	
Stowarzyszenia,	 a	 dotyczących	
wychowania	 oraz	 edukacji	 dzieci	
i	 młodzieży.	 Wspólnie	 zrealizowa-
liśmy	wiele	zadań	miedzy	 innymi:	
współorganizowaliśmy	 Brzeskie	
Dni	 Młodych,	 Tygodnie	 Kultury	
Chrześcijańskiej,	 programy	 z	 za-
kresu	 profilaktyki	 uzależnień.	
Znaczącym	 zadaniem,	 które	 udało	
się	 zrealizować	było	uruchomienie	

Śp. Jan Kusiak (pierwszy z prawej) wśród twórców Stowarzyszenia „Wzrastanie”



9 

Bardzo	nam	Go	brakuje.	Staramy	
sie	jednak	w	każdym	naszym	działa-
niu	odpowiedzieć	na	pytanie,	jak	by	
On	to	zrobił.	To	krótkie	wspomnienie	
nie	 obrazuje,	 jakim	 był	 Człowie-
kiem,	 mężem,	 ojcem,	 dziadkiem.	
Pozwalamy	 sobie	 zatem	 uzupełnić	
to	wspomnienie	słowami	pożegnania	
wypowiedzianymi	 po	 zakończeniu	
liturgii	pogrzebowej	przez	wnuczkę	
śp.	Jana.	

Niech	 te	 słowa	będą	przesłanką	
życiową	dla	wszystkich	tych,	którzy	
Go	znali,	ale	i	dla	tych,	dla,	których	
działał	chociaż	Go	nie	znali.

Kochany Dziadziu!
My Twoje wnuki Kasia, Ga-

brysia, Jakub, Marta, Mateusz, 
Gosia, Piotr, Ania, Szymon, Jacek, 
Monika, Janek, Asia, Iga, Grzesiu, 
Blanka, Nadia, Rita, Wiktor, Zosia 

mówimy Ci dzisiaj do widzenia.  
Dla niektórych z nas byłeś dzia-
dziem 26 lat, a dla najmłodszej 
Zosi tylko pół roku, ale dla wszyst-
kich byłeś ukochanym Dziadziem, 
zawsze opiekowałeś się nami, wo-
ziłeś nas do przedszkola, szkoły. 
Chcemy Ci podziękować, że zawsze 
nas wspierałeś, służyłeś dobrą radą 
i cieszyłeś się z każdego naszego 
spotkania. Dziękujemy, że zawsze 
kiedy przychodziliśmy, na stole był 
sernik upieczony przez babcię i pep-
si z piwnicy. Nie wyobrażamy sobie 
domu na Starowiejskiej bez Ciebie, 
bez Twoich żartów i uśmiechniętej 
twarzy, bez Ciebie krzątającego się 
w warsztacie i w ogrodzie, karmią-
cego kury i palącego w kominku.  
Pomimo gwaru i zamieszania, który 
swoją obecnością wprowadzaliśmy, 
cieszyłeś się naszą obecnością. Za-

wsze dla każdego znalazłeś chwile 
czasu, żeby porozmawiać o naszych 
małych dziecięcych problemach.

Dziękujemy, że jednoczyłeś 
całą rodzinę. Będzie nam Ciebie 
bardzo brakowało. Opiekuj  się 
i czuwaj nad nami, a my zaopie-
kujemy się babcią. Kochamy Cię 
bardzo i to się nigdy nie zmieni. 
Do zobaczenia, Dziadziusiu. 

	
Z	modlitewna	pamięcią	o	śp.	Janie	

członkowie zarządu 
SWRM „Wzrastanie”.

Msza św. za ś. p. Jana Kusiaka 
z intencji Stowarzyszenia Wspie-
rania Rozwoju Młodzieży „Wzra-
stanie” będzie odprawiona w nie-
dzielę, 19 kwietnia, o godz.10:30

	 Podróżowanie		
co	 roku	 	 do	 róż-
nych	 sanktuariów,	
które	 odwiedzamy	
wraz	 ze	 swoimi	

podopiecznymi,	 	 stało	 się	 już	 trady-
cją.	W	tym	roku	Sanktuarium		Maryj-
ne	w	Rychwałdzie	odwiedziło		50-ciu	
podopiecznych	brzeskiej	Caritas,	która	
pomaga	 ludziom	 ubogim,	 rodzinom	
wielodzietnym,	 a	 także	
chorym.	„Nie	chcemy	poma-
gać	 im	 tylko	 materialnie,	
ale	 także	 duchowo.	 Temu	
mają	służyć	właśnie	te	piel-
grzymki”	 -	mówi	ks.	Józef	
Drabik,	 który	 jest	 organi-
zatorem	tych	wspaniałych,	
ubogacających	duchowo	wy-
jazdów.	Z	Brzeska	autobus	
z	 pielgrzymami	 wyjechał	
w	sobotę,	18	października	
o	 godzinie	 7.30.	 Podczas	
podroży	uczestnicy	modlili	
się	 oraz	 śpiewali	 religij-
ne	 pieśni.	 W	 Rychwałdzie	
o	 godzinie	 11.00	 	 odpra-
wiona	 została	 Msza	 Św.	
w	 intencji	 pielgrzymów,	
wolontariuszy	 Caritas	 jak	
również	 darczyńców.	 	 Po	
Mszy	Św.	pielgrzymi	zostali	
namaszczeni	 „Olejkiem	
radości”.	 Była	 możliwość	
zwiedzenia	tego	maryjnego	

sanktuarium	oraz	zakupienia	pamią-
tek,	 które	 zostały	 poświęcone	 przez	
Ojca	Franciszkanina,	który	odprawiał	
Mszę	Św.	wraz	z	ks.	prałatem	Józefem	
Drabikiem.	 W	 namiocie	 należącym	
do	 Domu	 Rekolekcyjnego	pielgrzymi	
posilili	sie	gorącym	posiłkiem,	napili	
herbaty	 i	 zjedli	 ciasto.	 Te	 wszystkie	
smakołyki	przygotowała	Restauracja	
„Galicyjska”.	Zwiedziliśmy	również	ka-

tedrę,	rynek	i	wiele	ciekawych	miejsc	
w	 Żywcu.	 W	 autokarze	 były	 wspo-
mnienia,	 dzielenie	 się	 przeżyciami.		
Uczestników	obdarowano	pamiątkami	
tj.	różańcami	i	obrazkami	z	modlitwą.		
Dla	wielu	podopiecznych	była	to	pierw-
sza	pielgrzymka	i	okazja	do	zobaczenia	
polskich	miejsc	kultu	religijnego.

                                  Danuta Wrona

Pielgrzymka Caritas do Rychwałdu
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Grupa	Parafian	z	Gnojnika	uczest-
niczyła	w	pielgrzymce	do	kilku	sanktu-
ariów	związanych	z	sobą	św.	Jana	Pawła	
II.	Najpierw	był	klasztor	o.o.	Bernardy-

nów	w	Kalwarii	 Zebrzydowskiej.	Tam	
Pątnicy	uczestniczyli	we	Mszy	świętej,	
a	 następnie	 przemierzyli	 szlak	 tzw.	
Dróżek	Maryjnych.

-	 Nie myślałem, że 
zajmuje to aż prawie 
pięć godzin	-	mówił	jeden	
z	uczestników.	Mimo	tru-
du	i	wysiłku	warto	było...

Nasza	 wspólnota	
aktywnie	 włączyła	 się	
do	liturgii	Mszy	świętej	
koncelebrowanej	 przez	
kapłanów	 z	 różnych	
diecezji.	 W	 pielgrzym-
ce	 uczestniczyło	 dwóch	
„naszych”	ministrantów,	
którzy	posługiwali	przy	
ołtarzu,	zaś	członkini	pa-
rafialnego	oddziału	Akcji	
Katolickiej	włączyła	się	
do	liturgii	czytań.

-	To bardzo pozytyw-
ne, że parafianie nie tyl-
ko uczestniczą w wyjaz-
dach pielgrzymkowych, 
ale również aktywnie 
włączają się do liturgii 
Eucharystycznej	-	zazna-
cza	 ks.	 Marian	 Zapiór,	
proboszcz	parafii.

Pielgrzymi	mieli	to	szczęście,	że	na	
dróżkach	mogli	spotkać	ks.	Jana	Szkodo-
nia,	biskupa	pomocniczego	archidiecezji	
krakowskiej,	 który	 w	 ciszy	 i	 spokoju	
przemierzał	 szlaki	 kalwaryjskiej	 via	
Dolorosy	w	towarzystwie	swojej	siostry	
i	szwagra.	Hierarcha	udzielił	wszystkim	
pasterskiego	błogosławieństwa.

W	programie	pielgrzymki	 znalazła	
się	nie	 tylko	Kalwaria	Zebrzydowska,	
ale	również	Sanktuarium	Jana	Pawła	II	
„Nie	lękajcie	się	…”	oraz	Sanktuarium	
Miłosierdzia	 Bożego	 w	 Krakowie-Ła-
giewnikach.	 Wszystkie	 te	 trzy	 sank-
tuaria	 są	 związane	 z	 osobą	 św.	 Jana	
Pawła	 II.	 Karol	 Wojtyła	 wielokrotnie	
przemierzał	 szlaki	 kalwaryjskich	dró-
żek.	Najpierw,	 jako	kilkuletni	 chłopiec	
w	towarzystwie	swojego	ojca,	potem,	jako	
kleryk,	ksiądz,	biskup	krakowski.	Sank-
tuarium	w	krakowskich	Łagiewnikach,	
było	 od	 dawna	miejscem	 szczególnym	
na	 mapie	 świętości	 papieża	 Polaka,	
gdzie	-	jak	sam	wspominał	-	wielokrotnie	
przychodził	 w	 drewniakach	 do	 grobu	
siostry	Faustyny.	To	właśnie	dzięki	Ojcu	
Świętemu,	kult	Miłosierdzia	Bożego	roz-
powszechnił	się	na	cały	świat.	

Marek Białka

Pielgrzymka szlakiem św. Jana Pawła II

Włączamy się w przygotowanie ŚDM
Apel Redakcji

„Pełną	parą”	ruszyły	i	u	nas	przygo-
towania	do	Światowych	Dni	Młodzieży.	
Potwierdzają	 to	 relacje	 na	 stronach	
parafialnych,	 radosne	spotkania	modli-
tewne	w	Niedzielę	Palmową	w	Bazylice	
Katedralnej	w	Tarnowie,	a	także	lektura	
obecnego	numeru	KnU.	Dziękując	za	te	
informacje,	równocześnie	na	ręce	Lidera	
i	 Koordynatora	 tych	 przygotowań	 na	
naszym	terenie,	ks.	Prefekta	Mariana	Ko-
strzewy	przekazujemy	w	imieniu	środo-
wiska	skupionego	przy	redakcji	naszego	
pisma	dekanalnego	gotowość	współpracy.	
Oto	kilka	konkretnych	propozycji:

1.Otwieramy	 łamy	KnU	na	 forum	
dyskusyjne:	„Jak	Ziemia	Brzeska	przy-
gotowuje	się	do	ŚDM”.	Piszcie	oceniając	
to	co	się	robi,	proponując	dalsze	działania	
i	deklarując	własny	wkład	osobisty	lub	
wspólnotowy.

2.	 Przypominamy,	 że	 w	 Brzesku	
nadal	 istnieje	Stowarzyszenie	Wspie-
rania	Rozwoju	Młodzieży	„Wzrastanie”,	

prowadzące	Szkołę	Katolicką	 i	współ-
pracujące	 z	 Wydawnictwem	 KSM	
„Gotów”	 oraz	 Redakcją	 miesięcznika,	
która	od	roku	mieści	się	w	Toruniu.	Ko-
lebką	„Wzrastania”	jest	przecież	Ziemia	
Tarnowska.	Stąd	 rozchodzi	 się	 ono	od	
prawie	30	lat.	A		jest	ściśle	związane	ze	
Światowymi	Dniami	Młodzieży.

3.Trzecia	propozycja	ma	 charakter	
personalny:	 Chodzi	 o	 przypomnienie	
osób	związanych	z	tymi	wydarzeniami	
i	 „Wzrastaniem”.	 I	 o	 przekazanie	 ich	
świadectw.	Na	początek	Redakcja	KnU,	
której	 członkowie	 –	 jak	 jest	 podane	
w	 stopce	 radakcyjnej	 –	 reprezentują	
m.in.	 Stowarzyszenie	 „Wzrastanie”,	
Brzeskie	Towarzystwo	 „Gryf”,	Rodzinę	
Kolpinga,	chce	przedstawić	współtwórcę	
miesięcznika	„Wzrastanie”,	członka	re-
dakcji	KnU	sympatyka	Kolpinga	i	„Gry-
fu”	– ks. Stanisława Marka,	którego	5	
rocznicę	śmierci	obchodziliśmy	21	marca.	
Opracowaliśmy	 i	 przygotowaliśmy	 do	

wydania	drukowane	niegdyś	na	łamach	
„Wzrastania”	bardzo	popularne	felietony	
ks.	Marka.	Daliśmy	im	tytuł:	„Książecz-
ka Małego Księdza”. Chcemy	ją	wydać	
w	tym	roku.	Jesteśmy	przekonani,	że	ich	
lektura	 będzie	 doskonałym	 przygoto-
waniem	młodzieży	do	ŚDM.	Informując	
o	tym,	czekamy	na	Wasze	propozycje,	na	
osoby,	czy	instytucje	–	zwłaszcza	spośród	
byłych	parafian,	przyjaciół	i	czytelników	
Księdza	Stanisława	–	którzy	zapewnią	
pomoc	 finansową	 i	 promocję	 tej	 ksią-
żeczki.

Czekamy	 na	 Wasze	 odpowie-
dzi.	 Kontakt	 z	 nami:	 14	 68	 62	 723,		
e–mail:	knu@poczta.fm

Następny	numer	KnU	będzie	wydany	
około	15	czerwca.	Obok	przypominamy	
jeden	z	felietonów	Ks.	Stanisława	Marka	
o	pracy	nad	sobą.

	W	imieniu	Redakcji	KnU
ks. Zygmunt Bochenek                           

Tel.	14	68	63	038

mailto:knu@poczta.fm
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Stop! Czerwone światło! 
Zatrzymaj się!

Może	 zdarzyło	 ci	 się,	 że	 zostawiłeś	
na	cały	dzień	zapalone	światło	w	pokoju	
lub	nie	zakrę	ciłeś	kranu	z	wodą	 i	gdy	
wróciłeś	wieczorem,	skrzyczano	cię:	„co	
robisz,	 o	 czym	 ty	myślisz,	 czegoś	 taki	
roztargniony?!”

Zauważasz	nieraz	u	siebie	lenistwo,	
pychę,	zazdrość,	łakomstwo	i	inne	wady.	
Są	 one	 dot	kliwym	 ciężarem,	
cierpisz	z	ich	powodu,	stawiają	
cię	one	często	w	głupiej	sytuacji.	
Najczę	ściej	 też	 cierpią	 z	 tej	
przyczyny	inni.	Trzeba	dobrze	
poznać	swe	wady	i	słabe	strony	
swego	charakteru.	Trzeba	cier-
pliwie	je	zwalczać.	

Może	zachwycałeś	się	u	nie-
których	ludzi	dobrymi	nawyka-
mi	 i	po	cichu	 im	zazdrościłeś.	
Chyba	 podziwiałeś	 czasem	
u	kogoś	wspaniały,	kryształowy	
charakter.	

Byłoby	 dobrze	 zabrać	 się	
znów	do	tej	tak	ważnej	pracy,	
jaką	 jest	 praca	 nad	 uszla-
chetnieniem	charakteru.	Miej	
jej	 program,	 działaj	 planowo	
i	konsekwentnie.	Łącz	stale	ten	
wysiłek	 ze	 spowiedzią.	Zresz-
tą	 każda	 dobrze	 odprawiona	
spowiedź	zawiera	wszystkie	te	
elementy.

Działaj planowo	-	w	spo-
sób	 uporządkowany,	 a	 nie	
chaotycznie	 i	 przypadkowo,	
Wyznacz	 sobie	na	każdy	mie-
siąc	 lub	 na	 inny	 okres	 czasu	
konkretne	zadania,	ustal,	jakiej	
wady	szczególnie	chciałbyś	się	
wyzbyć,	a	co	dobrego	zyskać.

Działaj z rozwagą	 –	 roztrop-
nie.	Owszem,	pragnij	 stale	 (a	 zwłasz-
cza	 przy	 spowiedzi	 odnawiaj	 to	 pra-
gnienie	 i	 postanowienie),	 aby	 wy-
zbyć	 się	 wszystkich	 grzechów	 i	 wad.	
Roztropność	 jednak	 dyktuje,	 aby	 nie	
myśleć	o	wszystkim	naraz,	ale	po	kolei.	
Mów	sobie:	pozbędę	się	w	tym	miesiącu	
tej	wady,	wykorzenię	ten	 i	 ten	nawyk,	
a	kiedy	stwierdzę,	że	w	tym	zakresie	jest	
już	lepiej,	zabiorę	się	do	następnej	wady.		
Postępuj	w	myśl	hasła:	zwalczam	wady	
po	jednej.	

Zwalczaj wady po jednej

Nie	 tylko	 wady	 zwalczaj,	 ale	 na-
bywaj	 wiele	 dobrych	 przyzwyczajeń,	
stosując	 tę	 samą	 metodę.	 Zdobywaj	
się	 czasem	na	wysiłek	dobrowolnego	
rezygnowania	 z	 czegoś	 przyjemnego	
z	 motywów	 religijnych,	 np.	 w	 piątki	
lub	 w	 Wielkim	 Poście	 czy	 przez	 Ad-
went	 –	 ogranicz	 oglądanie	 TV	 albo	
spożywanie	 słodyczy	 czy	 zrezygnuj	
z	 ulubionej	 gry.	 Czyń	 tak	 zwłaszcza	
po	 jakimś	 grzechu,	 jako	 świadome	

zadośćuczynienie	Panu	Bogu.	Możesz	
pewne	 ograniczenia	 podejmować	 dla	
treningu	woli	i	nimi	też	wspierać	swe	
prośby,	skierowane	do	Pana	Boga.	

Dzielnie	 i	 bez	 narzekania	 znoś	
trudności	 i	 niepowodzenia,	 jakie	 cię	
czasem	w	życiu	spotykają.	

Bardzo	 to	 wszystko	 wzmacnia	
hart	 twej	 woli	 i	 ułatwia	 pracę	 nad	
charakterem.	Łatwiej	ci	będzie	później	
zwyciężać	pokusy	i	pokonywać	różne	
ciągotki	do	zła.	

Działaj konsekwentnie!–	czyli	
na	serio,	wytrwale,	nie	zrażając	się	
różnymi	niepowodzenia-	mi,	nie	zo-
stawiając	żadnej	„działki”,	na	której	
mogłyby	rosnąć	bezkarnie	„chwa	sty”	
wad	lub	na	której	by	były	jałowe	pola,	
pozbawione	cnót.

Działaj pod kierunkiem! –	
„Nikt	 nie	 jest	 sędzią	 we	 własnych	
sprawach”,	pisał	Andrzej	Frycz	Mo-
drzewski.	„Kto	sam	siebie	prowadzi,	

tego	osioł	prowadzi”,	powta-
rzał	św.	Bernard.	Miej	więc	
stałe	 kierownictwo	 ducho-
we,	 jednego	 spowiednika,	
który	będzie	cię	prowadził,	
znając	twą	osobowość	i	tem-
perament.	 U	 niego	 szukaj	
rady,	z	nim	omawiaj	szcze-
rze	 swe	 wzloty	 i	 upadki,	
swoje	 problemy,	 ustalaj	
przedmiot	 pracy	 nad	 sobą	
w	najbliższym	czasie.	Postę-
puj	tak,	jak	mądry	pacjent,	
trzymający	 się	 jednego	 le-
karza,	który,	znając	dobrze	
przebieg	 choroby	 i	 reakcję	
organizmu	na	różne	dawki	
leków,	 może	 skutecznie	
prowadzić	go	do	wyzdrowie-
nia.	 Pamiętaj,	 że	 również	
w	sporcie	najczęściej	 jeden	
trener	prowadzi	zawodnika	
lub	 klub	 do	 wysokiej	 po-
zycji	 w	 tabeli	 wyników,	 że	
i	w	szkolnictwie	zazwyczaj	
jeden	 wychowawca	 prowa-
dzi	 klasę	 przez	 wszystkie	
lata	szkolne,	jeden	profesor	
kieruje	pracą	naukową	–	li-
cencjacką	 czy	 magisterską	
studenta	 aż	 do	 szczęśliwej	
obrony.

I	na	koniec:	często się spowia-
daj	–	najlepiej	co	miesiąc,	a	poza	tym	
wtedy,	kiedy	poczujesz	sie	wewnętrz-
nie	rozbity,	nękany	przez	pokusy,	czy	
wtedy,	 kiedy	 sumienie	 ci	 mówi,	 że	
ciężko	 obraziłeś	 Boga,	 że	 odszedłeś	
od	Niego	i	kiedy	chciałbyś	się	z	Nim	
jak	najszybciej	pojednać,	czyli	z	we-
wnętrznej	potrzeby.

Uwaga! Zielone światło!
 Idź dalej!

Prezentujemy  Wam, Drodzy Czytelnicy jeden z felietonów śp. Ks. Stanisława Marka
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Godzina	11.40.	Na	
szkolnym	 korytarzu	
w	 Publicznej	 Szkole	
Podstawowej	 Nr	 3	
w	 Brzesku	 panuje	
ogromny	 tłok.	 Jedne	
dzieci	zbiegają	na	sto-
łówkę,	 inne	 zbierają	
się	w	małe	grupki,	by	
porozmawiać	 o	 no-
wej	 grze	 czy	 ostat-
nim	 meczu.	 Między	
nimi	można	zauważyć	
jedną	osobą	siedzącą	
spokojnie	 na	 ławeczce	 pod	 ścianą	
i	czytającą	książkę.

To	 Julia Plewa.	 Jest	 dopiero	

w	szóstej	klasie,	ale	ma	wiedzę,	któ-
rej	mógłby	 jej	pozazdrościć	niejeden	
licealista.	W	bieżącym	roku	szkolnym	
uzyskała	jednocześnie	aż	trzy	tytuły	
finalisty	konkursów	organizowanych	
przez	 Kuratorium	 Oświaty	 w	 Kra-
kowie:	 Małopolskiego	 Konkursu	
Humanistycznego,	 Małopolskiego	
Konkursu	Przyrodniczego,	II	Dyktan-
da	 Niepodległościowego	 „Po	 polsku	
o	historii”.	Zdolności,	wytrwałość	oraz	
ogrom	pracy,	jaki	szóstoklasistka	wło-
żyła	w	przygotowanie	do	konkursów	
są	 godne	 podziwu,	 tym	 bardziej,	 że	
dziewczynka	nie	zaniedbała	bieżącej	
nauki	szkolnej	i	po	I	semestrze	uzy-
skała	średnią	5,09.	Sam	konkurs	hu-
manistyczny	wymagał	od	dziewczynki	
zapoznania	 się	 z	 około	 20	 tekstami	
kultury.	Dochodziły	do	tego	dziesiątki	
godzin	 spędzonych	 na	 opracowaniu	
każdej	 z	pozycji	 i	 ćwiczeniu	 redago-
wania	 wypowiedzi	 pisemnych.	 Pra-
cowała	w	szkole	i	w	domu.	W	dniach	
wolnych	od	nauki,	w	ferie	świąteczne.	
Nie	 jeden	 raz	 popołudniami,	 kiedy	
żadnego	dziecka	nie	było	już	w	szkole.	
Niebagatelne	 znaczenie	 ma	 fakt,	 że	

Julka	tytuł	finalisty	konkursu	huma-
nistycznego	uzyskała	po	raz	pierwszy	
rok	temu,	gdy	była	zaledwie	w	piątej	
klasie.	Wtedy	to	oprócz	niej	w	finale	
znalazły	się	aż	cztery	uczennice	z	PSP	
nr	3,	z	których	jedna,	Dominika	Do-
brzańska,	uzyskała	tytuł	laureata.

Na	 niższym	 piętrze,	 w	 grupie	
piątoklasistów,	 spotykam	 drobną,	
ciemnowłosą	 dziewczynkę.	 Od	 razu	
poznaję,	 że	 to	 Ania Solak.	 Często	

ją	bowiem	widuję	na	scenie	w	czasie	
szkolnych	akademii	 lub	gdy	odbiera	
nagrody	za	kolejne	konkursy.	A	 jest	
ich	 niemało.	 Do	 najważniejszych	
osiągnięć	Ani	w	ostatnim	czasienależy	
zdobycie	 I	 miejsca	 w	 III	 Ogólnopol-
skim	Konkursie	Historycznym	–	Pol-
skie	Symbole	Narodowe	w	kategorii	
klas	piątych.	Oprócz	 tego	zakwalifi-
kowała	się	do	etapu	rejonowego	kon-
kursu	 historycznego	 „Wielcy	 Polacy	
–	 wybitni	 generałowie”,	 a	 obecnie	
przygotowuje	się	do	konkursu	mito-
logicznego.	Dziewczynka	jest	bardzo	
sumienna	 i	 solidna.	 Fascynację	 hi-
storią	 wyniosła	 z	 domu	 rodzinnego,	
i	bez	przesady	można	powiedzieć,	że	
jest	 prawdziwą	 dumą	 dla	 rodziców.	
Przede	 wszystkim	 dla	 swojego	 ojca-	
Andrzeja	 Solaka,	 znanego	 brzeskie-

go	historyka,	autora	
książek	i	bardzo	wie-
lu	odkrywczych	arty-
kułów	historycznych,	
publikowanych	 na	
łamach	miesięcznika	
„Wzrastanie”.

Sama	 Ania	 przy-
znaje,	 że	 w	 czasie	
intensywnej	 nauki	
brakowało	 jej	 cza-
su	 na	 ulubione	 roz-
rywki.	 Pracowitość	
oraz	talent	Ani	Solak	

podkreśla	 także	 jej	 obecna	 nauczy-
cielka	języka	polskiego:	„Ania	często	
podejmuje	 trudne	 wyzwania,	 ale	
dzięki	dużemu	wkładowi	pracy	osiąga	
wspaniałe	 efekty”.	 Dowodem	 na	 to	
jest	 uzyskanie	 przez	 piątoklasistkę	
III	 miejsca	 w	 gminnym	 konkursie	
czytelniczym	 „W	 Świecie	 Zemsty	
Aleksandra	Fredry”	.	

Warto	dodać,	że	dziewczynka	musi	
dzielić	czas	na	naukę,	przygotowanie	
do	konkursów	oraz	na	zajęcia	w	Szko-
le	Muzycznej	I	Stopnia,	gdzie	ćwiczy	
grę	na	 trąbce	 i	 osiąga	bardzo	dobre	
wyniki.

Pracowitość	 i	 sumienność	 przy-
niosła	 efekty	 także	 u	 Magdaleny  
Zdybel,	uczennicy	klasy	szóstej,	któ-

ra	przed	niespełna	dwoma	tygodniami	
otrzymała	I	miejsce	w	gminnym	kon-
kursie	 ortograficznym	 zorganizowa-
nym	 przez	 Szkołę	 Podstawową	 im.	
ks.	 J.	Twardowskiego	w	Buczu.	Do-
skonała	znajomość	ortografii	i	zasad	
poprawności	językowej	była	wynikiem	
kilkuletniej	 pracy	 dziewczynki	 oraz	
zaangażowania	jej	nauczycieli	języka	
polskiego.	Magda	tym	samym	powtó-
rzyła	 sukces	 swoich	 poprzedniczek.	
Tytuł	 „Mistrza	 Ortografii”	 przypadł	
uczniom	naszej	 szkoły	 już	 trzy	 razy	
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w	ciągu	ostatnich	czterech	lat.	Uzy-
skały	 go:	 Dominika Dobrzańska,	
Julia	Kraj	i	Aleksandra	Chyćko.

Sukcesem	może	się	też	poszczycić	
kolega	z	klasy	Magdy	–	Bartłomiej 
Tota.	Chłopiec	pod	czujnym	okiem	na-
uczycieli	informatyki	już	od	kilku	lat	
pilnie	zgłębiał	tajniki	programowania.	

Ten	wysiłek	zaowocował	uzyskaniem	
w	tym	roku	tytułu	finalisty	Małopol-
skiego	 Konkursu	 Informatycznego	
„Baltie”.	 Podobnym	 osiągnięciem	
może	się	poszczycić	wielu	absolwen-

tów	 „trójki”,	 w	 tym	 ubiegłoroczny	
finalista	 „Baltiego”	 –	 Igor Malec.	
O	Igorze	warto	wspomnieć	dodatkowo,	
gdyż	podobnie	jak	Ania	Solak,	prze-
jawiał	 talenty	 w	 wielu	 dziedzinach.	
Z	 jednej	 strony	 dał	 się	 poznać	 jako	
pasjonat	informatyki,	z	drugiej	 jako	
…	zdolny	aktor.	Wielokrotny	laureat	
konkursów	recytatorskich	na	szczeblu	
powiatowym	 i	 międzypowiatowym	
może	poszczycić	się	pierwszym	w	hi-
storii	szkoły	wyróżnieniem	aktorskim	
w	 Młodzieżowym	 Przeglądzie	 Te-
atralnym	„Spojrzenia”.	Jego	wybitne	
zdolności	 można	 było	 podziwiać	 na	
prawie	każdej	akademii	szkolnej	oraz	
w	czasie	występów	szkolnego	koła	te-
atralnego,	gdzie	dawał	popisy	swoich	
umiejętności.

To	tylko	reprezentacja	wyróżnia-
jących	się	uczniów	brzeskiej	„Trójki”.	
Można	by	ich	wymienić	o	wiele	więcej.	
Ich	osiągnięcia	motywują	nas,	nauczy-
cieli	do	 jeszcze	większego	zaangażo-
wania	w	pracę.

Około	 godziny	 15.00	 szkolne	 ko-
rytarze	 w	 „Trójce”	 wyciszają	 się.	
Zmęczeni	nauką	uczniowie	wracają	do	
domów,	gdzie	po	odrobieniu	zadań	do-
mowych,	będą	mogli	spędzić	czas	przy	
ulubionej	rozrywce.	Większość	pewnie	
włączy	komputer,	pójdzie	do	kina	lub	
na	boisko	do	piłki	nożnej.	Część	jednak	
z	powrotem	otworzy	książki,	wyciągnie	
notatki	i	będzie	przygotowywać	się	do	
kolejnego	 projektu	 z	 przekonaniem,	
że	jest	to	dobry	kapitał	na	przyszłość.

	Były	rektor	Uniwersytetu	Jagiel-
lońskiego,	profesor	Franciszek	Ziejka,	
twierdził,	że	przepis	na	sukces	to	jedna	
czwarta	talentu	i	trzy	czwarte	pracowi-
tości.	To	stwierdzenie	doskonale	oddaje	
sytuację	dzieci	takich	jak	Julka,	Ania,	
Magda,	Bartek	i	Igor.	W	czasach,	gdy	
nauka	nie	jest	już	modna,	tym	bardziej	
należy	 docenić	 ich	 wkład	 i	 zaanga-
żowanie	 w	 poszerzanie	 horyzontów	
i	zdobywanie	nowych	umiejętności.	

Magdalena Głowacka - Zastawnik

Drodzy

Czytelnicy !

Dyrekcja	Liceum	Akademickiego	Korpusu	Kadetów	w	Łysej	Górze	przekazuje	za	pośrednictwem	KnU	
informacje	o	naszej	szkole.	Powstała	ona	w	2010	roku	z	inicjatywy	ks.	gen.	bp	Tadeusza	Płoskiego	oraz	
gen.	broni	Franciszka	Gągora.	Jest	kontynuatorką	powstałej	250	lat	temu	Szkoły	Rycerskiej.	Spośród	
innych	placówek	oświatowo	–	wychowawczych	wyróżniamy	się	troską	o	formację	duchowo	–	patriotyczną	
i	obywatelską	uczniów.	Przygotowujemy	młodzież	nie	tylko	na	studia	wojskowe,	techniczne,	ale	również	
do	służby	w	formacjach	mundurowych:	wojska,	policji,	straży	granicznej.	Zapraszamy	młodych	ludzi,	
zastanawiających	się	nad	swoją	przyszłością,	by	skorzystali	z	naszej	oferty.	Dokonajcie	właściwego	
wyboru!	Przyjdźcie	do	nas!

Ks. płk dr Marek Wesołowski Dyrektor LAKK
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Oaza zimowa dla dzieci ze wspólnot w Zakopanem 

„Miłość moja nad górami 
ponad szczyty się wznosi”	 –	 tak	
brzmiało	 hasło	 tegorocznej	 oazy	
zimowej	 dzieci	 do	 Zakopanego.	
Już	 kolejny	 raz,	 dzięki	 życzliwości	
opiekunów,	 sponsorów,	 mogliśmy	
wypocząć		i	odkrywać	nowe	zakątki	
naszego	kraju.

Centralnym	momentem	każdego	
dnia	była	Eucharystia,	na	której	do-
świadczaliśmy	obecności	Boga	i	Jego	
miłości.	 Od	 niej	 też	 rozpoczęliśmy	
naszą	podróż.	W	drodze	opiekunowie	
zaskoczyli	nas	miłą	niespodzianką	–	
zboczyliśmy	z	trasy	i	ruszyliśmy	do	
Krakowa.	Byliśmy	w	Łagiewnikach	–	
w	Sanktuarium	Bożego	Miłosierdzia.

Po	 dotarciu	 na	 miejsce	 naszego	

pobytu,	rozpoczęliśmy	wspólną	przy-
godę.	 	 Zakopane	 przywitało	 nas…	
duuużą	ilością	śniegu	i	cudownymi	
widokami.	 W	 willi,	 w	 której	 go-
ściliśmy,	 spotkaliśmy	 się	 z	 ludzką	
serdecznością	i	sympatią.

Z	radością		odwiedziłam	znajome	
z	poprzednich	wypraw	miejsca	–	Do-
linę	 Strążyską,	 Siklawicę.	 To	 tutaj	
ukazało	się	nam	prawdziwe	oblicze	
naszych	 polskich	 Tatr.	 Z	 zachwytu	
zapierało	nam	dech	w	piersiach.	Kra-
jobrazy	 były	 przepiękne.	 Podobnie	
było	na	Gubałówce.

Na	 naszej	 oazie	 „extreme”,	 nie	
zabrakło	 też	 rozrywek:	 oglądanie	
filmu	w	krakowskim	kinie,	wyjazd	
na	basen	do	Bukowiny	Tatrzańskiej,	

zabawa	w	karczmie	przy	akompania-
mencie	góralskiej	kapeli…

W	drodze	powrotnej		wstąpiliśmy	
do	 Jaworek	 koło	 Szczawnicy.	 Tam	
wyjechaliśmy	 kolejką	 linową	 	 na	
platformę	 widokową,	 skąd	 podzi-
wialiśmy	piękne	krajobrazy	Pienin.

Było	 pomysłowo	 i	 wesoło.	 Po-
zostały	 nam	 miłe	 wspomnienia	
i	nadzieja,	że	za	rok	znów	będą	ferie	
i	 podobny	 wyjazd.	 To	 był	 świetny	
czas,	 a	 potwierdzeniem	 tego	 jest	
ciągłe	wracanie	do	tych	niesamowi-
tych	chwil.	Na	pewno	wspomnienia	
i	wyniesione	nauki	pozostaną	z	nami	
na	długo…

Julia Cich

Bezcenny dar naszego sTwórcy i architekta świata

Droga Kościoła
To bezcenny Dar

Naszego Stwórcy i Architekta Świata

Droga Kościoła
To Droga Ewangelii

Dekalogu i Nowego Przymierza

Droga Kościoła
To Droga która mówi

Nie zabijaj, nie cudzołóż nie kradnij
nie pożądaj żony bliźniego swego
Ani żadnej rzeczy która jego jest

Droga Kościoła
To budowa cywilizacji życia

Bez pychy bez kłamstwa bez złodziejstwa
Bez moralnej dewiacji chciwości i przemocy

Droga Kościoła
To Uniwersytet Bożego i ludzkiego dobra

To Kuźnica przyjaznych i twórczych relacji
Człowieka z człowiekiem

Narodu z narodem
I człowieka z Bogiem

Droga kościoła
To Droga ocalenia człowieka i luDzkości

To najcenniejszy skarb
kTóry człowiek może przyjąć lub oDrzucić

współczesny adamie - wybieraj - wybór należy do ciebie

Tadeusz Puzia

Czasy,	w	których	przyszło	nam	
żyć,	są	naprawdę	trudne.	Przyno-
szą	wydarzenia	i	ideologie	sprzecz-
ne	 z	 dotychczasowymi	 naszymi	
odczuciami	 i	 postawami.	 Atakują	
patriotyzm,	 rodzinę,	 sposoby	 pa-
trzenia	 na	 świat,	 tradycje	 i…	 sa-
mego	Boga.

Pod	 płaszczykiem	 dobra	 ukry-
wają	 rozprzestrzeniające	 się	 zło.	
Jak	z	tym	walczyć?	Komu	wierzyć?	
Jaka	 będzie	 przyszłość	 naszych	
dzieci	 i	wnuków?	–	pytamy	z	nie-
pokojem…

Wyrażamy	radość,	 że	 są	w	na-
szym	 środowisku	 ludzie	 wrażliwi	
i	 mocni	 w	 wierze.	 Prezentujemy,	
zresztą	nie	po	raz	pierwszy	na	na-
szych	 łamach,	poetę	z	pobliskiego	
Jasienia	 –	 Tadeusza	 Puzię…	 On	
wie,	czego	się	trzymać,	na	czym	się	
opierać	w	momentach	zagrożenia.	
Wskazuje	prostą	drogę	do	ocalenia	
człowieka	i	ludzkości.	Pochylcie	się,	
Drodzy	 Czytelnicy	 nad	 jego	 wier-
szem!...	 Pomyślcie!...	 Wybierzcie	
i	 pomóżcie	 zrobić	 to	 innym:	 tym	
wątpiącym,	 niezdecydowanym,	
pogubionym…	 Przymnóżcie	 im	
nadziei…	 Dobro	 musi	 zwyciężyć.	
Bóg	żyje	w	swoim	Kościele!

Od Redakcji
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Klub Sportowy „Jakub” na zimowisku w Poroninie
	 W	 niedzielę	 15	 lutego	 o	 godz.	

9.30,	 lektorzy	 i	 ministranci	 w	 gru-
pie	 30	 osób	 należących	 do	 KS	 „Ja-
kub”	 wyruszyli	 na	 narty.	 Już	 po	
dwóch	 godzinach	 dojechaliśmy	 na	
stok	 w	 Kluszkowcach	 i	 tam	 przez	
4	godziny	zjeżdżaliśmy	na	nartach,	
jedni	pod	okiem	instruktora,	a	inni	
samodzielnie.	 Był	 uczestnik,	 który	
dopiero	 zaczynał	 stawiać	 pierwsze	
kroki	na	nartach,	a	po	dwóch	godzi-
nach	jeździł	już	samodzielnie	i	dawał	
sobie	radę.	Następnie	dojechaliśmy	
do	ośrodka	noclegowego	„Orle	Gniaz-
do”	 w	 Poroninie”,	 gdzie	 zjedliśmy	
obiadokolację.	Kolejne	dni	na	stoku	
spędziliśmy	 w	 Białce,	 w	 Jurgowie,	
w	 Litwince	 i	 w	 Małym	 Cichym.	
Oprócz	 szaleństwa	 na	 stokach	 by-
liśmy	 na	 basenie,	 kuligu,	 ognisku	

i	termach.	Pobyt	KS	„Jakub”	na	zimowisku	trwał	5	dni.	Wszyscy	wrócili	cali	
i	zdrowi.	Dziękujemy	opiekunom	p.	Janowi	Chrabąszczowi,	p.	Tomaszowi	
Mikulińskiemu	i	p.	Zbigniewowi	Witowskiemu.	W	planach	kolejny	wyjazd,	
by	zdobywać	Koronę	Gór	Polskich,	a	następnie	wakacje.

Ks. Jacek Walczyk
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Niecodzienna	 uroczy-
stość	odbyła	się	w	parafii	
św.	 Jakuba	 7	 lutego	 br.	
Chociaż	pszczelarska	brać	
działa	ponad	70	lat	–	Koło	
Brzeskich	 Pszczelarzy	
obchodziło	 złoty	 jubile-
usz	istnienia.	Z	tej	okazji	
członkowie	 Koła	 ufundo-
wali	 a	 podczas	 Euchary-
stii	 poświęcili	 sztandar.	
Mszy	 św.	 przewodniczył	
ks.	dziekan,	Józef	Drabik,	
a	 koncelebrowali	 ks.	 Ro-
man	Majoch	z	Okulic	i	ks.	
Józef	 Górka	 –	 kapelan	
brzeskiego	Koła.

W	homilii	ks.	Kapelan	
mówił	 o	 fascynacji	 człowieka	 zadzi-
wiającym	 do	 dziś	 światem	 pszczół,	
których	tajemnic	do	końca	nie	znamy.	
Obecnie	 częściej	 chorujemy	 a	 w	 ży-
wieniu	i	w	leczeniu	stosuje	się	coraz	
więcej	 chemii.	 To	 z	 kolei	 skutkuje	
zawałami,	nowotworami,	depresjami...	
Tymczasem	 Pan	 Bóg	 obdarzył	 ludzi	
wspaniałą	przyrodą,	a	w	niej	niezwy-
kłymi	 stworzeniami	 –	 pszczołami,	
które	instynktownie	wytwarzają	całą	
gamę	produktów	służących	ludzkiemu	
zdrowiu.	Są	to	pyłek,	pierzga,	mleczko	
propolis,	jad	pszczeli,	wosk	i	oczywiście	
miód…	

Ks.	 Józef	 Górka	 zwrócił	 się	 do	
obecnych	słowami: Zgromadzeni dziś 
pszczelarze powinni być świadomi, 
jaką rolę powinni pełnić w tym „cho-
rym” społeczeństwie. Chodząc przy na-
szych robaczkach, chcemy pobierać jak 
najlepszy miód i produkty lecznicze, 

ratować ginące pszczoły, bo co będzie 
z człowiekiem, gdy one zginą?

Nawiązując	 do	 poświęcanego	
sztandaru,	kaznodzieja	podkreślił,	że	
uwidoczniony	 na	 nim	 znak	 pszczoły	
jest	 symbolem	 naszej	 wiary	 w	 Bożą	
Opatrzność,	od	której	zależą	warunki	
corocznych	zbiorów	oraz	poczucie,	że	
jesteśmy	Bożymi	pomocnikami	w	pro-
dukcji	Jego	leków.

Po	Mszy	św.	odbyła	się	część	arty-
styczna	ubogacona	występem	zespołu	
„Porębianie”	i	wręczeniem	zasłużonym	
pszczelarzom	 złotych	 i	 srebrnych	
oznak..	 W	 przemówieniu	 prezesa	
Pogórskiego	 Związku	 Pszczelarzy	
z	 Tarnowa	 znów	 usłyszeliśmy	 ocenę	
sztandaru	jako	symbolu.

… Stanowi on znak wspólnoty…	
łączy tych, którzy chcą urzeczywistnić 
te same wartości, a dzięki temu stano-
wi również znak ciągłości i trwania. 

Rangę sztandaru podnosi fakt jego 
poświęcenia… co jest powodem od-
dawania mu należnego honoru… Na 
tym sztandarze znajdują się symbole 
naszego miasta. Druga strona przed-
stawiająca św. 
Ambrożego, pa-
trona pszczela-
rzy - to symbol 
naszej wiary… 
Życzę Wam – za-
kończył	 mówca 
– kontynuowa-
nia chlubnych 
tradycji związku 
oraz twórczego 
budowania jego 
przyszłości.

Głos	 zabrał	
także	 ks.	 prał.	
Zygmunt 	 Bo -
chenek.	 Zwrócił	
uwagę,	 że	 to	 ju-
bileuszowe	 spotkanie	 odbywa	 się	
w	 bogatej	 scenerii	 Auli	 Chrystusa	
Króla.	Otóż	na	wszystkich	jej	ścianach	
i	w	holu	jest	zawieszonych	około	100	
obrazów,	płaskorzeźb	i	rzeźb	jednego	
z	 brzeskich	 pszczelarzy,	 zmarłego	
w	ubiegłym	roku,	cenionego	artysty	lu-
dowego,	Stanisława	Borowca.	Są	jego	
darem	dla	parafii.	Przedstawiają	sceny	
biblijne,	 świętych	 patronów,	 prawdy	
wiary	 i	 inne	motywy	religijne.	Przez	
te	tworzone	przez	niego	i		gromadzone	
tu	w	ciągu	kilkudziesięciu	lat	dzieła,	
Stanisław	Borowiec	jest	także	obecny	
wśród	 swych	 przyjaciół	 i	 znajomych	
zgromadzonych	na	dzisiejszym	rado-
snym	spotkaniu.

Ks. Józef Górka

Jubileusz Pszczelarzy w Brzesku

Polichromowana 
płaskorzeźba Sta-
nisława Borowca 
przedstawiająca 
św. Ambrożego



17 

Jubileuszowa lekcja patriotyzmu
Polska	tożsamość	narodowa	budo-

wana	była	przez	wieki.	Złożył	się	na	
nią	 geniusz	 najwybitniejszych	 roda-
ków	w	kraju	i	na	emigracji,	nad	Wisłą,	
nad	 Niemnem,	 nad	 Dniestrem,	 nad	
Sekwaną,	nad	Tybrem	i	nad	Tamizą.	
Złożyły	się	na	nią	cierpienia	i	doświad-
czenia	wodzów	polskich,	bohaterstwo	
rycerzy	 i	 przemyślnych	 dowódców.	
Tworzyły	ją	łza,	miecz	i	pióro.

Pamięć	polskich	pól	wpisana	 jest	
w	 życie	 każdego	 z	 nas.	 Bardziej	 lub	
mniej	jesteśmy	tą	pamięcią	przesiąk-
nięci.	Skazani	jesteśmy	na	tę	pamięć,	

zniewoleni	nią.	Ale	dobra	to	niewola,	
która	wciąż	zmusza	nas	do	refleksji,	
nakazuje	 pamiętać	 o	 chwilach,	 gdy	
najlepsi	synowie	i	córki	naszej	Ojczy-
zny	pod	sztandarami	z	hasłem	„Bóg,	
Honor	 i	 Ojczyzna”	 stawali	 do	 walki	
„żeby	 Polska	 była	 Polską”.	 Ale	 gdy	
„ręce	 opadły	 w	 niemoc	 i	 skuliły	 się	
słowa”	ta	sama	niewola	powodowała,	
że	Polska	trwała	uparcie	na	modlitwie	
z	nadzieją	na	lepsze	„Jutro”.	Trwamy	
więc	 tak,	 jak	 nauczyli	 nas	 ojcowie.	
Trwamy	z	nadzieją	i	wiarą.

Tradycją	Publicznego	Gimnazjum	
Nr	1	im.	Królowej	Jadwigi	w	Brzesku	
jest	aktywne	włączanie	się	do	corocz-
nych	obchodów	Święta	Niepodległości	
w	 tutejszym	 środowisku	 lokalnym.	
Mową	ojczystą	i	śpiewem	od	lat	dzie-
sięciu	nauczyciele	i	uczniowie	naszej	
szkoły	 ogarniają	 pamięcią	 poległych	
i	pomordowanych	w	walce	o	wolność	
Ojczyzny.

Czujemy	 się	 zaszczyceni,	 że	 pro-
gramy	patriotyczno	–	religijne	co	roku	
ogląda	 coraz	 większa	 grupa	 miesz-
kańców	Brzeska	i	okolic.	Dziękujemy	
wszystkim	tym,	którzy	nie	szczędzili	
ciepłych	słów	kierowanych	pod	naszym	
adresem	po	kolejnych	spektaklach	za	
doznania	patriotyczne	i	estetyczne.

Program	„Bo	nie	ma	ziemi	wybie-
ranej,	jest	tylko	ziemia	przeznaczona”	
przygotowali	 uczniowie	 klas	 II	 i	 III,	
oraz	nauczyciele:	Maria	Rojek,	Dorota		
Kwaśniak,	Piotr	Podłęcki	oraz	ks.	Sta-
nisław	Stachoń.	Uroczystość	uświetnił	
chór	szkolny	pod	kierownictwem	Iwo-
ny	Mikołajek.

Wszystkim	 tym,	 którzy	 wspólnie	
z	 nami	 przez	 dziesięć	 ostatnich	 lat	
wędrowali	 wśród	 mogił	 naszych	 bo-
haterów,	którzy	nas	wspierali	i	moty-
wowali	do	kolejnych	działań	i	którym	
czasem	łza	błysnęła	w	oku	dedykujemy	
fragment	tegorocznego	scenariusza:

„Pytać o Ojczyznę – to pytać o drze-
wo, ptaka , łąki, miasta i ludzi. Wal-
czyć o wolność to zdobywać dla siebie 
i innych – promyk słońca, kroplę 
deszczu, pierwszą gwiazdkę na Wigilię. 
Kochać kraj rodzinny to wstać rano, 
modlić się, płakać i śmiać, a kiedy 
przyjdzie czas, czas próby i rachunku, 
nie żałować krwi, potu, serca. Mieć 
nadzieję – to z odwagą mówić o tym,  
co boli, czego żal, co kochasz, co tracisz, 
co myślisz…”

Maria Rojek, 
Dorota Kwaśniak
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W	listopadzie	ub.	roku	nasi	parafia-
nie	naszego	dekanatu	po	raz	pierwszy	
usłyszeli	o	przygotowaniach	do	Świato-
wych	Dni	Młodych,	wysłuchując	Listu	
Pasterskiego	 Episkopatu	 Polski	 na	
ten	temat.

Po	 raz	 drugi	 -	 w	 czasie	 kolę-
dy,	 gdy	 służba	 liturgiczna	 wręczała	
deklaracje	przyjęcia	uczestników	ŚDM	
-	u	do	swojego	domu.	

Ponad	rok	temu	zawiązał	się	Komi-
tet	Krakowski	i	równolegle	-	Komitet	
Tarnowski,	w	 skład	którego	wchodzą	
dekanalni	 duszpasterze	 młodzieży	
i	 przedstawiciele	 młodych	 z	 dekana-
tu	-	tzw.	koordynatorzy	ŚDM	-	u.			1.	
grudnia	2014	r.	przedstawiciele	naszego	
dekanatu:	ks.	Przemysław	Podobiński	
i	 ks.	 Marian	 Kostrzewa	 oraz	 Anna	
Kucia	 i	 Marta	 Bąk	 otrzymali	 z	 rąk	
bpa	 Muskusa	 w	 Krako-
wie	 nominacje	 na	 Koor-
dynatorów	 Przygotowań	
do	Światowych	Dni	Mło-
dzieży	2016.	Działo	się	to	
w	Sali	Okna	Papieskiego	
na	Franciszkańskiej	3.

Natomiast	w	sobotę	17	
stycznia	pojechali	do	Tar-
nowa	na	Galę	-	podsumo-
wanie	 dotychczasowych	
przygotowań	 do	 Świato-
wych	 Dni	 Młodych	 oraz	
wręczenie	certyfikatów	ze	
specjalnych	 szkoleń,	 któ-
re	 trwały	 jeden	 semestr.	
Spotkanie	 rozpoczęło	 się	
Mszą	św.	z	ks.	Biskupem	
Ordynariuszem	 w	 Kate-
drze.	 Naszej	 modlitwie	
towarzyszył	piękny	śpiew	
Scholi	Diecezjalnej,	a	na-
stępnie	 odbył	 się	 pochód	

Trwają przygotowania  
do Światowych Dni Młodych

uczestników	 Gali	 ulicą	 Wałową,	
do	Auli	Seminarium	Duchownego.	
W	auli	byliśmy	świadkami	diecezjal-
nej	premiery	hymnu	ŚDM.	Ponadto	
młodzież	z	Duszpasterstwa	Akade-
mickiego	„Tratwa”	przedstawiła	trzy	
scenki	teatralne	o	przygotowaniach	
do	ŚDM	-	u.	Na	koniec	zaproszono	
księży	 i	młodzież	na	poczęstunek,	
aby	wspólnie	porozmawiać	i	wymie-
nić	się	doświadczeniami.

 Mamy nadzieję, że	nasi Pa-
rafianie chętnie otworzą swoje 
domy i serca dla młodzieży 
z ŚDM, a młodzieży życzymy 
entuzjazmu we wszelkich przy-
gotowaniach, oraz aby pilnie 
uczyli się języków obcych.

Ks. Marian Kostrzewa

Z całej Polski docierają do 
nas coraz nowe wieści o przygo-
towaniach do Światowych Dni 
Młodzieży. 

I	podobnie	jest	w	naszej	parafii	
i	 dekanacie.	 Kiedy	 rozdawaliśmy	
w	 czasie	kolędy	 foldery	–	deklara-
cje	 zakwaterowania	 uczestników	
Światowych	Dni	Młodzieży	w	Krako-
wie,		niejako	automatycznie	pojawiły	

się	też	pytania:	A	co	to	jest?	
Z	 luźnych	 dyskusji	 i	 rozmów	

w	niektórych	domach,	zauważyłem,	
że	temat	ŚDM	rodzi	zainteresowanie	
i	przekonanie,	że	to	coś	niezwykłego.

Ale	zauważyłem	też,	że	jest	jeszcze	
bardzo	wielu	 ludzi,	którzy	nie	mają	
świadomości,	 co	 nas	 czeka,	 w	 czym	
będziemy	 uczestniczyć	 i	 o	 co	 mamy	
się	 modlić.	 ŚDM	 kojarzy	 się	 wielu	

osobom	z	pielgrzymkami	Papieża	do	
Polski	–	a to przecież coś więcej.

O	tym,	że	kolejne	spotkanie	mło-
dych	 katolików	 z	 całego	 świata	 od-
będzie	się	w	Krakowie	poinformował	
papież	Franciszek	w	2013	r.	w	czasie	
Mszy	 św.	 kończącej	 Światowe	 Dni	
Młodzieży	w	Rio	de	Janeiro.	Niewąt-
pliwie	 był	 to	 „pozytywny	 szok	 dla	
wszystkich”.

„Róbcie raban” przed ŚDM
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Owszem,	nasz	Episkopat	starał	
się	 o	 organizację	 Światowych	 Dni	
Młodzieży	w	2016	r.	z	wielu	powo-
dów,	np.	dlatego,	że	wtedy	przypada	
1050.	 rocznica	 chrztu	 Polski.	 Ale	
koronnym	argumentem,	który	prze-

ważył	 i	 przebił	 inne	 kandydatury,	
był	 i	 jest	 rozszerzający	 się	 z	 Ła-
giewnik	 kult	 Bożego	 Miłosierdzia,	
który	zainicjowali:	św.	s.	Faustyna	
i	św.JP	II,	twórca	ŚDM.	Dlatego	te	
Dni	Młodych	będą	obchodzone	pod	
hasłem	 „Błogosławieni	 miłosierni,	
albowiem	oni	miłosierdzia	dostąpią”,

Kiedy Papież Franciszek 
ogłosił, że wybrał Kraków, za-
proponował również, jak powin-
ny wyglądać nasze przygotowa-
nia. Papież powiedział w Rio, że 
chce, byśmy poszli na ulicę robić 
raban. Chcę rabanu w waszych 
diecezjach. Chcę, żeby Kościół 
wyszedł na ulicę. Żeby odrzu-
cił ziemską powłokę, wygodę, 
klerykalizm, żebyśmy przestali 
zasklepiać się w sobie. Niech 
biskupi i księża mi wybaczą, je-
śli młodzież zrobi im raban. Ale 
taka jest moja rada.

Ostro?	 Wszyscy	 są	 trochę...	
w	 szoku,	 bo	 papież	 mówi	 czasami	
ostro,	 mimo	 że	 jest	 łagodny.	 To	 są	
tak	 mocne	 i	 przeszywające	 słowa,	
że	 mimo	 upływu	 prawie	 dwóch	
lat,	 ciągle	brzmią	mocno.	Jedni	 są	
zachwyceni,	inni	trochę	przerażeni.	
Ale	 skoro	 sam	 Papież	 mówi	 takie	
rzeczy,	 wiec	 najwyższy	 już	 czas	
zacząć	 przekuwać	 je	 na	 nasze	 co-
dzienne	decyzje.	

Biskup	pomocniczy	Archidiecezji	
Krakowskiej,	 Grzegorz	 Ryś,	 który	
przewodniczy	 Zespołowi	 ds.	 Nowej	

Ewangelizacji	i	który	w	polskim	Epi-
skopacie	odpowiada	za	kościelne	ak-
cje	prowadzone	z	myślą	o	młodych,	
stwierdził	 w	 jednym	 z	 wywiadów:	
„Do Krakowa przyjedzie zapew-
ne dwa miliony ludzi - Pewnie 
będą to inni ludzie niż ci, którzy 
byli w Rio, pewnie będzie więcej 
młodych z Europy, daj Boże także 
wschodniej. To nie tylko dwa dni 
spotkań papieża z młodzieżą, 
ale i poprzedzające je kateche-
zy. Musimy do nich przygotować 
nawet 20 tys. ewangelizatorów”.

Czy będzie łatwo w naszym 
kraju urzeczywistnić ów raban, 
o który prosił Papież?

Odpowiem	 cytując	 ponownie	
bpa	Rysia: Reakcje na Kościół są 
różnorodne. Dość często: lękowe, 
wrogie, agresywne. Ludzie boją 
się wystawić na nowe, stracić 
dobre samopoczucie, które już 
mają i im wystarcza. Czasem, po 
drodze nabyli złe doświadczenie 
Kościoła. Nieraz nakłada się 
to na negatywny PR Kościoła 
- który, gdzie tylko możliwe, 
jest kopany w mediach. Równo-
cześnie, gdy w czasie dyskusji 
ktoś krytycznie mówi o księżach 
i pada pytanie: „A jaki jest twój 
proboszcz?”, odpowiedź brzmi 
często: „No nie, proboszcz to jest 
w porządku”.

A więc musimy działać, robić 
swoje, robić raban, nie zrażając 
się raczej nieprzychylnym kon-
tekstem. 

Na pytanie, jaką rolę będzie 
miała do odegrania nasza parafia 
podczas organizacji Światowych 
Dni Młodzieży? Odpowiem tak:

Z	 racji	 bliskości	 geograficznej	
i	 komunikacyjnej	 z	 Krakowem,	
mamy	 wielką	 rolę	 do	 spełnienia.	
Będziemy	 w	 Brzesku	 po	 to,	 aby	
usłużyć	Kościołowi	powszechnemu,	
który	się	u	nas	spotka.	Natomiast	to,	
co	będziemy	w	Krakowie	przeżywać,	
zależy	od	papieża	Franciszka.

My	 powinniśmy	 zrobić	 wszyst-
ko,	 co	 do	 nas	 należy,	 aby	 zatrosz-
czyć	 się	 o	 uczestników	 spotkania	
i	 	 przygotować	 dla	 nich	 miejsca	
noclegowe	w	dniach	od	25	lipca	do	
1	sierpnia	lub	krócej.	Spodziewamy	
się	ludzi	młodych,	w	wieku	od	14	do	
35	 lat,	 nastawionych	 na	 głębokie	
przeżycie	 religijne,	 ale	 także	 na	
poznanie	naszej	 kultury.	Nie	 ocze-
kują	oni	wielkich	wygód	 i	naszego	
towarzystwa	przez	cały	dzień.	Będą	
mieli	 własne	 śpiwory	 i	 karimaty.	

Większość	z	nich	zostanie	zakwate-
rowana	w	budynkach	użyteczności	
publicznej	 –	 zwłaszcza	 w	 szkołach	
i	 obiektach	 sportowych.	 Ale	 tych	
miejsc	nie	wystarczy	dla	wszystkich,	
dlatego	 prosimy	 o	 nocleg	 dla	 nich	
oraz	zapewnienie	im	śniadania.	

Przy	 naszej	 parafii	 zawiązuje	
się	 już	 Komitet	 Parafialny	 ŚDM,	
w	skład	którego	wchodzą	dekanalny	
duszpasterz	 młodzieży	 i	 wolonta-
riusze	 z	 Duszpasterstwa	 Młodych	
naszej	parafii,	którzy	zbierali	swoje	
doświadczenie	przypatrując	 się	 or-
ganizacji	takich	imprez	w	Medjugor-
je	i	na	corocznych	spotkaniach	Taize.	

Zostaną	Państwo	poinformowani	
przez	 nich	 o	 dokładnym	 terminie	
przyjazdu	i	wyjazdu,	liczby	i	narodo-
wości	młodych,	miejscu	ich	odbioru	
i	godzinach	powrotu	z	uroczystości.	
Pozostałe	elementy,	takie	jak	trans-
port	 młodych,	 organizacja	 czasu	
w	ciągu	dnia,	festyny,	koncerty,	na-
bożeństwa,	spotkania	katechetyczne	
w	 brzeskich	 kościołach,	 ubezpie-
czenie	czy	pomoc	w	tłumaczeniach	
zapewni	młodym	Komitet	Parafialny	
ŚDM	 we	 współpracy	 ze	 służbami	
ŚDM	z	Krakowa	i	Urzędem	Gminy.

Czy są jeszcze jakieś inne 
oczekiwania, co do tego, jak 
powinny wyglądać nasze przy-
gotowania?

Odpowiem	krótko	–	modlitwa.	
W	tym	roku	szkolnym	rozpoczę-

liśmy	 w	 naszej	 parafii	 pierwszo-
piątkowe	 wieczorne	 Msze	 św.	 dla	
młodzieży,	 ze	 szczególną	 modlitwą	
za	ŚDM.	Módlmy	się,	dlatego,	żeby	
ożywić	 środowiska	 młodych	 ludzi	
w	naszej	parafii.	To	często	są	młodzi	
wychowywani	bez	rodziców,	których	
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brakuje	w	domu	z	racji	pracy	za	gra-
nicą,	lub	młodzi	z	małżeństw	rozbi-
tych	i	czasem	niesakramentalnych.	
Jest	 też	 spora	 grupa	 młodzieży,	
która	 zachłysnęła	 się	 współczesną	
kulturą	 bez	 Boga.	 Pojawiają	 się	
w	 nich	 elementy	 religijności,	 ale	
w	 tradycyjnym	 wydaniu,	 nieraz	
bardzo	płytkim.	Młodzieży	brakuje	
prawdziwej	relacji	z	Bogiem	i	dru-
gim	człowiekiem.	

Przygotowania	do	ŚDM	są	więc	
okazją	 to	 tego,	by	 ci	 ludzie	 zaczęli	
szukać	Boga	w	swoim	życiu.		

Pamięta jmy, 	 że 	 młodzieży	
w	Brzesku	nie	brakuje	dobrej	woli,	
dobrych	pomysłów,	zaangażowania,	
wrażliwości	 –	 widzimy	 to	 podczas	
różnych	 akcji	 na	 poziomie	 naszej	
parafii,	 podczas	 występów	 teatral-

nych	czy	koncertów	w	Centrum	Bi-
bliotecznym	i	w	szkołach.	Ale	ci	sami	
młodzi	w	świecie	wartości	często	są	
zagubieni.

Papież,	ustanawiając	w	naszym	
rejonie	 geograficznym,	 rzut	 ka-
mieniem	 od	 nas	 SDM,	 uczynił	 to	
z	inspiracji	Ducha	Świętego,	po	to,	
żebyśmy	 pokazali	 całemu	 światu,	
że	Kościół	 jest	 żywy,	 że	 to	nie	 jest	
anachroniczna,	 niedziałająca	 już	
struktura,	ale	tętniąca	życiem,	go-
ścinna	 Wspólnota,	 w	 której	 pełno	
młodych	ludzi,	którzy	wciąż	chcą	żyć	
w	Kościele	i	poszukiwać	Chrystusa.	

tekst	kazania	25.01.2015
Ks. Marian Kostrzewa

Dekanalny Dzień 
Skupienia Caritas

„Każdy dobry człowiek jest małym 
światłem, które wędruje przez noc 
współczesnego świata i na swej drodze 
zapala zamarłe gwiazdy. Dobro, które 
ludzie w przyjaźni i miłości świadczą 
innym nie może być mierzone wydaj-
nością i konkurencją, ani ujęte w sta-
tystyki. Ono sięga głębiej, ma głębsze 
źródło, jest podobne do niewidzialnych, 
ciepłych prądów zatokowych. 

Ten ciepły prąd uczynności odczu-
wa się w zatoce naszego świata, i nie 
daje jej zupełnie zamarznąć od chłodu 
ludzkich serc.” 

P. Bosmans, „Być człowiekiem” 

Wielu	 jest	 dobrych	 ludzi,	 którzy,	
nie	 szczędząc	 sił,	 spieszą	 z	 pomocą	
innym.	 Pomagają,	 nie	 oczekując	 na	
słowa	 uznania,	 na	 wdzięczność.	 Nie	
pytają,	 nie	 krytykują,	 nie	 poucza-
ją,	 nie	 oceniają.	 Pomagają,	 bo	 tego	
oczekuje	 Chrystus.	 Przez	 spełnianie	
swojej	posługi	pokazują,	jak	wypełnić	
największe	przykazanie	–	przykazanie	
miłości	Boga	i	bliźniego.

28	lutego	2015	r.,	w	drugą	sobotę	
Wielkiego	Postu,	odbył	się	Dekanalny	
Dzień	Skupienia	dla	członków	Caritas.	
Modlitewne	 spotkanie	 miało	 miejsce	
w	Gosprzydowej,	u	stóp	Matki	Bożej	

Pocieszycielki	 Umierających.	 Do	 za-
bytkowej	świątyni	przybyli	przedsta-
wiciele	 Caritas	 z	 wszystkich	 parafii	
dekanatu	 brzeskiego.	 Nabożeństwo	
do	 Bożego	 Miłosierdzia	 poprowadzili	
członkowie	Parafialnego	Oddziału	Ca-
ritas.	Najświętszą	Ofiarę	sprawowali:	
ks.	Ryszard	Podstołowicz	 –	 dyrektor	
Caritas	Diecezji	Tarnowskiej	oraz	ks.	
Krzysztof	Klimczak	–	proboszcz	para-
fii	 pw.	 św.	 Urszuli	 z	 Towarzyszkami	
w	Gosprzydowej.	

W	 homilii	 ks.	 Dyrektor	 wyraził	
wdzięczność	 za	 wierną	 służbę	 bliź-
nim,	świadczoną	przez	wolontariuszy	

Caritas.	Podkreślił	wartość	wspólnoty,	
która	 niesie	 pomoc	 w	 ubóstwie	 ma-
terialnym	 i	 duchowym.	 Zachęcał	 do	
włączania	podopiecznych	w	modlitwę.	

Służba	drugiemu	człowiekowi	jest	
zadaniem	 każdego	 z	 nas.	 Aby	 była	
skuteczna,	wymaga	miłości	i	modlitwy.	
Modlitwa	jest	sercem	życia	wiary.	Kto	
zadba,	by	to	serce	było	mocne	i	zdrowe,	
potrafi	 dokonać	 rzeczy	 wielkich.	 Za-
wsze	bowiem	działa	z	polecenia	Boga	
i	wsparty	Jego	mocą.

Ewa Prus

Tam gdzie miłość jest i dobroć – tam mieszka Bóg
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Trwały	 tylko	 tydzień.	 Dla	 dzieci,	
które	nigdzie	nie	wyjechały	poza	swoje	
miejsce	zamieszkania.	Zawsze	tacy	są.	
Ze	 względu	 na	 skromne	 możliwości	
finansowe,	 nie	 zaplanowałyśmy	 dla	
naszych	podopiecznych	jakichś	wyszu-
kanych	wydarzeń.	Ale	co	dzień	organizo-
wałyśmy	ciekawe	wizyty,	zabezpieczając	
pełne	kultury	zachowanie	dzieci.

	Zwiedzając	kościół	parafialny,	który	
dzieci	znają	tylko	od	święta	–	zaprowa-
dziłyśmy	je	na	chór,	by	zobaczyły	stare,	
niedawno	odrestaurowane	organy,	wy-
korzystywane	podczas	ślubów,	koncer-
tów	świątecznych,	wtorkowych	rannych	
Eucharystii	i	w	dni	Jakubowe	–	25	dnia	
każdego	miesiąca,	gdy	wieczorna	Msza	
św.	odbywa	się	w	starej	części	kościoła.	
Zobaczyły	 też	 i	 te,	na	których	obecnie	
gra	siostra	Maria.

Wizyta	w	sklepie	zoologicznym	stała	
się	okazją,	by	nie	tylko	zobaczyć	chomi-
ki,	 rybki,	 papużki,	 ale	 zastanowić	 się	
nad	 różnorodnością	 fauny	 światowej,	
poznać	środowisko	ich	życia	i	porozma-
wiać	o	zwierzętach,	które	mamy	w	swo-
ich	 domach.	 One	 mogą	 być	 naszymi	

Ferie w Domu Katechetycznym
przyjaciółmi	i	trzeba	się	z	nimi	
dobrze	obchodzić.	Nie	wolno	ich	
krzywdzić!

Panie	z	Banku	Zachodniego	
WBK	 pokazały	 dzieciom,	 jak	
funkcjonuje	 taka	 instytucja.	
Zwróciły	uwagę	na	konieczność	
oszczędzania	 i	mądrego	 rozpo-
rządzania	pieniędzmi.	W	ubie-
głych	 latach	 dzięki	 hojności	
tego	 banku	 wyjeżdżaliśmy	 do	
kopalni	 soli	w	Bochni,	 szliśmy	
na	 basen,	 otrzymaliśmy	 kom-
putery	i	wygodne	foteliki.	Przy	
okazji	dziękujemy	za	dobre	serce	
Dyrekcji	i	Zarządowi.

Była	jeszcze	wizyta	w	Cen-
trum	Biblioteczno	 –	Kultural-
nym	 im	 Jana	 Pawła	 II,	 gdzie	
dzieci	zobaczyły	aktualne	wysta-
wy,	obejrzały	krótki	film,	zwie-
dziły	 czytelnię,	 by	uświadomić	
sobie,	 że	 można	 tu	 korzystać	
nie	 tylko	 z	 komputerów.	 Dla	
dopełnienia	dnia	pełnego	wra-
żeń,	 zorganizowałyśmy	 „kurs”	 tańców	
pielgrzymkowych	z	repertuaru	spotkań	
lednickich.	Był	więc:	coco	jambo	(czytaj:	
dżambo),	polka,	zorba	i	taniec	belgijski.

Ostatni	 dzień	 upłynął	 na	 pracach	
ręcznych:	 każde	dziecko	 skonstruowało	
przybornik	 biurowy	 w	 z	 papierowych	
rolek.	 Oczywiście	 nie	 zapomniałyśmy	
o	 codziennym	spacerze,	 tym	 razem	na	
cmentarz	parafialny.	Dzieci	oglądnęły	od-
restaurowane	nagrobki,	próbowały	opisać	
swoje	wrażenia,	co	sprawiało	im	niemałe	
trudności.	Rozmawiałyśmy	o	zachowaniu	
się	w	miejscach	kultu	religijnego	i	o	tym,	
że	za	zmarłych	należy	się	modlić.

Dodatkową	 atrakcją	 tego	 zimowi-
ska	 był	 konkurs	 na	 temat:	 Jaki	 błąd	
popełnił	malarz	w	obrazie	Matki	Bożej	

Brzeskiej?	Dlatego	 prawie	 codziennie	
wstępowaliśmy	na	kilka	chwil	adoracji	
Pana	Jezusa…i	przyglądaliśmy	się	…
kontemplując…

Dzieci	nie	znalazły	żadnego	błędu.	
Niektórzy	nawet	szukali	pomocy	w	in-
ternecie.	Ale	on	jest	i	trochę	razi,	mimo,	
że	 cały	 obraz	ma	 specyficzny	koloryt!	
Zwracamy	 się	 więc	 do	 Was,	 kochani	
Czytelnicy.	Potraficie	 odpowiedzieć	na	
to	 pytanie	 konkursowe?	 Czekamy	 na	
odpowiedzi!	A	że	przy	okazji	wstąpicie	
dodatkowo	 do	 kościoła,	 to	 zwłaszcza	
w	czasie	Wielkiego	Postu,	będzie	to	bar-
dzo	pożyteczne	dlaWaszego	 osobistego	
dojrzewania	w	wierze.

	 Wychowawczyni
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Najczęściej	 praktykujemy	 ją	
przy	 stole,	 początek	 ma	 podobny	
do	 tej	 małżeńskiej,	 czyli	 świeca,	
zaproszenie	 Ducha	 Świętego,	 czy-
tanie	 Słowa	 Bożego,	 rozważanie	
i	 modlitwa	 spontaniczna,	 każdy	
z	uczestników	modli	 się	własnymi	
słowami	 w	 uznanych	 przez	 siebie	
intencjach.

Chciałbym	 podpowiedzieć	 mło-
dym	małżeństwom	i	rodzinom,	mo-
dlitwę	musimy	dostosować	do	wieku	
dzieci	i	tak	ją	poprowadzić	by	była	
ona	 ciekawa	 i	 angażująca	 wszyst-
kich	 domowników,	 szczególnie	
dzieci.	 Opracować	 role	 jakie	 mają	
oni	 w	 niej	 pełnić,	 zmieniać	 te	 za-
dania	pomiędzy	nimi,	wprowadzać	
ciekawostki,	wprowadzać	nauczanie	
Katechizmu	Kościoła	Katolickiego,	
zadawać	 pytania;	 inne	 dla	 dzieci	
starszych	 inne	 dla	 młodszych,	 od-
pytywać	znajomość	zapamiętanych	
obrazów	i	treści,	np.	czytań	z	Biblii	
dla	dzieci,	czy	młodzieży.	Szczegól-
nie	 ważne;	 dać	 się	 też	 odpytywać	
samemu	na	zadane	przez	nich	py-
tania!	 Pamiętam	 miałem	 kłopoty	
z	 utrwaleniem	 „uczynków	 miło-
siernych	tak	co	do	duszy	jak	i	co	do	
ciała”,	poprzez	częste	odpytywanie	
mnie	z	tego	materiału	wykułem	je	
na	przysłowiowa	blaszkę,	a	ponadto	
dzieci	miały	uciechę,	że	mogły	chwy-
cić	tatusia	na	czymś	czego	nie	umie.	
Dzięki	tym	praktykom,	najmłodsze-
go	syna	nie	przygotowywaliśmy	do	

pierwszej	 Komunii	 Świętej,	 umiał	
to	 już	 dużo	 wcześniej.	 Przez	 lata	
forma	modlitwy	zmieniała	się,	dzieci	
dorastały	więc	i	przynosiły	do	domu	
różne	 problemy,	 zapytania;	 pomy-
śleliśmy,	 dlaczego	 nie	 rozmawiać	
o	nich	w	oparciu	o	odczytane	Słowo	
Boże?	Ten	rodzaj	modlitwy	wymaga	
skupienia,	 zamyślenia,	 pobudza	
też	zwłaszcza	młodzież,	do	postaw	
sprzeciwu	 wobec	 wiary,	 wobec	
nauczania	 Kościoła,	 wobec	 czyta-
nego	tekstu.	Wiele	spraw	trudnych	
rozwiązaliśmy	 przy	 tej	 modlitwie.	
Jakaż	była	wielka	nasza	radość	gdy	
w	 czasie	 rozważania	 dorosły	 syn	
mówi;	idę	do	spowiedzi,	bo	do	tego	
zachęca	mnie	dzisiejsze	Słowo.	Na-
mawianie	sprzed	kilkunastu	dni	nie	
przyniosło	efektu;	a	dziś	sam	o	tym	
mówi,	mam	taką	potrzebę.	

Któregoś	dnia	inny	syn	po	połu-
dniu	pyta;	idziemy	do	modlitwy?,	bo	
ja	wieczorem	mam	umówione	spo-
tkanie,	nie	wiem	kiedy	wrócę.	To	są	
radosne	chwile	dla	rodziców,	kiedy	
od	dzieci	wychodzi	taka	inicjatywa.	
Oczywiście	 nie	 zawsze	 tak	 jest,	
jeżeli	wiec	my	wiemy,	że	wieczorem	
któryś	 wychodzi,	 wyjeżdża,	 sami	
proponujemy;	pomódlmy	się	razem	
przed	wyjściem,	nie	stwarzają	opo-
rów,	 raczej	 chętnie	 to	 robią.	 Gdy	
czas	 nas	 nagli,	 proponujemy	 tzw.	
pacierz	klęczny,	 czyli	 „Ojcze	Nasz,	
Zdrowaś	 Mario,	 Wierzę	 w	 Boga	
Ojca,	 Dziesięć	 Przykazań,	 Aniele	

Boży,	 Za	 zmarłych,	 Pod	 Twoją	
obronę,	Chwała	Ojcu”,	zauważamy	
jednak,	że	ten	rodzaj	modlitwy	nie	
pozwala	się	wszystkim	skupić,	jest	
on	 bardziej	 mechaniczny,	 brzydko	
mówiąc	 często	 odklepany,	 dlatego	
rzadziej	 go	 stosujemy.	 Próbowali-
śmy	wielokrotnie	różaniec	lub	tylko	
jego	dziesiątkę	odmawiać	w	formie	
z	 dopowiedzeniami,	 też	 wymaga	
skupienia	 ale	 to	 dla	 bardziej	 za-
awansowanych.	

Sobotnie	 i	 niedzielne	 poranki	
organizujemy	tak,	by	przede	wszyst-
kim	rodzinnie	zjeść	śniadanie	przy	
wspólnym	 stole,	 w	 tym	 samym	
czasie;	to	jest	priorytet.	Po	posiłku	
zachęcamy	wszystkich	do	modlitwy,	
nie	dokładamy	modlitw	które	by	nu-
dziły,	czy	irytowały	naszych	domow-
ników,	 nie	 przedłużamy	 sztucznie	
czasu	jej	trwania.	To	od	zebranych	
zależy,	ile	jej	czasu	poświęcimy,	na	
ile	oni	się	w	nią	zaangażują	i	zechcą	
otwierać	 się	 na	 rozważane	 Słowo	
Boże.	Niejednokrotnie	jesteśmy	mile	
zaskoczeni	słowami	dziękczynienia	
i	uwielbienia	Boga,	kiedy	indziej	do-
chodzi	do	wymiany	myśli,	spostrze-
żeń,	 stawiania	 pytań,	 wyrażania	
nawet	 swoich	 duchowych	 emocji.	
Jako	 rodzice	 musimy	 też	 czuwać	
nad	 prawidłowością	 przebiegu	 tej	
modlitwy	i	nie	dopuszczać,	by	zatra-
ciła	istotny	sens,	czyli	oddania	Bogu	
chwały	ale	też	i	oddania	Mu	naszych	
codziennych	 trosk,	 niepokojów	

Modlitwa rodzinna, to dar który owocuje, 
niekoniecznie od razu
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Wyczerpane	 zasoby	 materialne	
i	 ludzkie.	 Obojętność	 lub	 wrogość	
rządów	 Europy	 Zachodniej	 wobec	
spraw	 polskich	 i	 ukraińskich,	 nie	
pozwalały	 Polsce	 na	 dalsze	 prowa-
dzenie	 działań	 wojennych.	 Dlatego	
podpisanie	 trwałych	 warunków	
pokoju,	 stało	 się	 rzeczą	 konieczną.	
Bo	 przecież	 tzw.	 opinia	 publiczna,	
reprezentowana	przez	wrogie	Polsce	
i	 Ukrainie	 tytuły	 prasy	 codziennej	
w	Stanach	Zjednoczonych	czy	w	An-
glii	była	bardziej	przychylna	bolsze-
wikom	niż	Polsce	czy	Ukrainie.	Tak	
było	nie	tylko	do	1922	r.,	w	którym	
w	Stanach	Zjednoczonych	dokonano	
licznych	 aresztowań	 zwolenników	
bolszewizmu.	Mimo	tych	aresztowań,	
w	 tych	 środowiskach	 Lenin	 i	 jego	
towarzysze	cieszyli	się	jeszcze	długo	
ogromnym	mirem,	chociaż	poważnie	
się	 zmniejszyła	 ilość	 antypolskich	

Po cudzie nad Wisłą 1920-1922
W Rydze, Polsce i powiecie nad Uszwicą

wystąpień.	Także	dlatego	12	marca	
1921	 r.	 podpisano	warunki	pokoju,	
na	 podstawie	 ustalonych	 12	 paź-
dziernika	1920	r.	wstępnych	uzgod-
nień	 traktatu	 pokojowego.	 „Polska	
z	 jednej	 strony,	 a	 Rosja,	 Białoruś	
i	 Ukraina	 /	 republiki	 radzieckie/	
z	drugiej	dążą	do	zawarcia	...	trwałe-
go,	honorowego	pokoju”.	Polska	tym	
pokojem	 jeszcze	 raz	 uznawała	 nie-
podległość	Ukrainy	i	godziła	się	na	
niepodległość	Białorusi.	Rosja,	Ukra-
ińska	Republika	Radziecka	i	Biało-
ruś	 uznawały	 granicę	 na	 Zbruczu	
i	dalej,	zgodnie	z	październikowymi	
wytycznymi	i	zrzekały	się	wszelkich	
praw	i	pretensji	do	ziem	położonych	
na	 zachód	 od	 wytyczonej	 granicy.	
Polska	zaś	rezygnowała	z	wszelkich	
praw	i	pretensji	do	ziem	ukraińskich	
i	białoruskich	położonych	na	wschód	
od	ustalonej	granicy.	

Traktat	 zobowiązywał	 wszyst-
kie	 układające	 się	 strony	 by	 nie	
tworzyły	 i	 nie	 popierały	 na	 swoim	
terytorium	 „	 organizacji	 mających	
na	celu	walkę	zbrojną	z	drugą	ukła-
dająca	 się	 stroną,	 bądź	 czyniących	
zamach	na	jej	całość	terytorialną,	/
albo/	przygotowujących	obalenie	jej	
ustroju,	jak	również	przypisujących	
sobie	rolę	rządu	strony	drugiej,	lub	
rządu	części	jej	terytorium.	To	ostat-
nie	postanowienie	było	wymierzone	
w	 rząd	 Semena	 Petlury,	 który	 po	
pokoju	 ryskim	 kontynuował	 walkę	
z	 bolszewikami,	 a	 z	 drugiej	 strony	
w	komunistyczny	rząd	Juliana	Mar-
chlewskiego	/	w	Tymczasowy	Komi-
tet	 Rewolucyjny	 Polski/	 utworzony	
i	 wspierany	 przez	 bolszewików/.	
Ponadto	 bolszewicy	 zgodzili	 się	
zwrócić	dzieła	sztuki	i	zabytki	kul-
tury	zagrabione	w	Polsce	w	okresie	
rozbiorów	 oraz	 wypłacić	 odszkodo-

wanie	 w	 kwocie	 30	 milionów	 rubli	
w	 złocie,	 jako	 rekompensatę	 za	
wkład	ziem	polskich	w	rozwój	gospo-
darczy	Rosji.	Obok	tego	Rosja,	URR	
i	BRR	godziły	się	szanować	wolność	
wyznania	 i	 mniejszości	 narodowe	
na	swoich	terytoriach.	Jednak	tego	
postanowienia	bolszewicy	nie	zamie-
rzali	realizować,	odkładając	również	
rozprawę	z	Polska	na	bardziej	sprzy-
jający	czas.	

	 Wróg,	 pobity	 nad	 Wisłą,	 Nie-
mnem	 czy	 pod	 Lwowem,	 chwilowo	
przestał	 myśleć	 o	 zjednoczonej,	
czerwonej	 Europie.	 Pokój	 który	
Polska	 zawarła	 w	 Rydze	 –	 stolicy	
przychylnej	nam	Łotwy,	zaprzepasz-
czał	sprawę	ukraińską,	a	przez	czyn-
niki	 polityczne	 i	 wojskowe	 wolnej	
Ukrainy	/	naszego	sojusznika/został	
wręcz	 uznany	 za	 zdradę	 sprawy	
ukraińskiej,	 mimo	 że	 nie	 była	 to	
żadna	 zdrada.	Bo	Polska	dozbroiła	
i	doposażyła	swojego	ukraińskiego,	
białoruskiego	 i	 rosyjskiego	 sojusz-
nika,	który	postanowił	kontynuować	
dalej	walkę	zbrojną	o	wolność	Ukra-
iny	 i	 Białorusi.	 Jednak	 oddziałom	
tym	nie	udało	się	przełamać	frontu	
bolszewickiego	 i	 po	 krótkiej,	 sa-
modzielnej	 walce	 z	 bolszewikami,	

a	także	i	radości.	Po	niej	wybieramy	
się	na	niedzielną	Eucharystię.	Dziś,	
gdy	 dzieci	 dorosłe	 i	 poza	 domem,	
coraz	rzadziej	występuje	modlitwa	
rodzinna,	ale	gdy	się	zjadą,	wszyscy	
pamiętamy	o	tym	wspaniałym	darze	
i	 bez	 oporów	 zasiadamy	 do	 stołu	
modlitwy.	

Zachęcamy	 wszystkich,	 którzy	
mają	dzieci	 i	 zależy	 im	na	wycho-
waniu	 w	 wierze,	 i	 praktykowaniu	
zawierzania	 się	 Bogu,	 aby	 spró-
bowali	 proponować	 swym	 pocie-
chom	 wspólną	 rodzinną	 modlitwę.	
Poznajemy	 bardziej	 ich	 potrzeby,	
oczekiwania,	 często	 odkrywamy	
w	 nich	 coś	 nowego,	 innego,	 ciągle	

nieustannie	 ich	 poznajemy.	 Ich	
myśli,	 pragnienia,	 marzenia,	 są	
czasem	 i	 zaskoczeniem.	 Modlitwa	
rodzinna	to	dar,	który	nie	koniecznie	
owocuje	od	razu,	ale	przynosi	owoce	
w	przyszłości.

Barbara i Janusz Wodkowie.



24

wycofały	się	one	
do	Polski,	gdzie	
zostały	 interno-
wane.	Wypowie-
dziane	wówczas	
przez 	 Józe fa	
Piłsudskiego,	po	
zawarciu	 tego	
pokoju,	 do	 ka-
dry	 oficerskiej	
sił	ukraińskich,	
s ł o w o 	 „ p r z e -
praszam”,	 nie	
zmieniło	 nega-
tywnego	 odczu-
cia	 Ukraińców	
–	 zwolenników	
wolnej,	 suwe-
rennej	i	niepod-
ległej	 Ukrainy	
do	 rządu	 pol-
skiego.	 Chociaż	
mogło	 być	 ono,	
podobnie	jak	po-
moc	 udzielona	
wojskom	 ukra-
ińskim,	również	
wystarczającym	zadość	uczynieniem,	
za	 wkład	 wniesiony	 przez	 wojska	
ukraińskie	w	walkę	z	bolszewikami.	

Po	 zawieszeniu	 broni,	 które	
poprzedziło	 rokowania	 pokojowe	
w	Rydze,	w	całym	powiecie	brzeskim	
odbywały	się	liczne	wiece	i	zebrania	
na	których	domagano	się	uwolnienia	
cen	na	produkty	rolne,	zlikwidowa-
nia	 ograniczeń	 w	 handlu	 /kartki/	
oraz	 likwidacji	 obowiązkowych	
świadczeń	na	rzecz	państwa.	Takie	
spotkania	odbyły	się	m.	in.	w	Jasie-

niu,	 Gnojniku,	 Grabnie,	 Łukano-
wicach,	 Maszkienicach,	 Czchowie,	
Porębie	Sypytkowskiej,	Wał	Rudzie,	
Zaborowie,	Złotej	i	w	innych	miejsco-
wościach.	Już	w	marcu	1921	r.	akcja	
ta	 doprowadziła	 do	 zlikwidowania	
cen	 maksymalnych.	 Parę	 miesięcy	
później	rozwiązano	Komisję	Aprowi-
zacyjną	w	Brzesku,	której	głównym	
zadaniem	było	zaspokajanie	potrzeb	
żywnościowych	mieszkańców	miasta	
i	powiatu.

Zebrania	 i	 wiece	 organizowane	
przez	 samorządy	gminne	oraz	par-
tie	 polityczne,	 głównie	 przez	 PSL	
„Piasta”	 i	 Stronnictwo	 Katolicko	
-	Ludowe,	mówiły	o	odradzaniu	się	
życia	politycznego	w	mieście	Brzesku	
i	w	całym	powiecie.	Wznowiły	swoja	
działalność	 organizacje	 parafialne	
SKL	w	Brzesku,	Borzęcinie,	Bielczy,	
Jasieniu	/utworzona	14.	VI.	1914	r.	
przez	ks.	Marcelego	Piotrowskiego,	
ks.	 Romana	 Mazura	 -.	 proboszcza	
brzeskiego	 i	 	 wójta	 Macieja	 Gro-
cholę/,	w	Biadolinach	Radłowskich,	
Czchowie,	 Jadownikach,	 Olszowej,	
Paleśnicy,	 Przyborowiu,	 Radłowie,	
Tymowej,	 Uszwi,	 Wojniczu,	 Szczu-
rowej,	Zabawie	i	w	innych	miejsco-
wościach.	

W	 samym	 Brzesku	 Zarząd	 Po-
wiatowy	został	wybrany	13	czerwca	
1918	 r.,	 czyli	 przed	 zakończeniem	
I	 wojny	 światowej.	 Jego	 prezesem	
został	 wówczas,	 do	 czasu	 wyjazdu	
z	Brzeska	do	Krakowa,	dr	Stanisław	

Wisłocki,	a	stanowiska	wiceprezesów	
powierzono	ks.	Janowi	Czujowi	/	do	
czasu	wyjazdu	na	studia	do	Rzymu/,	
Jakubowi	 Materze	 /	 z	 Borzęcina/,	
Janowi	Sobolowi	z	Olszowej	i	Hen-
rykowi	 Bukowskiemu	 z	 Brzeska	
/-	 skarbnik,	 radca	 sądowy/,	 a	 se-
kretarzem	 został	 Józef	 Zdrochecki	
/	 nauczyciel/	 z	 Brzeska.	 W	 skład	
Zarządu	weszli:	Henryk	Sęk	–	kie-
rownik	szkoły	w	Łękach,	Franciszek	
Gądek	z	Zabawy,	Andrzej	Machowski	
z	Wał	–	Rudy,	Teofil	Sady	z	Porąbki	
Uszewskiej,	Andrzej	Kawa	 /	z	Bia-
dolin	Radłowskich/,	Stanisław	Nita	
ze	 Szczurowej,	 Karol	 Świerczek	
z	Faliszowej,	Walenty	Królikiewicz	
z	 Wojnicza,	 ks.	 Leon	 Pyzikiewicz	
z	Paleśnicy,	Jakub	Toboła	z	Uszwi,	
Baltazar	 Szafrański	 z	 Jadownik,	
Józef	Malaga	z	Tymowej,	Stanisław	
Kargól	z	Wokowic	i	Wojciech	Zydroń	
z	Okocimia.

Stronnictwo	Katolicko	–	Ludowe	
stało	 na	 stanowisku,	 „by	 narodowi	
polskiemu	 nie	 wydzierać	 najdroż-
szych	 ideałów,	które	 stanowią	pod-
stawę	naszej	narodowej	jedności.	By	
religia	katolicka	była	tym	spoiwem,	
który	łączy	cały	naród,	ale	w	każdym	
jego	 mieszkańcu,	 bez	 względu	 na	
wyznanie	i	pochodzenie,	widzi	bliź-
niego	swego.	„Czy	zdaje	sobie	sprawę	
większość	stronnictw	w	naszym	Sej-
mie	z	tego	–	pisał	„Lud	Katolicki”-,	
że	przez	swą	...	targowicka	politykę	
kopie	grób”	/	nie	tylko	państwu,	ale	

Rokowania w Rydze - jesień 1920 
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i	narodowi	/.	Dlatego	należy	podjąć	
obronę	idei	posłannictwa	Polski-	pi-
sał	6	lutego	1921	r.	„Lud	Katolicki”.	
Dzisiaj	 warto	 zapytać	 się	 od	 czego	
zaczynał	 rozprawę	 z	 Krzyżakami	
Władysław	 Jagiełło	 pod	 Grunwal-
dem,	 Stanisław	 Żółkiewski	 pod	
Kłuszynem,	 Jan	 III	 Sobieski	 pod	
Wiedniem	itd.	Kto	w	1920	r.	bronił	
Warszawy	i	Polski	przed	bolszewic-
ką	nawałą.	Ten	ideał	szerzyć	i	tego	
ideału	bronić	będziemy,	podkreślali	
działacze	S	K	L.	Kreciej	działalno-
ści,	 chcemy	 przeciwstawić	 pracę	
uczciwą,	 jasną,	 przejrzystą,	 oparta	
na	 Dekalogu.	 „Bo	 chodzi	 o	 to	 by	
fałsz	i	obłudę	zastąpić	prawdą”.	A	„	
chłopskiej	i	robotniczej	krwawicy	nie	
wyzyskiwać	 ”	dla	 osobistych	 celów.	
W	Sejmie	należy	pracować	dla	dobra	
narodu	i	ludu,	a	nie	dla	dobra	takiej	
czy	 innej	 partii	 lub	 własnychj	 ko-
rzyści.	„Lud	Katolicki”	zastanawiał	
się	za	czyje	pieniądze	sieje	się	dziś	
w	 Polsce	 demagogiczne,	 bezbożne	
hasła.	I	odpowiadał,	że	plugawi	się	
imię	Polski,	za	pieniądze	skradzione	
Skarbowi	 Państwa	 Polskiego,	 za	
pieniądze	wydarte	ze	spracowanych	
rąk	narodu	 i	 ludu.	 I	 „za	 te	pienią-
dze	tumani	się	lud”.	Dlatego	należy	
bronić	 każdego	 krzywdzonego,	 bo	
sprawiedliwości	 nie	 ma	 tam,	 gdzie	
się	 rozkrada	 majątek	 narodowy,	
gdzie	się	dzieje	krzywda.

Brzescy	czytelnicy	„Ludu	Katolic-
kiego”	mogli	 już	wcześniej	przeczy-
tać,	że	„dał	Bóg	zwycięstwo	Polsce”,	
ale	 wojna	 spowodowała	 ogromne	
wydatki,	 straty	 materialne	 i	 przy-
czyniła	się	do	uszczuplenia	polskiego	
terytorium	m.	in.	na	Śląsku	Cieszyń-
skim	i	na	Mazurach	oraz	do	spadku	
wartości	 ówczesnej	 polskiej	waluty	
-	marki	polskiej.	Równocześnie	tak	
w	powiecie	brzeskim	jak	i	na	terenie	
Małopolski	 i	 innych	 ziem	 polskich	
szalał	tyfus	plamisty	i	inne	choroby	
epidemiczne.	Dziennie	w	Małopolsce	
notowano	po	ok.	5	000	nowych	zacho-
rowań,	z	których	wiele	kończyło	się	
śmiercią.	Choroba	ta	dotknęła	także	
obozy	 jenieckie	 .	Brakowało	chleba	
i	ziemniaków	nie	 tylko	w	Brzesku,	
ale	 także	 w	 Krakowie,	 Warszawie	
i	innych	miastach.	„Nędzę	i	drożyznę	
można	zredukować	tylko	wzmożona	
pracą.	„	Strajki	/	jednak/...	paraliżują	
te	usiłowania”.

Koleje	i	poczta	zamiast	przynosić	
państwu	 dochód,	 wykazują	 miliar-
dowe	niedobory.	W	tamtym	okresie	
czasu	 był	 to	 rezultat	 wojny,	 zwią-
zany	 ze	 stratami	 wojennymi	 kolei,	

darmowym	 transportem	 wojska,	
jego	 wyposażenia	 i	 zaopatrzenia.	
A	dzisiaj	 jest	 to	 celowa	działalność	
destrukcyjna	i	nieudolność	osób,	któ-
re	kierując	tymi	przedsiębiorstwami,	
myśląc	jedynie	o	własnych	zyskach.	
Bo	 chodzi	 o	 ich	 prywatyzację	 za	
marne	pieniądze.	W	tamtych	latach	
w	 wyniku	 reorganizacji	 i	 procesów	
naprawczych	kolej	 i	poczta	na	 tyle	
okrzepły,	 że	 pozostały	 wiodącymi	
przedsiębiorstwami	 państwowymi,	
zapewniającymi	 rodzinom	 pracow-
ników	dostatnie	życie.	O	tym	co	się	
dzieje	 w	 hutnictwie,	 szkolnictwie,	
górnictwie,	 czy	 innych	 dziedzinach	
gospodarki,	 mówi	 nasza	 telewizja.	
Już	tylko	te	przytoczone	wyżej	opi-
nie	 „Piasta”,	 którego	 duży	 nakład	
rozchodził	się	w	powiecie	brzeskim,	
dowodzą,	że	również	tak	to	stronnic-
two,	jak	i	inne	partie	polityczne	oży-
wiły	swoją	działalność.	„Piast”	posia-
dał	swoje	koła	prawie	we	wszystkich	
gminach	 w	 powiecie	
nad	Uszwicą,	 od	Brze-
ska	 i	 Wojnicza	 poczy-
nając,	a	na	Borzęcinie,	
Tymowej,	Jadownikach,	
Jasieniu,	Mokrzyskach	
i	 Zakliczynie	 kończąc.
„Piast”	–	organ	Polskie-
go	 Stronnictwa	 Ludo-
wego	 „Piast”	 zamieścił	
w	 styczniu	 1921	 r.	 ar-
tykuł	 p.t.	 „Żeby	 prze-
kleństwo	nie	spadło	na	
nasze	głowy”,	w	którym	
podkreślił,	 że	 Polska	
potrzebuje	 „	 spokoju,	

Podpisanie traktatu pokojowego w Rydze, 1921 r.

czasu	i	ofiar	swoich	obywateli,	żeby	
mógł/a/	stanąć	na	nogi”,	bo	„	musiała	
prowadzić	długi,	zacięty,	wyczerpują-
cy	bój	o	swoje	istnienie...”.	Czytelnicy	
tej	gazety,	co	potwierdzało	życie	co-
dzienne,	wiedzieli,	że	Polsce	szkodzi	
nie	 tylko	 dyplomacja	 niemiecka,	
która	 nie	 chciała	 dopuścić	 do	 za-
warcia	tego	pokoju	/	w	Rydze/	przed	
plebiscytem	na	Górnym	Śląsku,	ale	
także	 „	 zdemoralizowana	 i	 zdepra-
wowana	biurokracja...	szkodzą	braki	
spowodowane	 wojną,	 niedołęstwo,	
nieraz	 zła	 wola	 /urzędników/	 oraz	
warcholstwo	w	Sejmie	i	...	„	zdrajcy	
ze	 skrajnej	 lewicy”.	 Dalej	 pouczał	
on	swoich	członków,	nie	tylko	w	po-
wiecie	nad	Uszwicą,	że	„	pokój	może	
być	 utrzymany,	 gdy	 się	 bolszewicy	
przekonają,	 że	 w	 Polsce	 nie	 mają	
przyjaciół”.	W	każdym	razie	w	powie-
cie	brzeskim	wówczas	ich	nie	mieli.

Prof. dr hab. Marian Stolarczyk
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Mija	 150	 lat	 obecności	 w	 Słotwi-
nie	 obrazu	 Matki	 Boskiej	 Często-
chowskiej.	 Została	 zwieszona	 w1864	
roku	na	drzewie	w	 lesie	 słotwińskim	
jako	 votum	 wdzięczności.	 Przez	 pół-
tora	 wieku	 przed	 Nią	 się	 modlo-
no,	 proszono	 o	 łaski,	 dziękowano.	
To	Ona	–	nasza	Matka	chociaż	Często-
chowska	to	dla	nas	Słotwińska	-	dawała	
nam	siły,	nadzieję	i	miłość.	Przed	Jej	ob-
liczem	zbierano	siły	do	walki	o	wolność	
naszej	Ojczyzny	-	jak	Oddział	Strzelców	
wyjeżdżających	w	1914	roku	na	wojnę	
i	do	dalszego	życia	-	jak	zmasakrowani	
nalotem	 na	 pociąg	 5	 września	 1939	
roku.	Składano	śluby	małżeńskie	 jak	
Wieniawa-Długoszowski	 ze	 Stefanią	
Calvas,	 proszono	 o	 łaski	 i	wstawien-
nictwo	do	Jej	Syna.	Ona	wysłuchiwała	
próśb	naszych	dziadów	i	ojców.	

Matka	 Boska	 Częstochowska	 -	
w	Słotwinie	była	czczona	bardzo	godnie.	
Po	90	latach	bytności	Jej	tutaj	w	Sło-
twinie,	Kuria	uznała	 szczególny	kult	
i	cześć,	jaką	obdarzali	wierni	cudowny	
obraz	-	w	1954	r.	miała	tu	na	Słotwinie	
swoje	sanktuarium.

Z	czasem	emocje	wiernych	opadły	-	
a	Ona	trwała	i	trwa	do	dzisiaj,	w	skrom-
nym	obrazie	okradzionym	z	sukienki,	
kosztowności	-	i	blasku.	

Przebudowa	 kościoła,	 a	 przede	
wszystkim	śmierć	ks.	Stanisława	Pę-
kały	 spowodowały,	 że	kult	 oddawany	
temu	cudownemu	wizerunkowi	Matki	
Boskiej	 Częstochowskiej	 prawie	 cał-
kiem	zanikł	w	naszej	parafii.	A	przecież	
cały	 czas	 jest	 ta	 sama	 i	 taka	 sama	
nasza	 Matka,	 wysłuchuje	 naszych	
próśb,	wstawia	się	za	nami	i	trwa.	Czy	

Przywróćmy naszej Pani – blask  
nie	naszedł	czas,	by	znowu	przywrócić	
Jej	 blask?	 Blask	 w	naszych	 sercach,	
umysłach	 ale	 również	 blask	należny	
Matce	-	Gaździnie	-	Królowej.

N i e c h 	 z a w i ś n i e 	 J e j 	 w i z e -
runek	 odziany	 w	 godne	 szaty	
w	 głównym	 Ołtarzu,	 niech	 pozo-
stanie	 w	 tym	 miejscu	 na	 zawsze.	
Zamiar	 taki	 miał	 wielki	 czciciel	
i	 orędownik	 wizerunku	 Maryi	 Czę-
stochowskiej	 w	 słotwińskim	 koście-
le	 ks. Stanisław Pękała,	 bowiem	
w	 Kronice	 parafialnej	 napisał tak:	
 
(…) Dziwna jest historia naszego ko-
ściółka i parafii. Od początku, jak przy-
szedłem zauważyłem, że to Ktoś mądrze 
i stale planuje idąc etapami i to nieznacz-
nymi ale mającymi swój głęboki sens. 
(…) Gdy o tym piszę, nasuwa się myśl, 
czy przypadkowo nie za mało akcentu-
je się w naszej pracy duszpasterskiej 
cudownego charakteru obrazu M. 
Bożej Częstochowskiej znajdującej się 
w kościele. Przecież jego początek, jak 
świadczy kronika parafialna, nosi na 
sobie piętno cudowności. Był również 
i kult względem niego zwłaszcza ze 
strony mieszkańców dawnego Brzeska. 
Czy nie trzeba by zrobić w tym kie-
runku jakiejś silniejszej propagandy? 
Przede wszystkim należałoby obraz 
solidnie odnowić, a następnie przy-
pomnieć ludziom jego historię, którą 
obecnie mało kto 
zna. Ci, którym 
ona była znana 
powymierali, au-
tochtonów coraz 
mniej, a ludność 
napływowa nie sły-
szała nic o niej i jej 
początku sięgają-
cego 1864 roku.  
Myślę tę lukę, je-
śli mi Bóg pozwoli 
w krótkim czasie 
zapełnić, by w ten 
sposób choć w czę-
ści spłacić dług 
wdzięczności Mat-
ce Najświętszej za 
Jej niezwykłą opie-
kę nad przebudową 
kościoła. A opieka 
była naprawdę na-
macalna. Jeszcze 
raz wypada do niej 
wrócić, gdy idzie 
o nią podczas wyko-

nywania prac. Były one nieraz bardzo 
trudne, skomplikowane, zwłaszcza przy 
ustawieniu wieży i innych elementów 
konstrukcyjnych, przy wyburzaniu 
starych murów betonowych. Nikomu 
jednak przy tych pracach nic się nie 
stało i nie było ani jednego nieszczęśli-
wego wypadku. Gdy zakładano wieżę, 
a na konstrukcji na wysokości ok. 30 
m stało dwóch monterów odbierając 
z dźwigu jej elementy i spawając je, 
to było naprawdę bardzo ryzykowne. 
Nic nie pozostawało mi wtedy innego 
niż, klęcząc w kościele odmawiać bez 
przerwy różaniec w intencji robotników. 
A podobnych prac było mnóstwo. A ileż 
trzeba było zachować ostrożności przy 
burzeniu stropu nad marmurowym 
ołtarzem, by go nie uszkodzić. Mrożą-
cym krew w żyłach był moment, kiedy 
miano z wysokości balkonu spuścić na 
posadzkę ogromną bryłę betonową, bo 
nie udało się jej wcześniej rozbić. Zro-
biono rodzaj wielkiego koryta z desek, 
po którym na linach mieli mężczyźni 
powoli sprowadzać ją na posadzkę. 
Bryła betonowa skrępowana linami 
i kilka silniejszych mężczyzn zaczęło 
powoli na linach sprowadzać ją w dół. 
Wtem, zupełnie niespodziewanie bryła 
ogromnym swym ciężarem przerwała 
liny a sama z niezwykłą szybkością 
zaczęła staczać się w dół. W pierwszej 
chwili wydawało się, że uderzy w prze-

Obraz MB Częstochowskiej przed 
renowacją

Obraz MB Częstochowskiej po renowacji 
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ciwległy mur i rozbije, a przynajmniej 
naruszy fundamenty kościoła. A jednak 
nie stało się nic. Bryła zatrzymała się 
przy murze wybijając jedynie mały 
otwór w posadzce. Wiele, bardzo wie-
le można by przytaczać wypadków 
o podobnym dramatycznym napięciu, 
z których jednak robotnicy wychodzili 
bez szwanku. Piszę o tym, by potom-
ność wiedziała i nigdy nie zapomniała, 
komu w pierwszym rzędzie zawdzię-
cza powstanie tak pięknego kościoła. 
 
A ile w tej intencji zaniesionych zosta-
ło do nieba modlitw, ile złożono ofiar 
– Bogu samemu wiadomo. Dlatego 
też, przy robieniu nowego wystroju 
wnętrza, winno koniecznie znaleźć 
się  poczesne miejsce dla obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Niech Bóg broni, by ktoś ważył się 

dla jakich, a ubocznych względów 
usunąć obraz w ogóle z kościoła, 
czy też umieścić go w niewła-
ściwym dla niego miejscu. (…) 

Pragniemy	 umieścić	 obraz	 na		
właściwym	miejscu	-	nad	głównym	oł-
tarzem.	Ale	wpierw	musimy	poddać	go	
konserwacji	i	przystroić	w	odpowiednie	
szaty	-	srebrną	sukienkę.	Zwracamy	się	
więc	 do	wszystkich	 ludzi	 dobrej	woli	
o	pomoc	w	zrealizowaniu	tego	zamysłu.	
Pomoc	materialną	-	ale	również	pomoc	
intelektualną,	 duchową,	modlitewną.	
Każdy	może	przyczynić	się	do	osiągnię-
cia	tego	celu.	Nie	ma	domu,	nie	ma	ro-
dziny,	by	nie	zawdzięczała	czegoś	Maryi.		
Jak	 przynajmniej	 część	 osób	 pamię-
ta	w marcu 1995 roku „było wła-
manie do kościoła i dokonano 
świętokradztwa – sprofanowano 
Obraz Matki Bożej. (…) Skradziono 
ramę obrazu i sukienkę. Sam ob-
raz porzucono na posadzkę”	-	tak	
napisał	Ks.	Stanisław	Marek	w	ogło-
szeniach	parafialnych	26	marca	1995	r.		
Nie	 znamy	 skali	 zniszczeń	 obra-
zu,	 ani	 fachowości	 przeprowadzo-
nej	 „konserwacji”	 -	 bowiem	 od	 tego	
momentu	 obraz	 nieco	 różni	 się	 od	
pierwotnego	wizerunku.	Dlatego	 też,	
wszelkie	 działania	 konserwatorskie	
muszą	być	wykonane	przez	fachowców	

jeszcze	 przed	 założeniem	 sukienki.	
Niemniej	 ważna	 od	 konserwacji	 ob-
razu	 jest	 udokumentowanie	 kultu	
jakim	 otaczano	 i	 dalej	 otacza	 się	
obraz.	 Dlatego	 zwracamy	 się	 do	
wszystkich	 osób	 i	 rodzin	 o	 przeka-
zywanie	 wszelkich	 świadectw	 otrzy-
manych	 łask	 za	 pośrednictwem	 na-
szej	 Matki	 Boskiej	 Częstochowskiej. 	
Spisujcie je Państwo na kartkach 
i wrzucajcie do szkatuły wysta-
wionej w słotwińskim kościele, 
bądź przesyłajcie na adres parafii 
zarówno listownie jak i drogą elek-
troniczną na adres:

Parafia	Rzymsko-Katolicka	
pw.		M.	B.	Częstochowskiej.		

ul.	Hugo	Kołłątaja	15A,		
32-800	Brzesko,

e-mail:		
brzesko_slotwina@diecezja.tarnow.pl	

	
	 Podajemy	 również	 numer	 kon-
ta , 	 gdyby	 ktoś 	 chc ia łby 	 wes-
przeć	 finansowo	 nasze	 działania.	
	Nr	konta	w	PKO	BP	48	1020	4984	
0000	 4002	 0104	 8248	 z	 dopiskiem	
„sukienka”

	
Z	góry	serdeczne	Bóg	zapłać!

																									Barbara Serwin

Nadworny	 lekarz	 króla	 Stefana	
Batorego	i	Zygmunta	III	Wazy	–	Woj-
ciech	Oczko	powiedział	kiedyś:	„Ruch 
zastąpi prawie każdy lek, podczas, 
gdy żaden lek nie zastąpi ruchu” . 

Nawiązując	 do	 tego	 aforyzmu	
i	kierując	się	troską	o	ludzi	starszych,	
znalazły	 się	 w	 Brzesku	 osoby,	 które	
pomyślały	o	tym,	jak	wesprzeć	kobie-
ty	w	tym	trudnym	okresie	życia,	gdy	
poszły	 na	 emeryturę,	 dzieci	 już	 im	
podrosły	i	nie	wymagają	opieki	babci,	
a	 kości	 bolą	 coraz	 bardziej.	 Zaczyna	
odzywać	 się	 reumatyzm,	 chodzi	 się	
coraz	 trudniej…	 i	 co	 tu	mówić,	 czło-
wiek	przestaje	się	przejmować	swoim	
wyglądem	i	brakiem	sprawności.	Tak	
chyba	musi	być...

I	tu	zaczyna	się	historia	Stowarzy-
szenia	Rehabilitacyjno	-	Kinezjologicz-
nego	 „Zawsze	 Aktywni”	 działającego	
w	 Brzesku	 formalnie	 od	 3	 sierpnia	
2006	 roku.	 Wcześniej	 już	 odbywały	
się	 ćwiczenia	 -	 w	 nieformalnej	 gru-

Zawsze Aktywni
pie	 -	 „same	 baby”	
–	 jak	określiły	się	
uczestniczki	 spo-
tkań.	 Ale	 statut	
i	 główne	 zamie-
rzenia	został	zaak-
ceptowany	właśnie	
wtedy.	Środki	mia-
ły	być	pozyskiwane	
głównie	ze	składek	
członkowskich,	 ze	
środków	 unijnych	
poprzez	opracowy-
wanie	 projektów	
oraz	z	budżetu	jed-
nostek	samorządu	
terytorialnego.

	 W	 skład	 Ko-
mitetu	 Założyciel-
skiego	weszły	osoby	prowadzące	zaję-
cia	z	profilaktyki	prozdrowotnej	osób	
po	50	–	tym	roku	życia:	Elżbieta	Rosa,	
Marzena	Płachta	i	Ewelina	Smoleń.

Przytoczę	 słowa	 jednej	 z	 pierw-
szych	 uczestniczek	 spotkań.	 Ich	
autorką	 jest	 –	 lekarz	 medycyny,	
Bogumiła	 Borecka	 Orlewicz,	 pełnią-
ca	 rolę	 kronikarza	 Stowarzyszenia.	
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Znalazłam	je	w	zakładce	„Historia”	na	
strony	internetowej,	zresztą	powstałej	
dopiero	w	tym	roku,	staraniem	prezes	
Stowarzyszenia	–	p.Eli	Rosa:	

Jak zaplanowano, tak się stało. 
Wszystkie młode dziewczyny po 16-tym 
roku życia ( bo kobiety nigdy więcej 
lat nie mają, zwłaszcza, kiedy się ru-
szają), przyszły na ćwiczenia na salę 
gimnastyczną przy szpitalu w Brzesku, 
przy ulicy Kościuszki. Miałyśmy do 
dyspozycji sprzęt rehabilitacyjny i re-
kreacyjny… Zaczęliśmy ćwiczyć mniej 
więcej od 2003 roku, raz w tygodniu 
pod okiem instruktorek. Raz w ty-
godniu były też ćwiczenia w wodzie: 
Aqua - Aerobic na basenie BOSiR-u.

Minęło	13	lat.	Przez	cały	ten	czas	
w	cotygodniowych	spotkaniach	przewi-
nęło	się	w	salach	ćwiczeń	wiele	kobiet.	
Obecnie	grupa	obejmuje	około	50	osób.	
Nadal	 pod	 opieką	 Rehabilitantek	
odbywają	się	ćwiczenia	w	Brzesku	na	
ulicy	Puszkina	4	-	w	dawnej	bibliotece	
na	I	piętrze	(czwartki),	w	szkole	nr	2	(	
wtorki	i	czwartki),	na	Kręgielni	(wtor-
ki)	i	w	Jadownikach	(wtorki).

Ja	„załapałam	się”	na	te	ćwiczenia	
dopiero	 w	 ubiegłym	 roku.	 Zapropo-
nowała	mi	je	sama	pani	Ela,	gdy	wy-
prowadzała	mnie	w	swoim	gabinecie	
z	pojawiających	się	coraz	częściej	dole-
gliwości	ruchowych.	Pamiętam,	jak	po-
szłam	zobaczyć	godzinę	ćwiczeń	na	ul.	
Puszkina.	Około	10	kobiet	w	strojach	
gimnastycznych	wykonywało	właśnie	
jakieś,	zdawało	mi	się	akrobatyczne,	
ćwiczenie	w	parach	z	mocnym	odchy-
leniem	ciała	w	tył…	Przecież	ja	tego	
nie	 potrafię	 zrobić!...	 Nie	 pamiętam,	
kiedy	 ostatnio	 ćwiczyłam!	 Chyba	 ze	
100	lat	temu,	jeszcze	w	liceum!	Pani	
Ela	wyjaśniła	mi,	że	grupa,	na	którą	
patrzę,	 jest	 zaawansowana,	 a	 ja	 za-
częłabym	 w	 początkujących…	 I	 tak	

się	zaczęło…	Ćwi-
czymy	w	postawie	
siedzącej	 na	krze-
sełkach,	 leżącej	
-	 na	 karimatach,	
z	butelką	wody,	la-
skami	gimnastycz-
nymi	 i	 kijkami.	
I	 jest	 coraz	 lepiej.	
Na	pewno	motywu-
jąca	jest	atmosfera	
na	 spotkaniach:	
przyjazna,	 uzna-
jąca	 indywidualne	
możliwości,	 apro-
bująca	 potrzeby	
uczestników.	„Pani	
Elu!	 Boli	 mnie…	
Jakie	ćwiczenie	ro-
bić,	 gdy…”	 I	 pani	
Ela	 podchodzi ,	
pokazuje,	 tłuma-
czy,	 ćwiczy	 razem	
z	nami,	chociaż	ma	
za	 sobą	 czasami	
trudny	dzień	i	jesz-
cze	wiele	spraw	do	
załatwienia.

Wiem,	że	wiele	
kobiet	 jeszcze	nie	
słyszało	 o	 moż-
liwości	 uczestniczenia	 w	 grupach	
rehabilitacyjnych.	 Dlatego	 zdecydo-
wałam	się	na	ten	artykuł.	Chcę	Wam	
powiedzieć,	że	ta	godzina	ofiarowana	
dla	siebie,	w	sensie	nie	tylko	ćwiczeń,	
ale	zdobycia	wiedzy,	jak	sobie	samemu	
pomóc,	 gdy	 coś	 boli,	 które	 mięśnie	
wymasować,	jak	to	zrobić	–	przyda	się	
i	dla	domowników.	

Przyjdźcie	 więc.	 Nie	 trzeba	 żad-
nych	 formalności.	 Powitamy	 Was	
z	radością,	ale	dopiero	na	wiosnę,	bo	
w	 miesiącach	 zimowych	 (XII	 –	 III),	
zrobiliśmy	sobie	dłuższy	urlop.	

Zainteresowanych	 odsyłam	 na	
stronę	internetową	stowarzyszenia:

www.zawsze-aktywni.cba.pl

Chciałabym	dodać,	że	poza	tą	odpo-
wiedzialną	funkcją,	pani	Ela	prowadzi	
półkolonie	 dla	 dzieci	 z	 rodzin	 nieza-
możnych	i	dysfunkcyjnych.	Organizuje	
im	wycieczki	krajoznawcze	i	wyjazdy	
na	baseny	termalne. W ubiegłym roku 
byliśmy razem na Świętym Krzyżu, 
w Solcu Zdroju, Rabce i w Szaflarach 
koło Zakopanego.

I	 jeszcze	 są	 „śpiewane	 ponie-
działki”,	 na	 które	 zaprasza	 zarząd	
Stowarzyszenia.	Ale	 to	 już	 temat	na	
inny	czas!

Prawie	 w	 pełnym	 gronie	 spotka-
łyśmy	się	na	opłatku	w	Domu	Kate-
chetycznym	przy	parafii	św.	Jakuba,	
w	 pięknej	 sali	 Poradni	 Rodzinnej.	
Obecność	Księdza	Zygmunta	Bochen-
ka,	atmosfera	kolęd	przy	akordeonie	
p.	 Kubasa,	 „trzaskane”	 łamanie	 się	
opłatkiem	–	pozostanie	w	naszej	pa-
mięci	na	długo.

A	wieczorem,	27	 stycznia	2015	 r.	
odbyło	się	 spotkanie	podsumowujące	
rok	pracy.

Maria Dziwiszewska
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W	1967	roku	przybył	do	Gnojnika	
…	Początkowo	pełnił	funkcję	wika-
riusza,	 ówczesnego	 proboszcza	 ks.	
Teodora	Madeja.	Dwa	lata	później,	
decyzją	 ks.	 biskupa	 Ordynariusza	
Jerzego	 Ablewicza,	 został	 zamia-
nowany	najpierw	administratorem,	
a	następnie	proboszczem	parafii	św.	
Marcina	biskupa	w	Gnojniku.	Tak	
więc,	od	blisko	pół	wieku	związany	
jest	z	tą	ziemią.	Nie	sposób	wyliczyć,	
ile	w	tym	czasie	spełnił	posług	dusz-
pasterskich	i	kapłańskich.	Ile	dzieci	
wprowadził	 do	 wspólnoty	 Kościoła	
poprzez	 sakrament	 Chrztu	 świę-
tego.	 Ile	 ludzie	 pojednał	 z	 Bogiem	
w	sakramencie	Pokuty.	Ilu	młodych	
ludzi	 związał	 małżeńskim	 węzłem	
i	udzielił	kapłańskiego	błogosławień-
stwa.	Ilu	mieszkańców	odprowadził	
na	miejsce	wiecznego	spoczynku	?	

Na	początku	stycznia	ks. Julian 
Osmola	 obchodził	 dzień	 swoich	
imienin.	Z	tej	okazji	były	kwiaty	i	ży-
czenia	zdrowia	oraz	siły	do	dalszego	
pełnienia	 posługi	 duszpasterskiej	
na	 dalsze	 dni	 życia	 kapłańskiego.	
Z	 tej	 okazji,	 grupa	 Parafian	 zgro-
madzona	Mszy	świętej,	odśpiewała	
dostojnemu	 Jubilatowi	 tradycyjne	
„wszystkiego dobrego …”	przy	akom-
paniamencie	miejscowych	muzyków.	
W	dniu	28	marca	ks.	kanonik	obcho-
dził	zaś	swoje	90	-	te	urodziny.	Jest	
najstarszym	kapłanem	w	brzeskim	
dekanacie.	 Pochodzi	 z	 Wojsławia	
k.	 Mielca.	 W	 dniu	 3	 maja	 1953	
roku	przyjął	święcenia	kapłańskie.	
W	latach	1953-1958	pełnił	posługę	

Ksiądz Jubilat …
kapłańską	w	Kaninie	k.	Limanowej,	
następnie	był	wikariuszem	w	Siedl-
cach	k.	Nowego	Sącza,	wikariuszem	
w	 Niwiskach	 -	 obecnie	 diecezja	
rzeszowska,	wikariuszem	w	Moch-
naczce	 k.	 Krynicy.	 Od	 1996	 roku	
mieszka	na	terenie	parafii	Gnojnik,	
jako	rezydent.	Za	całokształt	swojej	
pracy	duszpasterskiej	został	odzna-

czony	przez	biskupa	Ordynariusza	
godnością	 kanonika	 eksponowane-
go	 (Expositorium	 Canonicale).	 Ma	
również	przywilej	noszenia	rokiety	
i	 mantoletu	 (RM).	 W	 dniu	 4	 maja	
2013	 roku,	 parafia	 św.	 Marcina	
w	 Gnojniku,	 przeżywała	 radość	
jubileuszu	kapłaństwa	księdza	ka-
nonika	Juliana	Osmoli	-	emerytowa-

nego	proboszcza	parafii.	Uroczystą	
Eucharystię,	 której	 przewodniczył	
ks.	biskup	senior	Władysław	Bobow-
ski,	tarnowski	sufragan,	celebrowało	
osiemnastu	kapłanów	diecezjalnych.	
Hierarcha	 w	 wygłoszonej	 homilii	
podkreślał	 wielką	 rolę	 i	 znaczenie	
kapłaństwa,	 zwłaszcza	 w	 dzisiej-
szym	zlaicyzowanym	świecie.	

- 3 maja 1953 roku zostałem 
wyświęcony na kapłana, następnego 
dnia - po raz pierwszy stanąłem przy 
ołtarzu Pańskim w kościele parafial-
nym w Mielcu, aby odprawić swoją 
pierwszą Mszę świętą -. wspominał	
wtedy,	 po	 60-ciu	 latach	 dostojny	
ks.	 Jubilat.	 Dziękuję Panu Bogu 
za każdy dzień życia i możliwość 
pełnienia posługi duszpasterskiej 
ludziom i Kościołowi powszechnemu 
oraz kościołowi lokalnemu, z którym 
związany jestem od 1967 roku . 
(…) Było nas trzydziestu trzech na 
roczniku, a zostało już „tylko” trzech 
–	mówił	dalej.	

- Czcigodny Księże Jubilacie. Je-
steś jak diament, który przez blisko 
pół wieku szlifował nasze postawy 
moralne i wychowanie kilku pokoleń 
-	mówił	wtedy	Stanisław	Kowalczyk,	
przewodniczący	Rady	Parafialnej.	

Ks.	Julian	Osmola	nadal	aktyw-
nie	uczestniczy	w	życiu	duszpaster-
skim	parafii.	W	konfesjonale	pełni	
posługę	 nie	 strudzonego	 spowied-
nika,	 zaś	 przy	 ołtarzu	 regularnie	
odprawia	Msze	święte.	

Marek Białka

Z	udziałem	ks.	biskupa	Wiesława	
Lechowicza,	w	kościele	pw.	NMP	Matki	
Kościoła	i	św.	Jakuba	odbyła	się	uro-
czysta	 Msza	 święta	 koncelebrowana	
podczas	 której	 46	 nowych	 lektorów	
otrzymało	 pasterskie	 błogosławień-
stwo	do	pełnienia	tej	jakże	zaszczytnej	
posługi.

- Kościół ustanawia Was sługami 
Słowa Bożego. Lektor nie tylko ma 
głosić słowo, ale przede wszystkim 
tym słowem musi żyć -	mówił	Ksiądz	
Biskup.	Niedługo będziemy przeżywać 
tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Bę-
dziemy świadkami 	najważniejszego 

Dekanat brzeski ma nowych lektorów
wydarzenia w dziejach świata kiedy 
Słowo stało sie Ciałem i zamieszka-
ło wśród nas -	mówił	 dalej	 do	nowo	
ustanowionych	 lektorów	o	znaczeniu	
Słowa.	

Obrzęd	 błogosławieństwa	 rozpo-
częło	imienne	przedstawienie	każdego	
z	kandydatów	oraz	zapewnienie	księ-
dza	dziekana	o	odpowiednim	przygo-
towaniu	do	pełnienia	posługi	lektora.	
Po	zgłoszeniu	przez	kandydatów	swojej	
obecności	oraz	wyrażeniu	gotowości	do	
podjęcia	 posługi,	 nastąpiła	modlitwa	
i	 błogosławieństwo,	 a	 następnie	 po-
święcenie	alb	oraz		pokropienie	wodą.

Zanim	 młodzi	 lektorzy	 mogli	 do-
stąpić	dzisiejszego	błogosławieństwa,	
przez	 ponad	 miesiąc	 odbywali	 kurs	
przygotowawczy,	który	obejmował	za-
gadnienia	z	zakresu	liturgiki,	fonetyki,	
dykcji,	 wymowy,	 właściwej	 postawy	
przy	 ołtarzy,	 itp.	 Odpowiedzialnym	
za	 formację	 duchową	 był	 ks.	 Jacek	
Walczyk,	 dekanalny	 duszpasterz	 Li-
turgicznej	Służby	Ołtarza.

Na	zakończenie	każdy	lektor	otrzy-
mał	legitymację.

Marek Białka
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Ośrodek	położony	w	lesie	sosnowym,	150	m	od	plaży.		
Wszystkie	pokoje	dla	280	osób	mają	łazienki	i	okna	z	ekspozycją	na	stronę	południową.		

Wyposażone	są	w	telefon,	TV	-	SAT,	czajnik,	część	dodatkowo	w	lodówkę.

Turnusy rehabilitacyjne (14 dni) wiosna 2015 dla seniorów z wnukami 
z Klubu Seniora BETANIA w Krakowie.  Koszt 1390 zł plus koszty przejazdu.

• klimatyczna	enklawa	ciszy	i	spokoju	150	m	od	plaży	morskiej	w	otulinie	Słowińskiego	Parku	Narodowego				
			i	rezerwatu	Mierzeja	Sarbska
•	dania	tradycyjnej	i	współczesnej	kuchni	polskiej	z	zastosowaniem	naturalnych	ziół	i	przypraw
• bogata	baza	zabiegowa	z	zakresu	fizykoterapii,	kinezyterapii,	masażu	i	odnowy	biologicznej
•	wykwalifikowany	personel	medyczny	z	dużym	doświadczeniem	zawodowym
•	miła	obsługa	na	każdym	szczeblu	kontaktu	z	klientem
• animacje	czasu	wolnego	w	formie	tańca,	śpiewu,	spotkań	z	miejscowymi	artystami	-	moc	rozrywki	i	zabawy
• rekreacja	na	świeżym	powietrzu	pod	okiem	instruktorów	zdrowego	wypoczynku
•	 wycieczki	 fakultatywne	 po	 Szwajcarii	 Kaszubskiej,	 Szlakiem	 Krzyżackim,	 na	 Ruchome	 Wydmy	
			(polska	Sahara)
• Akademia	Zdrowia:	wykłady,	prelekcje,	prezentacje	z	zakresu	prozdrowotnego	stylu	życia	i	profilaktyki		
				zdrowia
•	 Świat	 dziecka:	 place	 i	 sale	 zabaw,	 zajęcia	 dla	 dzieci,	 pakiet	 powitalny	 i	 pełne	 wyposażenie	 pokoju	
			dla	niemowląt.

Ks. prałat Józef Jakubiec,	prezes	krajowy	
Dzieła	Kolpinga	w	Polsce,	zaprasza	Seniorów	
z	Kolpingowskich	Klubów	Seniora	i	innych	

wspólnot	parafialnych		
na te WCZASY ZDROWOTNE w Łebie - 

od 23 maja do 6 czerwca 2015 roku.
W	programie	oferowanym	przez	

ZDROWOTEL	codziennie	wspólne	modlitwy:	
Msza	św.	z	homilią,	Jutrznia,	majówka	przy	
ołtarzu	polowym,	wspólne	posiłki	i	pogodne	

wieczory.

Więcej informacji i zapisy w Biurze 
Kolpinga w Brzesku, tel.14 68-62-302

	 	 	 	 	 	
	



31 

Święto	Wielkiej	Nocy	to	największe	
święto	 chrześcijan.	 Po	 40-dniowym	
poście,	 należy	 zgodnie	 z	 tradycją	
przygotować	 wiele	 różnych	 potraw	 .	
Wieś	 Poręba	 Spytkowska	 ze	 swoim	
zespołem	„Porębianie”	od	lat	obchodzi	
Święta	Wielkanocne	bardzo	uroczyście.	
Zespół	śpiewaczy	wyjeżdża	do	Krakowa	
na	korowód	wielkanocny	w	Niedzielę	
Palmową.	 Śpiewamy	 wiele	 pieśni	
wielkopostnych	 na	 ulicach	 Krakowa	
np.	 pieśń,	 której	 zwrotkę	 przytoczę	 :	
„Wjeżdża	Król	Nasz	Jezus	Cichy	do	Je-
rozolimy.	Hołd	Mu	składa	lud	pobożny	
Jego	 lud	 rodzimy.	Hosanna,	hosanna	
Synowi	 Bożemu.	 Hosanna,	 hosanna	
Synowi	 Bożemu.	 Hosanna,	 hosanna	
cześć	Zbawcy	Naszemu”.

	Do	tradycji	zespołu	należy	również	
dbałość	 o	 zachowanie	 najstarszych	
przepisów	 na	 pokarmy	 wielkanocne.	
Przygotowujemy	barszcz	wielkanocny	
na	bazie	serwatki	i	„chlebek	Porębiak”	
na	serwatce.

BY TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ
Przepis na barszcz:

Przygotować	 wywar	 z	 warzyw	 (mar-
chew,	pietruszka,	seler,	cebula)	1L.	Do	
gotującego	się	wywaru	dodać	do	smaku	
soli,	cukru,	majeranku,	gałki	muszka-
tołowej,	ząbek	czosnku,	1	L.	serwatki	
z	łyżką	mąki	i	łyżką	śmietany	do	tego	
łyżkę	chrzanu.	Podawać	z	ugotowanym	
jajkiem.

Przepis na „chlebek Porębiak”:

kg	 mąki,	 szklanka	 serwatki	 lekko	
ogrzanej,	 5	 dkg	 drożdży,	 ½	 łyżeczki	
cukru,	 ½	 łyżeczki	 soli.	 Wyrobić	 ciasto	
dokładnie,	wyłożyć	na	wysmarowaną	
blachę,	 piec	 po	 wyrośnięciu	 1	 godz.	
w	temp.	180°C.

W	 zespole	 „Porębianie”	 działają	
grupy	 rękodzielnicze,	 przygotowujące	
różne	ciekawe	ozdoby	z	bibuły.	W	okresie	
wielkanocnym	oprócz	kwiatów	z	bibuły	

robimy	 palmy	 wielkanocne,	 haftujemy	
obrusy	i	serwetki	do	koszyczków,	malu-
jemy	na	szkle	metodą	decupage.	Poręba	
Spytkowska	 to	wieś	 rozśpiewana	 i	 roz-
tańczona	„Wieś	pachnąca	ziołami”.	Mamy	
dużą	grupę	młodzieży	tańczącej	swithy	:	
sądecką,	krakowską,	żywiecką	i	łowicką..	
Zespół	 jest	 zapraszany	 na	 przeglądy	
i	 konkursy	w	kraju	 i	 za	 granicą.	Życie	
kulturalne	wsi	skupia	się	też	w	miejsco-
wej	bibliotece	publicznej.	Czytelnictwo	we	
wsi	jest	ważnym	elementem	życia	miesz-
kańców.	Cyklicznie	odbywają	się	głośne	
czytania	dla	dzieci,	kursy	komputerowe	
dla	 seniorów	 oraz	 Dyskusyjne	 Kluby	
Książki	dla	dorosłych	i	przedszkolaków.

Zakończyć	by	trzeba	słowami:

O nasza polska wsi
Jesteś piękna
I na co dzień 
I od święta.
	 	 	 	 	

	 	 Janina Szydłowska
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Brzeskie Towarzystwo GRYF

Ojcze niebieski
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.

Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,

miłość oziębłym,
przebaczenie winnym

i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,

którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie sarca

i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Błogosławieństwo nowych lektorów brzeskiego dekanatu – 19 grudnia 2014 roku

Od dwóch lat wędrują po Polsce relikwie błog. Adolpha 
Kolpinga odwiedzając parafie. Na zdjęciu ks. Józef Jakubiec, 
prezes Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą 
w Krakowie (w środku) podczas peregrynacji w jego parafii. Po 
lewej Krzysztof Wolski - sekretarz naczelny. Związku, po prawej 
Robert Prusak – przewodniczący Zarządu.

Uroczyste nawiedzenie relikwii Błogosławionego  połączone 
z jubileuszem 20 - lecia powstania Brzeskiej Rodziny Kolpinga 
odbędzie się 11 i 12 kwietnia. Bogaty program rozpoczniemy 
Mszą św. o godz.19.00, której będzie przewodniczył bp Wiesław 
Lechowicz, delegat Episkopatu Polski ds. Emigracji. Zapraszamy!


