
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w naszym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. 
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Moje Światowe Dni Młodzieży w Roku Miłosierdzia
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Przygotowanie duchowe 
Jezus, widząc tłum, wyszedł na górę. A gdy usiadł przy-

stąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta 
i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą po-
cieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą 
ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani Synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawie-
dliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie” 

(Mt 5,1 – 11)

JEZUS CHRYSTUS – prawdziwy Syn Boga Ojca przy-
szedł na świat przyjmując człowieczeństwo z Najświętszej 
Maryi Panny, by całym swoim życiem i śmiercią na krzyżu 
objawić i przekazać nam Miłosierdzie Boże.

Błogosławieni – czyli szczęśliwi to ci, co przyjmują 
Jezusa jako Drogę, Prawdę i Życie - słuchają Jego Słowa – 
wypełniają je – żyją Nim, całkowicie zanurzeni w Miłosier-
dziu. Tylko przyjmując Miłosierdzie od Boga, uznając swoją 
niemoc i nędzę – można stawać się miłosiernym – żyjąc 
przebaczeniem Boga i karmiąc się nim samym w Sakra-
mencie Eucharystii.

Tak można jedynie stawać się krok po kroku Dzieckiem 
Bożym, małym Bratem Jezusa, przyjmując i żyjąc Jego Du-
chem objawionym nam, ludziom na świętych kartach Biblii.

Cały Stary i Nowy Testament ogłasza nam, każdemu 
osobiście, Dobrą Nowinę.

Bóg cię umiłował
Bóg jest dla ciebie
Bóg tęskni za tobą

Umiłował cię tak, że Syna Swojego Jezusa Chrystusa 
posłał na Ziemię, by jego życiem, niewyobrażalną męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem, wniebowstąpieniem i zesła-
niem Ducha Świętego wypowiedzieć swoje Boskie niepojęte 
i niezgłębione Miłosierdzie.

- Popatrz człowieku, jak ciebie umiłowałem, popatrz, jak 
cenny jesteś w moich oczach. Mój Syn oddał za Ciebie życie. 
Pozwolił sobie przebić Serce, by z tej nigdy niezasklepionej 
rany wypływało na ciebie w Sakramentach Pojednania 
i Eucharystii najpełniej Ojcowskie Miłosierdzie – BOGA 
TRÓJJEDYNEGO.

Strumieniami – oceanami Krwi i Wody, byś mógł żyć 
tu i na wieczność. 

ŚDM u Zbyszka Ważydrąga w Jasieniu

Jestem przekonany, że wszystko co dobre, co ma służyć 
Bogu i ludziom przychodzi z Jego łaski. „Wszystko jest ła-
ską” – jak mówi święta Teresa od Dzieciątka Jezus – moja 
ukochana siostra Karmelitanka Bosa z Lisieux, której 
dzisiaj obchodzimy wspomnienie.

Bóg natchnął mojego przyjaciela, Łukasza Przybyło 

z Dębna, który zaproponował mi, aby spotkanie z grupą 
młodych, którzy przyjadą do ich parafii na Światowe Dni 
Młodzieży, odbyło się w moim domu w Jasieniu.

Na początku nie chciałem się zgodzić, ale Boże działanie 
jest potęgą…

Spotkanie odbyło się 21 lipca w lipcowe popołudnie 
Roku Miłosierdzia 2016. Zaprosiłem trzech moich przyjaciół 
rzeźbiarzy – Antoniego Osmędę z Dołów, Józefa Strąga 
z Bogucic i Andrzeja Klesiewicza z Jodłówki. Na stołach 
i wozie na moim podwórku ustawili swoje rzeźby o tematyce 
sakralnej. Przynieśli ze sobą podręczne narzędzia i rzeźbili. 
Ja wszędzie gdzie się dało – na domu, na stodole, na jabło-
niach rozwiesiłem swoje obrazy. Na scenie zrobionej z kilku 
desek śpiewała Paulina Żurek (fot.1) z Ukrainy. Oczekiwani 
Goście z Ukrainy i Nigerii przyjechali z opiekunami i wo-
lontariuszami tuż po godzinie piętnastej.

Wszystko to, co miało nastąpić rozpoczęliśmy Koronką 
do Bożego Miłosierdzia śpiewaną w trzech językach: pol-
skim, angielskim i ukraińskim (fot.4). Stałem z boku sceny 
i nie mogłem opanować łez, które same zalewały mi oczy.

Dla jego bolesnej męki
Miej miłosierdzie dla nas

I całego świata
Tego jeszcze nie było u mnie na podwórku, pod starymi, 

sadzonymi ręką ojca jabłoniami. Jak nigdy, czułem, że On, 
Jezus Miłosierny jest z nami. Jest w każdym z nas.

Jego moc – obejmowała tą modlitwą moją mała ojczyznę 
i świat.

Święty Boże, Święty Mocny
Święty, a Nieśmiertelny

Miej miłosierdzie dla nas
I całego świata

I to trzykrotne, a na pewno nieskończone Jezu, ufam 
Tobie przebijało błękity przestworzy prosto do Jego Miło-
siernego, Zranionego Serca.

O jakże wielka jest potęga tej modlitwy, tego wołania 
ufnego o Miłosierdzie Boże! Czyż Bóg kochający może jej 
nie wysłuchać?

Przejeżdżający tą droga ludzie zatrzymywali samochody 
i rowery. Trwało święto na tym skrawku rodzinnej ziemi. 
Prawdziwe i wielkie święto Kościoła, którym jest Jezus 
i my maleńcy z tej i nie z tej ziemi. Wybrzmiewał niezwy-
kły modlitewny śpiew „Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią.”Paulina śpiewała polskie pieśni 
dla Jezusa i Jego Matki Maryi. Była „Rota” i wiele, wiele 
innych. Potem śpiewał Peter z Nigerii (fot.5) – psalmy 
uwielbienia i swoje świadectwo, jak dobry Jezus odnalazł 
go i dał mu szczęście. 

I te cudowne zaśpiewy dziewcząt z Ukrainy jeszcze do 
dzisiaj słyszę...

A ja… Cóż ja? Opowiadałem im o Jezusie Frasobliwym, 
w którym ja widzę naszego Boga i Brata. Tak często pod 
Jego stopami umieszczam na podstawie rzeźby tę najpięk-
niejsza dla mnie modlitwę: Jezu ufam Tobie.

Dziękowałem Bogu i tym młodym, że tu są, że są tak 
piękni miłością Boga. Wtedy przypomniały mi się słowa 
św. Jana Pawła II: „Miejsce, z którego człowiek wznosi do 
Boga modlitwę jest święte.” I słowa samego Pana Jezusa: 
„Gdzie dwaj, lub trzej zgromadzeni są w imię moje tam Ja 
jestem pośród nich”. 

I cóż więcej nam trzeba, gdy jest z nami Jezus Chrystus, 
Boży Syn, Zbawca bogaty w miłosierdzie?

Cały czas trwały warsztaty rzeźbiarskie. Kto z młodych 
chciał, mógł sobie popracować pod okiem moich przyjaciół 
rzeźbiarzy (fot.2). Można było porozmawiać z nimi, bo 
przecież była pani, która tłumaczyła z języka angielskie-
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go. Dziewczyny pochodzące ze Lwowa i jego okolic dobrze 
radziły sobie z językiem polskim.

Z boku obejścia w ogrodzie płonęło ognisko. Na zastruga-
nych patykach nad ogniem młodzi piekli kiełbasę. Na koniec 
wypuścili sześć gołębi pokoju na wszystkie kontynenty. Go-
łębie to mądre i jakże piękne ptaki, które nie przypadkowo 
symbolizują Ducha Świętego.

Duch Święty – i cała Trójca Święta jest tam, gdzie 
w Imię Jej wszystko się rozpoczyna, trwa i kończy.

Ojcze nasz. Ojcze mój. Ojcze Niebios, ziemi i całego 
wszechświata. Tej modlitwy nauczył nas sam Pan Jezus. 
Gdy się modlimy, on sam z nami się modli. 

Tą modlitwą zakończył się błogosławiony czas – miło-
ści, radości i pokoju na moim małym podwórku pomiędzy 
domem rodzinnym, a stodołą przerobioną na pracownię. 
Jeszcze nigdy tu nie było tak wielkiej modlitwy i tak wielu 
pięknych młodych ludzi.

Ojcze nasz – niech się święci Imię Twoje, albowiem 
Królestwo Twoje jest w nas. 

***
Myślę, że Bóg przez homilię i obecność w Polsce ojca 

świętego Franciszka i przez cały czas Światowych Dni 
Młodzieży i przez mojego kierownika duchowego o. Rafała 
z Czernej powiedział do mnie, co jest ważne nie tylko dla 
mnie. Myślę, że mogę powiedzieć to wszystko jako moje 
osobiste świadectwo: 

Bądź miłosierny dla Jezusa, który jest w tobie. Nie zo-
stawiaj go samego w sercu. On ciebie potrzebuje, by ciebie 
kochać, wylewać na ciebie Swoje Miłosierdzie, być w tobie 
Swoim Sercem. Samotność Boga potrzebuje Twojej samot-
ności. Nie bój się, On jest w tobie. Zawsze jest z tobą tam, 
gdzie jesteś i wszystko możesz Mu powiedzieć. – Zawierzyć 
siebie takiego, jakim jesteś. 

Potrzebuje ciebie, by przekazywać przez ciebie Miłosier-
dzie Swoje twoim bliźnim. Bądź miłosierny dla siebie. Nie 
potępiaj siebie. Nie szemraj. Nie osądzaj innych. 

Przyjmij siebie – bo może Bóg chce przez ciebie coś powie-
dzieć o swoim miłosierdziu innym. Kochaj siebie, bo jesteś 
umiłowany miłością odwieczną, niepojętą, nieskończoną, 
- miłością miłosierną Ojca. Jesteś kochany tak, jak Jezus.

I tu przytoczę słowa ojca świętego Franciszka: „Miło-
sierni nie lękają się śmierci.”

„Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prze-
śladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was 
z mego powodu. 

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka 
jest w niebie”

(Mt 5, 11 – 12)
***

Bóg daje wszystko – nieoczekiwanie, wbrew naszym 
planom, szczodrą ręką. Sypie w zanadrza nasze – by z tego 
rosła jego chwała i mnożyło się dobro dla bliźnich. Dostałem 
natchnienie, by wyrzeźbić Krzyż procesyjny z tabliczką 
u stóp Jezusa Ukrzyżowanego z napisem: 

Błogosławieni miłosierni
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią

ŚDM Kraków 966 – 2016 R.P

Krzyż Zbyszka Ważydrąga 
na ŚDM w Brzegach

Krzyż zrobił mój kolega z Brzeska, stolarz Mateusz 
Kielan z modrzewia, który zasadził 55 lat temu mój ojciec 
Stanisław. Wisiała na nim kapliczka Jezusa Frasobliwe-
go. Kiedyś ściąłem go, bo usechł i cały materiał zużyłem 

na krzyże i kapliczki.
Z tym krzyżem pojechałem do Brzegów na Eucharystię, 

z Ojcem Świętym Franciszkiem, która była ukoronowaniem 
ŚDM w Krakowie. Nie doszliśmy do przeznaczonego dla nas 
sektora, bo to było niemożliwe. Zatrzymaliśmy się dosłownie 
na obrzeżu wielkiego i radosnego pola modlitwy (fot.7). Co 
mnie uderzyło w sama głębię serca? Czterej kapłani udzie-
lający Sakramentu Pojednania i wielkie kolejki ludzi, nie 
tylko młodych, spragnionych Bożego przebaczenia.

Ciarki mi przeszły po plecach, oczy wilgotniały, gdy 
widziałem starszego kapłana, jedynego w czarnej sutannie, 
który spocony udzielał rozgrzeszenia, i nad każdym modlił 
się z dłońmi nad głową. I nad starszym i nad tą mała 
dziewczynką pochylony w lipcowym rozżarzonym słońcu. 
W głębi swojego wnętrza – czułem i byłem przekonany 
całym sobą – Jak wielki jest Bóg, jak niezgłębiona jest 
potęga Miłosierdzia, które się wprost wlewało w ludzkie 
dusze tu – W Brzegach Miłosierdzia…

Młodzi kapłani poszli, by być blisko papieża, lecz on, 
zmęczony, w czarnej sutannie pozostał wśród swoich, jak 
się później dowiedziałem, z Warszawy. Podszedłem do tego 
kapłana i powiedziałem: „Dziękuję Bogu, że w życiu swoim 
spotkałem tylu pięknych kapłanów. Nie zważając na upał, 
na swój wiek, pozostał ksiądz pośród swoich wiernych 
i jeszcze w czasie Eucharystii, kilka osób wyspowiadał. Nie 
poszedł ksiądz, by być bliżej Ojca Świętego.” 

„Tak trzeba! No cóż. To przecież takie normalne” – 
z uśmiechem odpowiedział. 

Dałem mu do ręki ten krzyż z modrzewia, krzyż Świato-
wych Dni Młodzieży, ten darowany mi od Boga. Zobaczcie, 
jak go trzyma w swoich rękach ten piękny Boży człowiek, 
jako znak zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, nad sza-
tanem, nad rozszalałym pogańskim światem, nad sama 
śmiercią – jako znak rzeczywistości, która działa tam, 
w Brzegach i dzieje się wszędzie (fot.8).

Eucharystia! – W niej żywy Jezus Chrystus zabiera 
nas w swoją ofiarę – w swoje życie, mękę i śmierć – byśmy 
z Nim mogli powstać z martwych.

On czyni w Sobie nas na nowo Bożymi dziećmi – darem 
dla Ojca. Czyni nas uczestnikami uczty niebieskiej już tu na 
ziemi – Wprowadza nas w to niepojęte współuczestnictwo 
Swojego Miłosierdzia i pragnie nas z nim posyłać dalej, by 
go nieść braciom i siostrom po wszystkie dni, po całej ziemi, 
aż do skończenia świata.

Święty Jan Paweł II mówił „Eucharystia nie ma granic.” Nie 
ma granic, bo miłość Boża, jest miłosierna dla każdego: łotra, 
poganina i grzesznika. Gdybym jej nie doświadczył tak wiele 
razy w swoim jakże popapranym życiu, to bym nie mógł powie-
dzieć ze łzami w oczach z głębi serca za łaską Bożą jak celnik:

Boże, miej litość dla mnie grzesznika – Tu w Brzegach, 
w domu, w drodze, czy w czasie Eucharystii w parafialnym 
kościele:

Panie, nie jestem godzien,
Abyś przyszedł do mnie,
Ale powiedz tylko słowo,

A będzie uzdrowiona dusza moja
Tylko Pan tak mówi. Tylko Jezus tak daje Siebie – całego 

Siebie. Duszę i bóstwo. Ciało i Krew. Tylko Jezus – przy-
chodzi, aż tak, aż tak się wydaje człowiekowi. Cóż mi więcej 
potrzeba? I jak nie wypowiedzieć za Piotrem: „Panie, Ty 
wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham”?

Tylko wypowiedzieć za Tomaszem niewiernym, bo 
każdy z nas nim jest i każdy może, jeśli zechce włożyć 
ręce w przebity bok Pana i palce w rany jego rąk i nóg. 
Każdy jeśli zechce – jeśli zapragnie może pić ze źródła 
miłosierdzia, które tryska z Najświętszego, Zranionego 
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Dwóch Księży Kanoników: Julian Osmola, wielo-
letni proboszcz z Gnojnik oraz Jerzy Rudnik, eme-
rytowany proboszcz z Uszwi zostali uhonorowani 
tytułem Honorowych Obywateli Gminy Gnojnik. 
- To w dowód uznania za wieloletnią posługę dusz-
pasterską, ale także za rozwój duchowy i społeczny 
parafii, tych dwóch miejscowości, a pośrednio całej 
gminy – mówią zgodnie wójt Sławomir Paterek oraz 
przewodniczący Rady Gminy, Janusz Zych.

To właśnie wójt Sławomir Paterek oraz przewodniczący 
Janusz Zych wystąpili o uhonorowanie obydwu duchow-
nych. Jednogłośnie stosowne uchwały zatwierdzili radni, 
podczas sesji rady Gminy, która miała miejsce 3 czerwca. 
Niedawno, podczas uroczystej sesji,wręczono te tytuły. Ze 
względu na stan zdrowia, ksiądz kanonik Julian Osmolą 
nie mógł przybyć na uroczystą Sesję. 

Księdza, mieszkającego w Rodzinnym Domu Pomocy 
„Staś”i odwiedziła więc delegacja władz samorządowych 
(w osobie Wójta, Przewodniczącego, Sołtys wsi Gnojnik 
oraz Radnych z Gnojnika). Po nadaniu Honorowego Oby-
watelstwa Gminy Gnojnik oraz wręczeniu pamiątkowego 
medalu i kwiatów odśpiewano księdzu Julianowi „Sto lat”. 
Ksiądz Julian Osmola urodził się 28 marca 1925 roku 
w Wojsławiu k. Mielca. W 1953 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął od następu-
jących parafii: Kanin, Siedlce, Niwiska oraz Mochnaczka. 
Do parafii Gnojnik trafił w 1967 roku, a w lata1969 -1996 
był jej proboszczem. Przez 49 lat posługi duszpasterskiej 
poświęcił się Gnojnikowi jako wsi i parafii, służąc jedno-
cześnie każdemu Mieszkańcowi z osobna. Wśród parafian 
uchodzi za kapłana życzliwego, oddanego ludziom, parafii 
i Kościołowi powszechnemu, dużo od siebie wymagającego 
Za całokształt swojej pracy duszpasterskiej został odzna-
czony przez Biskupa Ordynariusza godnością kanonika 
eksponowanego, ma również przywileje noszenia rokiety 
i manto]tu. Po przejściu na duszpasterską emeryturę 
Ksiądz Kanonik pozostał w Gnojniku jako rezydent. Obec-
nie, ze względu na stan zdrowia przebywa w Rodzinnym 
Domu Opieki „Staś” w Gnojniku

Takie same gratulacje odebrał nieco wcześniej, 
podczas sesji, ksiądz kanonik Jerzy Rudnik. Odbierając 
tytuł ksiądz Jerzy mówił, że świętował niedawno 60 -cie 
kapłaństwa. – Miałem nadzieję, że to ostatni jubileusz, 
tymczasem znowu otrzymałem wyróżnienie.Myślałem, 
że będą żył już spokojnie - mówił. Wspominał, w roz-
mowie z naszą redakcją, lata spędzone w Uszwi. - Pod 
moim bokiem rośnie kolejne pokolenie, to wspaniały 
okres w moim życiu, mieszkańcy Uszwi są pracowici, 
mili, przywiązani do tradycji takich jak rodzina, wiara, 
patriotyzm - mówi ksiądz Rudnik.

Ksiądz Jerzy Rudnik urodził się 15 lutego 1929 roku 

w Jasieniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 
1955 roku, a następnie pracował jako wikary w parafiach: 
Łężkowice, Wierzchosławice, Mościce, Kamionka Wielka. 
W 1971 roku drugim domem Księdza Rudnika stała się 
parafia w Uszew, gdzie do 1997 pełnił posługę proboszcza. 
W ciągu tych 26 lat z wielkim oddaniem czuwał nad roz-
wojem życia duchowego powierzonej mu wspólnoty oraz 
troszczył się o kościół w wymiarze materialnym. 

Do najważniejszych inwestycji podjętych przez Księdza 
należą: zakup dwóch dzwonów, kapitalny remont plebanii, 
instalacja grzewcza kościoła i plebanii, wykonanie metalo-
wego ogrodzenia cmentarz oraz kamiennego muru kościel-
nego, którego budowę pokrył z własnych funduszy. Ksiądz 
rezydent nadal angażuje się w życie parafii, a ostatnie lata 
obfitują w ważne dla Niego wydarzenia, bowiem nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy poprzedził jubileusz 
60-lecia kapłaństwa, obchodzony 3 maja 2015 roku.

Przedruk z pisma „Przegląd Regionalny”

Honorowi Obywatele Gminy Gnojnik

Serca Jezusa nieustannie dzień i noc. Tylko przyjść do 
źródła życia i Miłości Miłosiernej i wypowiedzieć: PAN 
MÓJ I BÓG MÓJ.

I  zamilknąć przed tak wielkim, pokornym, niepojętym 
majestatem – BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. I tak pozostać 
w dziękczynieniu i uwielbieniu, w ciszy i w pokoju, który 
może dać tylko ON – JEZUS. I tak pozostać, jak święta 
Siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, święta Tereska i tak 
wielu przyjaciół Boga.

W ranie Miłosiernego Serca Jezusa

Tu zamieszkać
I przyjąć do głębi całą
Miłość Miłosierną Boga
Przyjąć i oddawać ją
Wszystkim jej poszukującym i potrzebującym
I tak wyśpiewać Sercu Boga
„Miłosierdzie Pańskie
 Na wieki wysławiać będę”. 

Zbigniew Ważydrąg
1 października 2016

Ks. Kan. Jerzy Rudnik

Ks. Kan. Julian Osmola
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Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana 
Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak 
zaznacza autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podo-
bać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż 
niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, Pan Bóg bez ocią-
gania bierze w obronę tych, którzy dniem i nocą do Niego 
wołają. Ma więc sens nasza wytrwała modlitwa. Trzeba więc 
o łaskę wiary stale prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać 
i razem z innymi ją manifestować. Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie i poprzedzające je Dni Misyjne w diecezjach 
pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie, doświadczamy 
obecności i bliskości Boga.

W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary 
i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezu-
sa Chrystusa za Króla 
i Pana, którego treść zo-
stała zatwierdzona przez 
Konferencję Episkopatu 
Polski, a jego uroczysta 
proklamacja odbędzie 
się w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach 19 
listopada br. – w przed-
dzień uroczystości Je-
zusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Naza-
jutrz akt ten zostanie od-
mówiony we wszystkich 
świątyniach Kościoła 
katolickiego w Polsce. 
Pragniemy, żeby był on 
znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi 
należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodo-
wym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu 
duchowego przygotowania do niego i realizacji płynących 
z niego zobowiązań.

1. Prezentacja wydarzenia i dzieła przyjęcia Je-
zusa za Pana i Króla

W bulli Misericordiae vultus (nr 5) papież Franciszek 
podpowiada, by zamykając Drzwi Święte Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia, powierzyć Chrystusowi Panu 
„życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, 
prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby 
owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliż-
szej przyszłości”. W nawiązaniu do tych słów i w jedności 
z papieżem chcemy wołać, w uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata i dzień wcześniej w Krakowie-Łagiewnikach: 
„Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu 
wszystko, co Polskę stanowi. […] wszystkie narody świata, 
a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego 
krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego 
Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca na do-

browolne poddanie się Twojemu panowaniu”. Jubileuszowy 
Akt ma też bardzo czytelne odniesienie do obchodów 1050. 
rocznicy Chrztu Polski, w formie wyznania wiary i wyrze-
czenia się złego: „Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego 
królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz 
do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. […] Wyrzekamy 
się złego ducha i wszystkich jego spraw”.

Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą 
panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobi-
stego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymia-
rach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy 
bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na 
marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym 
życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, 
pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości 
wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, „Bóg Go 
nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie 

imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano, 
istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych. 
I aby wszelki język wy-
znał, że Jezus Chrystus 
jest Panem – ku chwale 
Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Nie  t rzeba  więc 
Chrystusa intronizować 
w znaczeniu wynoszenia 
Go na tron i nadawa-
nia Mu władzy ani też 
ogłaszać Go Królem. 
On przecież jest Królem 
królów i Panem panów 
na wieki (por. Ap 19,16; 

1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem jest 
podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania 
Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postę-
powaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki 
„Quas Primas”, można powiedzieć krótko: trzeba robić 
wszystko, by Chrystus panował. Tak określone zadanie 
domaga się uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, 
uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego 
poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu 
posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu 
życia osobistego i społecznego.

Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem 
wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas 
do życia na miarę zawartego z Nim przymierza, jest ak-
tem sprawiedliwości, w znaczeniu oddania Mu tego, co 
Jemu należne i aktem posłuszeństwa w odpowiedzi na 
Jego Miłość. W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś 
wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem, ale 
postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje 
konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery 
życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie. O to 
właśnie wołał św. Jan Paweł II w homilii inaugurującej 

List pasterski Episkopatu Polski w sprawie 
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
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swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice 
państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych 
oraz kierunków cywilizacyjnych”.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla 
i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek realizacji 
wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów 
i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania 
Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, 
swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi 
miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji 
Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej, 
ekonomicznej i politycznej.

2. Zaproszenie do czynnego udziału w wydarzeniu 
i dziele intronizacji

W trakcie rozeznawania dążeń tzw. ruchów introniza-
cyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedstawicielami 
okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny z dążeniem wielu 
wspólnot i stowarzyszeń Kościoła w Polsce, m.in. środo-
wiska oazowego i charyzmatycznego. Jest też u podstaw 
spotkań młodzieży w Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat 
dojrzewa w naszym Kościele myśl i pragnienie, aby uznać 
Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać 
się Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z ufnością wobec Ducha 
Świętego, który przemawia wspólnym głosem ludu Bożego, 
zwracamy się do wszystkich wiernych z prośbą o zaanga-
żowanie się w realizację tego dzieła.

U jego podstaw jest proklamacja Jubileuszowego Aktu. 
Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach zapraszamy Was wszystkich, także wiernych ze 
środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególne zapro-
szenie kierujemy do członków ruchów, wspólnot i stowarzy-
szeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy 
zwłaszcza Was, którzy pielgrzymujecie na Lednickie Pola, 
którzy braliście udział w Światowych Dniach Młodzieży 
w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w domu. 
Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając z sobą 
cały entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci na prośby i sugestie 
Waszych duszpasterzy. Potrzebujemy w Łagiewnikach mło-
dych siewców nadziei. Realizacja dzieła intronizacji, czyli 
wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, 
kościelnym i narodowym nie będzie bowiem czymś łatwym 
i dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
musi być jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obu-
dzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o jego 
nieodzowności.

Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., o godz. 
10.00. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy 
św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany 
przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sa-
kramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, 
będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach.

Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła ka-
tolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem 
z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, 
dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście 
owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie 
zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza 
i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary.

Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud 
duchowego przygotowania. Nie można bowiem sprowadzić 
Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słow-
nej. Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. 
By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać 
o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane 
z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia 
osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać 
Swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. 
Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do Ducha 
Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie jest w stanie 
wyznać, iż „Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).

Już dzisiaj bardzo prosimy, aby proklamację Jubileuszo-
wego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w naszych 
świątyniach, klasztorach i seminariach. Odmawiajmy 
również w naszych domach „Modlitwę do Jezusa, naszego 
Króla i Pana”, którą dołączamy do tego listu.

Na czas przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia 
Jezusa za Króla i Pana udzielamy wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 374. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 
w dniu 5 października 2016 r.

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca:
 „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu 
Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, 
które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, 
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie 
i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, 
króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy 
i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, 
miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.
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W pierwszą niedzielę października, grupa Parafian 
z Gnojniku wybrała się na pielgrzymkę do Sanktuarium 
Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, z racji 
przypadającego odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej. 
Z modlitwą, śpiewem i osobistą medytacją przemierzyli 
leśny szlak pieszej wędrówki. Około godziny 17.30 pątni-

cy dotarli do Groty Matki Bożej gdzie odmówiony został 
różaniec, a następnie odprawiona Msza święta.

- Odmawiajcie różaniec, aby wyprosić pokój dla świa-
ta. Matka Boża  zawsze o to prosiła - mówił ks. Piotr 
Bober, wikariusz naszej parafii.

Inicjatorem budowy Groty Matki Bożej z Lourdes 
był już ks. Jan Palka, 
ówczesny wikariusz 
parafii w Porąbce 
Uszewskiej. Około 
1900 roku odbył on 
pielgrzymkę do Lour-
des. Zachwycony tym, 
co przeżył i zobaczył 
w wielkim sanktu-
arium maryjnym, po-
stanowił wybudować 
w miejscowej parafii 
grotę, która przy-
bliżałaby wiernym 
miejsce objawień Ma-
ryi w massabielskich 
skałach. Z odbytej 
pielgrzymki przy-
wiózł gipsowy model 
groty oraz butelkę 
wody z cudownego 
źródła. I tak zaczęła 
się historia tego miej-
sca, w którym kult 
maryjny trwa do dziś.

Marek Białka

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej 
z Lourdes w Porąbce Uszewskiej

Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
w Brzesku, była organizatorem pielgrzymki do Sanktu-
arium Matki Bożej Tylickiej – Opiekunki Rodzin i Uzdro-
wienia Chorych oraz Ogrodów Biblijnych w Muszynie 
i krótkiego pobytu w Krynicy 24 września br., w której 
wzięło udział  50 osób.

Dla podopiecznych Caritas pielgrzymka to czas kiedy 
mogą oderwać się od swoich codziennych problemów. 
Podczas pielgrzymki jest czas na Eucharystię, róża-
niec, koronkę do Bożego Miłosierdzia i spowiedź. Każdy 
z uczestników jechał ze swoimi intencjami - będę prosił 
o zdrowie dla siebie i dla rodziny- mówi jeden z uczest-
ników pielgrzymki.

Niektórzy pielgrzymowali po raz pierwszy dla innych to 
już kolejny wyjazd zorganizowany przez Caritas. Uczestnicy 
pielgrzymki mówili, że podczas takiego wyjazdu możemy 
zobaczyć piękne miejsca w Polsce i wspólnie spędzić czas 
na modlitwie i śpiewie. Wszyscy byli zauroczeni Ogrodami 

Biblijnymi gdzie oprowadzający p. Paweł przybliżył nam  
obrazy z Biblii. Sanktuarium w Tyliczu również zrobiło 
ogromne wrażenie szczególnie Golgota i prowadzące do niej 
dróżki, na których mogli zobaczyć Tajemnice Różańcowe 
i przeczytać wiele przysłów umieszczonych na kamiennych 
tablicach. 

Na co dzień wspieramy tych ludzi materialnie, nato-
miast wyjazd ten był odpowiedzią na ich potrzeby duchowe. 
Nasi podopieczni chętnie biorą udział w tych wyjazdach, 
które od paru lat stały się już naszą tradycją.  To jest dla 
nich jedyna pielgrzymka w roku - dodaje ks. Józef Drabik, 
proboszcz parafii św. Jakuba w Brzesku – na którą czekają 
cały rok. Żywimy nadzieję, że będzie ona zachętą do czyta-
nia Biblii i zastanowienia się nad swoim życiem.. Zawsze 
z takiej pielgrzymki wracają ubogaceni i przynajmniej na 
jakiś czas poprawiają  swój sposób postępowania.                                                                  

Danuta Wrona

Pielgrzymka Caritas do Sanktuarium 
w Tyliczu i Muszyny
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W poprzednim numerze „Kościoła nad Uszwicą” pisa-
liśmy szeroko o konferencji naukowej na temat znaczenia 
rodziny Goetzów - Okocimskich dla rozwoju ekonomicz-
nego i kulturalnego naszego regionu, która odby ła się 
w brzeskim Centrum Kulturalno - Bibliotecznym im. Jana 
Pawła II. Organizatorzy konferencji zapowiedzieli wydanie 
w terminie do końca października wszystkich materiałów 
pokonferencyjnych: w postaci książki.

Jak powiedzieli, tak zrobili. Książka ukazała się pod ko-
niec września. Znalazło się w niej wszystko to, co mogliśmy 
usłyszeć na konferencji, ale nie tylko, ponieważ prelegenci 
nie zdążyli w pełni przedstawić zebranych przez siebie 
materiałów podczas ograniczonego czasowo spotkania.

Książka jest niewątpliwą gratką dla pasjonatów brze-
skiej historii w ogóle, a dziejów rodu Go etzów w szczegól-
ności. Niestety nie każdy będzie ją mógł otrzymać. Nakład 
jest niski, a wydrukowa ne egzemplarze mają trafić do 
uczestników konferencji. Jak wynika z naszych informacji, 
nie będzie możliwości nabycia książki drogą kupna.

GH

Książka o Goetzach
już wydana 

Dzięki staraniom ks. prałata Jana Kudłacza, obecnego 
proboszcza parafii św. Floriana w Uszwi, odrestaurowa-
ny został XIX-to wieczny nagrobek ks. Jana Rzeszódko, 
który w latach 1837-1850 posługiwał w tutejszej parafii. 
Jak pisze w swojej monografii dr Roman Sady, uszewski 
cmentarz założony został w drugiej połowie XIX wieku. 
Wcześniej grzebano zmarłych wokół murów kościelnych. 
Prawdopodobnie pierwszym betonowym nagrobkiem na 
„nowym” cmentarzu był właśnie pomnik (nagrobek) ks. 
Jana Rzeszódko. Dalej w monografii czytamy, że kilka lat 
później Kasper Bukowicz, ówczesny grabarz podpierając 
kamienne kawałki rozlatującego się nagrobka ks. Rzeszódko 
miał powiedzieć, że „tak oto człowiek rozpsypuje sie od ziemi 
a kamień od wiatru”. Warto dodać, że na miejscu pochów-
ku zachowała się oryginalna XIX-to wieczna kamienna 
tablica, którą udało się zrekonstruować wraz z epitafium 
o następującej treści :

 
Wierzę że Odkupiciel mój żyje
którego przyjście tu oczekuje
J wtem Ciele Boga mojego
Oglądam Zbawce swojego
Którego ja sam nie inny
widzieć będę chociaż winny
I też same oczy moje
Ujźrą Boga dobro swoje

X. RZESZÓDKO JAN
uszewski pleban

1837-1850
  

Marek Białka

Pomnik ks. Jana Rzeszódko odzyskał dawny blask

Mając na uwadze zaprezentowany w publikacji materiał zaznaczyć należy, iż 
podjęty przez Redaktorów i Autorów artykułów jej temat jest szczególnie ważny     
z punktu widzenia historii regionalnej miasta Brzeska i ziemi brzeskiej. Należy do-
cenić wysiłek Redaktorów i Autorów, którzy do jej przygotowania posłużyli się bo-
gatym materiałem źródłowym, na podstawie którego podjęli próbę ukazania roli 
rodziny Goetzów-Okocimskich  w budowie i rozwoju gospodarki i kultury Brzeska, 
a tym samym również rozwoju cywilizacyjnego tej części Małopolski w XIX i XX 
wieku. Dokonali tego stosując merytorycznie przemyślany warsztat naukowy 
oraz korzystając z możliwe wszystkich dostępnych źródeł oraz literatury.

Książka wypełnia zatem kolejną niszę w opisywanej problematyce, gdyż  
nadal nie ma zbyt wielu opracowań dotyczących rodziny Goetzów oraz jej zasług 
i osiągnięć.

Publikacja spełnia więc ważne funkcje dydaktyczne i wychowawcze.  Stanowi 
kompendium wiedzy z jednej strony o rodzinie Goetzów, a z drugiej odnosi się do 
dziedzictwa kulturowego Brzeska i regionu. Może z powodzeniem pełnić rolę po-
mocniczego podręcznika do nauczania historii regionalnej. W tym tkwi jej war-
tość zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i mieszkańców ziemi brzeskiej. 

Prof. nzw. dr hab. Edmund Juśko, KUL JP II 

Oddawana do druku książka to już kolejna pozycja, która swe powstanie za-
wdzięcza inicjatywie Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”. Fakt ten każe recenzentowi 
widzieć ją w podwójnym wymiarze, a więc zarazem jako konkretne, samoistne 
dzieło oraz jako owoc aktywnej, kulturotwórczej działalności stowarzyszenia sku-
piającego miłośników swej „małej ojczyzny”, którzy pamiętając o wszystkich 
ważnych dla niej wydarzeniach, reagują na nie określonymi przedsięwzięciami. 
Pierwszy wymiar wydobywa cechy właściwe ocenianemu artefaktowi. Drugi ws
kazuje na jego wartość – znaczenie dla regionu. Jego rola polega na upamięt-
nianiu tego, co należy do przeszłości ziemi brzesko-okocimskiej, jak i na ożywie-
niu jej współczesnego życia umysłowego poprzez przywoływanie tradycji. 
Obydwa wpisują się w tzw. długie trwanie, w którym historia nie tylko spotyka się 
z teraźniejszością, ale wpływa stymulująco na jej rozwój. 

Patrząc na upamiętniane w ten sposób wydarzenie z perspektywy regional-
nej, należy mieć na uwadze, iż pozytywne skutki, jakie przyniosło ono dla zaco-
fanej gospodarczo Galicji stanowią wystarczający powód, by przypomnieć wkład 
rodziny Goetzów-Okocimskich w rozwój kultury materialnej, a także duchowej 
Małopolski. Jej trzy pokolenia dobrze służyły swej przybranej, a już w pierwszym 
pokoleniu uznanej za własną ojczyźnie. Goetzowie-Okocimscy dali mieszkańcom  
Brzeska i okolicznych miejscowości, poprawiając ich byt, zatrudnienie w bro
warze, rolnictwie i innych obiektach, czynnie włączyli się w życie odradzającej się 
Polski jako przemysłowcy, działacze społeczni i polityczni, sponsorzy i animatorzy 
kultury, inicjatorzy i uczestnicy wielu ważnych, tak z perspektywy regionu,              
jak i całego kraju, przedsięwzięć.

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Kowaaikowa



10

Każdy z nas zapisuje 
codziennością karty księ-
gi swojego życia. Każdy 
z nas tym samym daje 
odpowiedź na pytanie, ja-
kie zadał uczestniczącym 
w uroczystościach pogrze-
bowych świętej pamięci 
Małgorzaty Roczniak: Co 
jest dla nas najważniejsze 
w życiu? Zawsze coś po 
nas zostaje i to jest nasza 
wyraźna odpowiedź na to 
pytanie. Każdy dzień jest 
bowiem okazją, by realizo-

wać swój albo Boży plan. Codziennie jednak mamy możli-
wość czerpać z bogactwa wiary, której zalążek otrzymaliśmy 
w momencie chrztu świętego. Mamy nieograniczony dostęp 
do Bożego Słowa, do tego by karmić się i umacniać pokar-
mem z nieba – chlebem Eucharystycznym. Słowo, jakie 
w liturgii czytaliśmy w dniu śmierci Małgorzaty (środa 28 
września – Ewangelia Łk. 9,57-62) było wymowne. Mówiło 
o gotowości i o tych, co chcą naśladować Jezusa. 

Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz! [Łk 9,57] Go-
sia 7 stycznia tuż po świętowaniu Objawienia Pańskiego 
w planach Opatrzności, widać była gotowa by podjąć trudną 
i wymagającą miłość – chorobę. To wiązało się z chwilowym 
opuszczeniem domu, męża i syna, chwilowymi powrotami 
do rodziców i rodzinnego mieszkania przeplatane wędrówką 
po szpitalnych oddziałach. 

Każdy z nas ma swój niepowtarzalny szlak wytyczony 
przez Boga. Szlak pielgrzyma, który ma zaprowadzić do 
Bożego Królestwa. Na tych ścieżkach spotykamy ludzi, to-
warzyszą nam wydarzenia, radości oraz trudy i cierpienia. 
Wszystko i wszyscy na tej drodze są po coś? Wszyscy nawza-
jem czymś się obdarowują. My dziś daliśmy jej najcenniejszy 
dar, Eucharystii oraz przyjętej Komunii w jej intencji. 

Jaki ślad zostawia w naszych sercach i naszym życiu? 
Odpowiedź jest zaskakująco prosta… Każdy w sercu wie 
najlepiej, co jej zawdzięcza! 

Chwała dziś Bogu zatem za życie Małgorzaty i chwała 
Bogu, że jest śmierć, bo dzięki temu mogliśmy odkryć dar 
jej osoby i zobaczyć coś więcej: kim była i co robiła. 

Ktoś powiedział i prawdziwie… że była cierpliwą, cichą, 
skromną osobą. Na której można było polegać, z którą 
można było stworzyć trwałą więź przyjaźni, w jej progach 
można było się zatrzymać, odsapnąć, pogadać o życiowych 
radościach i problemach. Nie rozwiązywała trudności sama 
ale zawsze z Bogiem i do Boga prowadziła. Gdy zbliżał 
się moment odejścia i ciężko było jej samej się już modlić 
i szeptać słowa, trwała dzięki transmisji radiowej diecezjal-
nego radia w godzinie Apelu w duchowej łączności z Jasną 
Górą. To tam co roku pielgrzymowała najpierw z gronem 
przyjaciółek z Pieszą Pielgrzymką Tarnowską przez wiele 
lat, potem samochodem a ostatnio myślą, aby tam świę-
tować swoje urodziny i trwać przed wizerunkiem Czarnej 
Madonny w przeddzień Jej Święta. 

Gosia zmarła w dniu, kiedy modlimy się nieustającą 
Nowenną, dziś (1 października) – dzień pogrzebu pierwsza 
sobota miesiąca i początek nabożeństw różańcowych. Gosia 
z tą Maryjną modlitwą była na wiele sposobów związana. 
Odmawiała ją codziennie indywidualnie i wspólnotowo. 

Miała przy sobie nawet w chorobie wypisane ręcznie kar-
toniki z modlitwami z Nowenny Pompejańskiej. Należała 
do Róży św. Moniki Żywego Różańca. Od samego początku 
należała do Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie, gdzie 
od jakiegoś czasu aż do chwili zmagania z chorobą, pełna 
zapału, z gorliwością i księgową precyzją gromadziła od 
członków tego Towarzystwa z brzeskiego oddziału wdowi 
grosz, by go systematycznie przesyłać na konto Semina-
ryjne. Najważniejsza jednak była modlitwa za powołanych 
i o powołania. Z dumą nosiła figurę MB Różańcowej w pro-
cesjach. I tak tajemnice różańca jakoś po trochę realizowały 
się i w jej życiu. Świadectwem tego, że zawsze wszystko 
traktowała na serio i odpowiedzialnie i konsekwentnie 
jest jej różaniec… wysłużony… krzyżyk oddzielnie… i bez 
wizerunku Ukrzyżowanego. Ona Chrystusa czyniła pasją 
swoje codzienności i do Jezusa prowadziła innych. 

W trakcie choroby i pobytów w szpitalu można było się 
zająć czytaniem jak inni ulubionych książek, gazet. Jej to-
warzyszyła znamienna lektura … „Pasja” według objawień 
bł. Katarzyny Emmerich. Zmagając się z chorobą doszła 
do rozdziału Zdjęcie z krzyża. To też taki wymowny ślad 
po niej… bo dalej są już tylko przygotowanie do pogrzebu 
i złożenie do grobu. O tych faktach słyszeliśmy w Ewangelii 
w dniu pogrzebu. 

Śmierć pozwala zobaczyć rzeczywiście coś więcej! Bóg 
był w jej życiu i w jej śmierci. Bóg jest z nami, tylko my 
tego czasem nie widzimy! 

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia nie szczędźmy 
naszego wysiłku by pełnić dzieła i uczynki miłosierdzia. 
Módlmy się zatem w ciszy za siebie nawzajem oraz za 
świętej pamięci Małgorzatę Roczniak oraz naszych bliskich 
zmarłych: Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczy-
wanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

Ks. Piotr Gawenda, brat Zmarłej

Z Dzienniczka św. S. Faustyny (1230):

(66) O dniu wieczysty, o dniu upragniony,
Wyglądam cię z tęsknotą i upragnieniem.
Już niedługo miłość rozwiąże zasłony,
A ty staniesz mi się zbawieniem.
O dniu przepiękny, chwilo niezrównana, 
W której ujrzę po raz pierwszy swego Boga, 
Oblubieńca swej duszy i nad pany Pana, 
Czuję to, że duszy mojej nie obejmie trwoga.
O dniu najuroczystszy, o dniu jasności,
W którym dusza pozna Boga w Jego potędze,
I cała zatonie w Jego miłości,
I pozna, że już minęły wygnania nędze.
O dniu szczęśliwy, o dniu błogosławiony,
W którym serce moje zapłonie ku Tobie wieczystym żarem,
Bo już Cię teraz wyczuwam, choć przez zasłony,
Tyś mi, o Jezu, w życiu i śmierci zachwytem i czarem.
O dniu, którego przez całe życie wyglądam.
I wyczekuję na Ciebie, o Boże, bo tylko Ciebie jednego żądam,
Tyś mi jeden w sercu, a niczym wszystko, co istnieć może. 
O dniu rozkoszy, wieczystych słodyczy. 
Wielkiego majestatu Boże, Oblubieńcze mój, 
Ty wiesz, że nic nie zadowoli serca dziewicy, 
Na Twoim słodkim Sercu opieram swą skroń.

[Koniec trzeciego zeszytu rękopisu Dzienniczka].

Bóg był w jej życiu i w jej śmierci
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Górujące nad najstarszą południową  częścią Jadow-
nik wzgórze Bocheniec w niedzielę 25 września 2016 r. 
już po raz piąty zgromadziło liczną grupę motocyklistów.  
W zbudowanym w miejscu prastarego grodu Wiślan zabyt-
kowym kościółku  Św. Anny,  motocykliści  wraz z miesz-
kańcami Jadownik  spotkali się na wspólnej  modlitwie 
dziękując Bogu za kończący się sezon motocyklowy.  Po 
mszy świętej   wielobarwny peleton blisko 500 lśniących 
chromem maszyn z rykiem silników wyruszył na paradę 
drogami Jadownik, Brzeska, Mokrzysk, Szczepanowa oraz 
Sterkowca. Dzięki pięknej pogodzie cykliści dosiadając 
swych rumaków, mogli podziwiać Kotlinę Sandomierską, 
Beskid Sądecki oraz fragment Tatr a okoliczni mieszkańcy 
różnorodność zakutych w stali koni mechanicznych na 
dwóch a czasem trzech kołach.  

Po zakończonej paradzie wszyscy wspólnie odda-
wali się piknikowej 
atmosferze przy dźwię-
kach zespołu „Solton 
Band”,  rozkoszując 
się daniami z grilla 
i regionalnymi wypie-
kami serwowanymi 
przez młodzież z grup 
parafialnych oraz tra-
dycyjnie przygotowa-
nym dla wszystkich 
uczestników spotkania 
darmowym bigosem 
i flaczkami. Licznie 
zgromadzone dzieci 
korzystały z dmu -
chanego placu zabaw 
oraz pożarniczego toru 
przeszkód przygotowa-

nego przez nieocenionych druhów z OSP Jadowniki.  Już 
po raz drugi nasze spotkanie miało wymiar charytatywny, 
zebrane na tacę w trakcie mszy datki w całości zostały 
przekazane na leczenie i rehabilitację strażaka OSP 
Jadowniki druha Mariusza, w którego imieniu chciał-
bym podziękować wszystkich darczyńcom.  W trakcie 
spotkania strażacy OSP w dowód wdzięczności za pomoc 
w organizacji charytatywnej zbiórki na ręce Prezesa Klubu 
Honorowych Dawców Krwi „MOTOJADOWNIKI” Pana 
Wacława Japy przekazali pamiątkową statuetkę oraz 
okolicznościowy adres.

W imieniu Klubu HDK „MOTOJADOWNIKI” gorące sło-
wa podziękowania kieruję do Proboszcza Parafii Św. Prokopa 
Opata ks. Tadeusza Górki oraz ks. Edwarda Janikowskiego 
za niecienioną pomoc w organizacji spotkania, do Burmistrza 
Brzeska Pana Grzegorza Wawryki oraz Starosty brze-

skiego Pana Andrzeja 
Potępy za wsparcie fi-
nansowe oraz patronat 
nad naszą imprezą, 
do Pani Marii Sułek 
za darmową strawę 
dla motocyklistów, do 
wszystkich członków 
zespołu „Solton Band” 
który zupełnie za dar-
mo bawił nas przez 
kilka godzin, do straża-
ków OSP Jadowniki za 
zabezpieczenie imprezy 
a przede wszystkim do 
motocyklistów za przy-
bycie i dobrą wspólną 
zabawę. 

Wojtek Podleś

Harlejowcy znów na Bocheńcu

http://motojadowniki.pl/index.php/rok-2015/65-2016-09-25-piate-zakonczenie-sezonu-motocyklowego-jadowniki-bocheniec
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Na początku października mieszkańcy Brzeska 
mieli okazję spotkać się, wysłuchać wspomnień 
i zadawać pytania naprawdę niezwykłemu czło-
wiekowi. Mieszkający w Krakowie Adam Bujak, bo 
o nim mowa, to ceniony na całym świecie fotograf 
określany często mianem mistrza mistycznej foto-
grafii. Ale nie tylko dlatego jest ciekawą postacią. 
Otóż pan Bujak znany jest też z tego, że spora część 
swego zawodowego życia spędził u boku najpierw 
biskupa i kardynała Karola Wojtyły, a następnie 
papieża Jana Pawła II, obecnie świętego Kościoła 
Katolickiego.

Wspomniane wydarzenie odbyło się 4 października 
w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym 
im. Jana Pawła II w Brzesku. Stanowiło ono inaugura-
cje miesiąca papieskiego organizowanego przez brzeską 
bibliotekę już po raz piąty. Składało się z dwóch części: 
spotkania z Adamem Bujakiem, który opowiadał o swojej 
relacji ze Świętym, oraz otwarcia wystawy zdjęć naszego 
papieża wykonanych przez krakowskiego fotografa. Do 
RCKB przybyli z tej okazji m.in. ks. Józef Drabik – pro-
boszcz parafii NMP i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, ks. 
red. Zbigniew Wielgosz – szef tarnowskiego oddziału „Gościa 
Niedzielnego” i burmistrz Grzegorz Wawryka.

Niezwykle poruszająca była zwłaszcza ta pierwsza 
część – świadectwo tego świadka życia wielkiego Polaka. 
Opowiadał on między innymi o emocjach jakie towarzyszyły 
mu po śmierci papieża:

- Patrzyłem na jego martwe ręce i myślałem „Boże miło-
sierny, ja Ojcze fotografowałem te twoje ręce przez ponad 40 
lat. Twoje gesty, twoje podrzucanie dzieci, twoje głaskanie 
starców. Byłem po jednej stronie łoża w szpitalu, gdy ty byłeś 
po drugiej stronie i nachylałeś się nad chorymi, cierpiącymi. 
W szpitalu św. Pankracego było 600 łóżek – nie pominął 
żadnego, w szpitalu św. Piotra 800 łóżek – nie pominął 
żadnego I widziałem te jego ręce, które głaskały tych ludzi, 
często nie zdających sobie z tego sprawy. I pamiętam jak 
pod koniec już wizyty w szpitalu, a trwało to kilka godzin, 
zobaczyliśmy trzy stojące obok siebie łóżka. W środku leżała 
kobieta, która mi wydawała się już martwa. Ojciec święty 
podszedł do niej i pocałował ją w policzek. Ja to widziałem 
dosłownie z metra. Najbliżej jak można sobie wyobrazić. 
Ona otwarła oczy, w których dostrzegłem jakieś takie niesa-
mowite zdziwienie. Myślę, że ona nie zdawała sobie sprawy, 
że w tej chwili dosłownie dwadzieścia centymetrów od jej 
twarzy jest twarz Namiestnika Chrystusowego na Ziemi. 
I w tym momencie ona odeszła, ale odeszła uśmiechnięta.

Mówił też o tym, jak udało mu się spełnić swoje wielkie 
marzenie i sfotografować papieża w najważniejszym dla 
chrześcijaństwa miejscu – przy Grobie Chrystusa w Jero-
zolimie:

- Zrobiłem tam dosłownie jedno zdjęcie, bo dla mnie to 
było też, jakieś głębokie, mistyczne przeżycie.

Było coś niesamowitego w słuchaniu wspomnień tego 
człowieka, który tak dobrze poznał świętego papieża, który 
spędził z nim tak wiele czasu. Zresztą trudno się temu dzi-
wić, skoro sam Bujak wspomina, że bywały chwile, kiedy 
nie wierzył, że to wszystko dzieje się naprawdę:

- Pamiętam, jak kiedyś siedzieliśmy z Ojcem Świętym 
i nagle pomyślałem sobie: „Człowieku, przecież ty siedzisz 
naprzeciwko Namiestnika Chrystusowego. Rozmawiacie, 
śmiejecie się, ale przecież to jest papież. Zresztą nigdy mnie 

nie poprawiał, kiedy zamiast „Ojcze Święty” mówiłem do 
niego „Ojcze”, albo gdy na początku pontyfikatu myliłem się 
i mówiłem „Księże Kardynale”.[…] U jego boku przeżyłem 
ogromną ilość wydarzeń na całym świecie. Nieraz się bu-
dzę w nocy i myślę sobie „Ty to wszystko przeżyłeś chłopie? 
A przecież to było przez okres prawie czterdziestu trzech lat.”

Oprócz historii skłaniających do refleksji zdarzały się 
też bardziej wesołe, jak na przykład ta, gdy fotograf został 
przez PRL – owskiego celnika wzięty za wariata:

Ta sutanna, która jest w domu w Wadowicach, została 
przywieziona przeze mnie: Ja mówiłem siostrom: „To bym 
jeszcze wziął do Wadowic, tamto bym wziął, a one mi to 
składały, składały, składały”. To był stan wojenny i tylko 
dzięki arcybiskupowi Dąbrowskiemu dostałem paszport. 
Wysiadam na lotnisku z wielką torbą, a celnik mnie pyta: 
„Co tam jest w tej torbie?” Ja odpowiadam: „Ubranie papie-
ża” on się mnie pyta „Co?” I odwrócił się do swoich kolegów 
i pokazuje gestem, że jestem jakiś wariat. Ja mówię: „Co? 
Mam pokazać” „Nie, nie, nie! Idź pan! Idź pan, panie!” 
I tak przemyciłem słynną sutannę z pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski.

Wiele podczas tego spotkania usłyszeliśmy wspomnień 
i anegdot, wiele było łez wzruszenia, ale też uśmiechów. 
Około godziny potrwała ta część organizowanego przez 
bibliotekę wydarzenia. Obecni na sali zadawali panu Bu-
jakowi pytania, a on interesująco odpowiadał. Następnie 
zgromadzeni, udali się do sali wystawienniczej, na otwarcie 
wystawy. Była to „Wystawa Papieska” Adama Bujaka, 
którą na co dzień można podziwiać w muzeum w Łańcucie. 

Zanim artysta zaczął prezentować swoje fotografie, przed 
zgromadzonymi wystąpiła brzeska poetka Anna Gaudnik, 
która odczytała swój wiersz o spotkaniu Boga w drugim 
człowieku. Następnie Adam Bujak prezentował zgromadzo-
nym poszczególne fotografie opowiadając o ich powstaniu.

Spotkanie z Adamem Bujakiem, było dużym wydarze-
niem dla Brzeska. Ci, którzy wzięli w nim udział, na pewno 
tego nie żałują. Pozostałych pocieszyć można, że słuchanie 
wspomnień o papieżu i oglądanie wspaniałych zdjęć, jest 
czymś bardzo pięknym.

Grzegorz Heród

Całe życie przy Świętym

Adam Bujak i Karina Legutek dyr. PiMBP w Brzesku



Wszystko co napiszę będzie bardzo subiektywne. Na-
wet nie zamierzam udawać, że jest inaczej. Ze Zbyszkiem, 
razem z moim mężem jesteśmy zaprzyjaźnieni od lat. Do 
wszystkiego co Zbyszek tworzy mam zatem stosunek oso-
bisty. I nie wszystko mi się podoba. Nieodmiennie jednak 
podobają mi się jego wystawy. A ostatnia, trwająca jeszcze 
w Bochni -najbardziej. Oto kilka wrażeń.

Zbyszek zrobił wyjątkową wystawę. Miejsce jest ob-
szerne, o  urozmaiconej formie i On to właśnie znakomicie 
wykorzystał. Nie wchodzimy na muzealne poddasze na wy-
stawę lecz wchodzimy do świata pełnego kolorów, obrazów, 
przedmiotów i kwiatów, a z każdym krokiem i spojrzeniem 
odsłaniają nowe treści. W porządku starannie zaplanowa-
nym obrazy i detale kierują nas ku jakiejś myśli, symbolowi 
i widać w ich usytuowaniu decyzję o nieprzypadkowości, 
wolną od taniego efekciarstwa i odległą od przeintelektu-
alizowanych konceptów. 

Lecz zanim przekroczymy ten próg, Zbyszek na otwar-
ciu wystawy mówi o Chrzcie Polski 1050 lat temu i o tym, 
że jest Rok Miłosierdzia. Do tego czasu dorastał kiedyś 
w domu, który na to wszystko go przygotował. Tam zaczerp-
nął powietrza - oddechu, który daruje nam życie i stawia 

Nienazwane czyli zapis Tajemnicy 
wystawa Zbigniewa Ważydrąga w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

nas na drodze pełnej rozstajów. W domu, przy paleniu 
w piecu, na polu przy sianie Zbyszek wciąż szukał, patrzył 
i  odkrywał nowe drogowskazy. Patrzył na pracę matki, na 
mozół ojca. W rytmie pór roku wyznaczających precyzyjnie 
gospodarskie powinności zżywał się z naturalnym porząd-
kiem wszechświata. I chociaż mógł to wszystko porzucić 
i zapomnieć- zapamiętał. W  poezji zachował chwile, postaci 
i ekstrakt najważniejszych wrażeń. Oszczędnym słowem 
zapisał je w wierszach. Na deskach wypisał część z nich 
i uzupełnił nimi przestrzeń obrazów. Dla osób, które twór-
czo zaznaczyły się w jego życiu i pamięci znalazł miejsce 
wśród prac, w których usiłuje powiedzieć o tym, co uważa 
za najważniejsze.

Od ziemi i rodziny, w której zakorzenia się życie, po-
przez dom i czytelną deklarację Zbyszek opowiada własną 
historię. Jest ona częścią bolesnej tajemnicy istnienia, 
którego nie ma bez cierpienia, ofiary i straty. To wyznanie, 
jednocześnie jest wyznaniem wiary, a wiara łączy krzyż 
z nadzieją, miłością i odkupieniem. W płonących czerwienią 
obrazach jest krew męczeństwa i świetlistość Żywego Chle-
ba promieniującego ponad dachami, polami i ciemnością. 
Jest bolesny cierń i rozpacz. Nie ma wyidealizowanej, ele-

fot. Archiwum MOK Brzesko
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ganckiej, bezcielesnej męki. Jest umęczony człowiek i Bóg 
i krew kapiąca z rozdartego ciała, ale nie nadaremno. Jest 
nadzieja i zwycięstwo, ale zawsze okupione cierpieniem. 
I promienie miłosierdzia, pod którymi może zmieścić się 
cały świat- o ile zechce. 

 Na wystawie są drzwi. Stare. Nikt przez nie już nie 
wyjdzie. Umilkły na zawsze kroki, które biegnąc przez 
podwórko otoczyły kulę ziemską. Wchodziły i wychodziły 
codziennie przez ich próg, żeby ostatecznie wyjść w ostatnią 
podróż. Nad stratą, chorobą i strachem czuwa baranek boży, 
biały jak hostia i cichy jak wszystko co milcząco wypełnia 
poddasze muzeum. 

Kapliczki i tutaj zastygły przy ścieżkach Vita Dolorosa.
Wśród obrazów- jakże pełnych osobistych historii, 

mnóstwo okruchów prawdziwego życia: chustka matki, 
książeczka ojca-mała, ”żeby nie wypychała kieszeni”. Jabłka 
i bańka obita od wiecznego noszenia tam i nazad mleka, 
a może jagód zerwanych na codzienny obiad. Nóż, miska 
tego, który przed chwilą z niej jadł, wyszedł, zostawił ko-
lejarską czapkę.

Gdy Zbyszek na wystawie czyta wiersze, gdy opowiada 
o sobie, gdy patrzy się wkoło na jego prace, wysyca się 
pewnością pierwsze wrażenie, że nie można tego udawać 
i tylko wymyśleć. Ta kreacja nie jest poszukiwaniem nowych 
form wyrazu. To raczej bolesne poszukiwanie, upadanie 
i wstawanie przybrało takie formy. 

Gdy Zbyszek milknie rozbrzmiewa akordeon. Taniec 
trzmiela, Chaczaturian, swing Gra Józef Dreścik. A więc 
jeszcze jedna odsłona życia i sztuka, która porusza inne 
struny. Polifonia bytu. 

Kim jest Zbyszek Ważydrąg? Rzeźbiarzem. Malarzem. 
Poetą. Kolekcjonerem. Rupieciarzem. Ogrodnikiem. Szaleń-
cem. Absolwentem Akademii SP, krakowianinem, chłopem 
z Jasienia, fotografem, technikiem mechanikiem, bratem 
naszego Boga. Dziwakiem. Facetem z krzyżem w starym 
plecaku. Frasobliwym z Frasobliwym w rzeźbionej kaplicz-
ce. Uczniem mistrza Twardowskiego, ale Jana. Bystrym 
chciwcem wypatrującym obrzynków starego parkietu, 
nadpalonej belki, kustoszem starych butów i zaczytanych 
książek. Rezydentem na Jamnej z własną galerią. Świad-
kiem Boga i człowieka. Bardzo odważnym świadkiem. 
Bardzo niemodnym świadkiem. 

Wystawę otwiera słowo „Pragnę” i chleb i wino na stole. 
Wystawę zamyka uczucie „Pragnę”.

W muzeum można kupić katalog wystawy. Nareszcie, 
zasłużony, wymalowany, wypisany, wyczekany, dobry 
katalog na miarę tej wyjątkowej wystawy. Można w nim 
przeczytać o autorze i cieszyć się stale, mając go w domu na 
co dzień. Na stronie muzeum można przeczytać o wystawie. 
Napisano fachowo i obiektywnie.

Krystyna Serbeńska-Biel

fot. Archiwum muzeum i Jerzy Biel
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fot. Archiwum muzeum i Jerzy Biel
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Rodzina kazachów

Biskup ordynariusz z naszymi stażystami

Kacper Kania w Astanie, stolicy Kazachstanu

Katedra w Karagandzie
Ordynariusz diecezji w Karagandzie 

bp Adelio dell Oro w gościnie u diecezjan

Wojciech Podwika i Kacper Kania 
u sióstr karmelitanek w Oziornoje

Mój staż misyjny w Kazachstanie
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Msza Święta na stepie

W tym roku w wakacje miałem możliwość wyjechać na 
miesięczny staż misyjny do Kazachstanu. Pierwszy raz 
usłyszałem o Kazachstanie na pielgrzymce do Częstochowy, 
wtedy bardzo mnie to zainteresowało. To moje zaintereso-
wanie mogłem rozwijać w Seminaryjnym Ognisku Misyj-
nym, grupie, w której klerycy spotykają się by rozmawiać 
i dowiadywać się o Kościele powszechnym, o misjach. Co to 
jest staż i po co on jest? Jest, by klerycy mogli doświadczyć, 
jak funkcjonuje Kościół w innych rejonach świata, spotkać 
się z pracującymi tam księżmi, siostrami zakonnymi, ludźmi 
świeckimi i zobaczyć, jak żyją i pracują. Jest również po to, 
by wzbudzać powołania misyjne. Wiele jest rzeczy, które 
trudno wytłumaczyć –ważne jest, by ich doświadczyć. Dla-
czego ja chciałem wyjechać na staż? Ponieważ po tym pierw-
szym zainteresowaniu, nigdy więcej nie słyszałem o pracy 
na misjach na Wschodzie. Najczęściej mówi się o Afryce 
i Ameryce Południowej. Dopiero w seminarium spotkałem 
chłopaków, którzy byli w poprzednich latach na stażach 
w Kazachstanie i dużo opowiadali na ten temat. Wtedy 
pojawiło się moje drugie zainteresowanie Kazachstanem. 
Jak wygląda praca księży tam, skoro religia w Kazachstanie 
jest wręcz zabroniona?Jak pracują księża, gdy w kościele 
jest kilka lub kilkadziesiąt osób? Jak się zakłada wspólnoty 
i tłumaczy od podstaw o Bogu? Chciałem zobaczyć inny wy-
miar Kościoła, prawdziwe misje ad gentes (łac. do pogan), 
zobaczyć ludzi żyjących w państwie, które nie chce religii. 

Choć większość mieszkańców należy do jednej z trzech 
największych grup religijnych, to wcale ich świadomość 
i przynależność nie jest w pełni aktywna. Największą grupę 
stanowią muzułmanie (70%), następnie prawosławni (20%) 
a na końcu katolicy(10%). Jest to całkowicie odwrotna 
sytuacja niż w Polsce i tak chyba najłatwiej zobrazować 
sytuację w Kazachstanie. Tak jak u nas ciężko znaleźć 
muzułmanina, tak tam ze świecą trzeba szukać katolika. 
Katolicy w większości są w grupach w danych miastach 
i wsiach, raczej żyją blisko siebie, blisko kościołów. Niestety 
nie mogłem doświadczyć całego Kazachstanu, a każda część 
różni się od siebie, ponieważ jest on 9 razy większy od Polski 
i również dlatego, że jest w nim ponad 120 narodowości. 
Inna mentalność i różnorodność w każdym rejonie stwarza 
nowe wymiary pracy z ludźmi w zależności skąd pochodzą. 
Wiele jest potomków zesłańców z czasów II wojny światowej 
i osób, które przybyły z ościennych krajów do Kazachstanu.

Razem z jednym z moich współbraci, 5 sierpnia wy-
lecieliśmy z Warszawy przez Mińsk do Astany - stolicy. 
Naszym miejscem docelowym 
była Karaganda, ponad półmi-
lionowe miasto oddalone ok. 
250 km na południe od Asta-
ny. Naszym gospodarzem był 
ks. Janusz Potok, pochodzący 
z naszej diecezji, a od 17 lat 
pracujący za granicą. Diecezja 
karagandyjska jest wielkości 
Polski, a pracuje w niej ok. 
20 księży. Nasz staż polegał 
przede wszystkim, na ile nasze 
zdolności pozwalały, na pomocy 
w pracach wokół kościoła i na 
terenie Caritasu. Porządko-
wanie na budowach, koszenie, 
karczowanie, sadzenie trawy. 
Zwykła pomoc w kuchni i po-
rządkach na plebanii była 
naszą codziennością. Mieliśmy 
również wielką okazję przyjrzeć 

się i pomagać w  przygotowaniach do beatyfikacji ks. Włady-
sława Bukowińskiego. Spotkaliśmy ekipę TVP realizująca 
film o tym Księdzu, którego premiera miała miejsce w dzień 
beatyfikacji. Ogromnym darem było dla nas wyjazd na 
spotkanie młodzieży z całego Kazachstanu do Oziornoje, 
miejscowości oddalonej od Karagandy ponad 600 km na 
północ. Jest to Narodowe Sanktuarium Maryjne w Kazach-
stanie, bardzo mocno związane z Polską, ponieważ pierwsze 
zsyłki z kresów w latach ‘30 właśnie tam były kierowane. 
W tej miejscowości obecnie żyje ok. 80% Polaków. Zobaczyć 
ponad 200 młodych osób, którzy nie wstydzą się swojej 
wiary (w takim państwie) było dla nas bardzo budujące. 
Mieliśmy też możliwość zobaczenia, jak budowane są nowe 
kościoły i jak wiele pracy trzeba w to dzieło włożyć. Jest to 
kraj bardzo szybko rozwijający się i przypominający trochę 
wielki plac budowy. Kościół stale buduje swoje struktury, 
skupia się na katechezie i preewangelizacji. 

Bardzo rozwijające były dla nas spotkania z księżmi 
pracującymi w Kazachstanie: Polakami, Słowakami, Bia-
łorusinami, jak również miejscowymi księżmi, którzy opo-
wiadali nam o Kazachstanie jak i o warunkach i radościach 
pracy w tym kraju. Rozmowy z siostrami zakonnymi, które 
wykonują ogromną pracę, zwłaszcza z dziećmi, całkowicie 
zmieniły moje spojrzenie na prace i role sióstr. Spotkania 
z osobami świeckimi, które poświęcają kilka lat lub całe 
życie na prace misyjną, pokazało mi, jak wielką rolę na 
misjach może spełniać każdy człowiek. Prawdopodobnie 
nie będzie wystarczająco księży, by zaspokoić potrzeby, ale 
w wielu sprawach np. budowlanych, można go zastąpić. 
Jest to pole do jeszcze ciągłego rozwijania i zaangażowania.

Ten niesamowity czas spędzony z ludźmi z innej części 
świata był dla mnie bardzo owocny, otwierający oczy na 
potrzeby innych, misji i Kościoła. Na koniec chciałbym 
wyrazić wdzięczność Bogu i ludziom, że mogłem tam być 
i zachęcić Czytelników KnU, by otworzyli swoje serce na 
innych, do modlitwy za misje, misjonarzy i za ludzi, którym 
głoszona jest dopiero ewangelia.

Więcej informacji na temat mojego stażu jak i innych 
naszych działań misyjnych można znaleźć na stronie 
Kleryckiego Ogniska Misyjnego www.ogniskomisyjne.wsd.
tarnow.pl

Kacper Kania

*Wszelkie informacje proszę przesyłać na adres mailowy: 
kacperkania@o2.pl

http://www.ogniskomisyjne.wsd.tarnow.pl
http://www.ogniskomisyjne.wsd.tarnow.pl
mailto:kacperkania@o2.pl
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1 października zmarł tragicznie pochodzący z Brzeska, 
należący do parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apo-
stoła, ks. mgr Wiesław Jemioło, proboszcz – od 23 lat – pa-
rafii NMP Częstochowskiej w Bogumiłowicach k. Wojnicza.

Po maturze w wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. W 1979 r. przyjął święcenia kapłańskie. Do 
czasu objęcia probostwa pracował jako wikariusz w kilku 
parafiach naszej diecezji. W Bogumiłowicach, parafii ist-
niejącej zaledwie od 1981 r., przypadł mu zaszczytny, ale 
bardzo trudny obowiązek, tworzenia całej bazy material-
nej: budowy kościoła, plebanii i cmentarza parafialnego. 
Obiekty te wyglądają dziś imponująco. 

O dobrze zorganizowanej pracy duszpasterskiej i dy-

namiźmie wiary w tej niewielkiej wspólnocie można się 
przekonać przeglądając doskonale prowadzone strony 
internetowe. Warto dodać, że w 2009 r. redakcja parafial-
nego serwisu internetowego, kierowanego przez Janusza 
Kwapniewskiego, uczestnicząca w I. Diecezjalnym Kon-
kursie stron internetowych parafii, ruchów i stowarzyszeń 
naszej diecezji, otrzymała nagrodę główną i statuetkę „Oko 
Opatrzności”. Z tej strony pochodzą zamieszczone przy tym 
wspomnieniu zdjęcia dokumentujące jedno z wydarzeń 
w programie Światowych Dni Młodzieży pt. „Młodzież ze 
Słowacji i Korei w naszej parafii – 23.07.2016.

Żegnając, razem z parafianami Bogumiłowic ich tra-
gicznie zmarłego proboszcza, a naszego Rodaka, Księdza 

Żegnamy Księdza Wiesława Jemioło
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Wiesława, wspominamy także w duchu nadziei chrześci-
jańskiej i wdzięczności, Jego zmarłych Rodziców, naszych 
pełnych gorliwości parafian śp. Ludwika i Olgę. Pan Ludwik 
odpowiedzialny za Rejon Ogrodowa w Ruchu dla Lepszego 
Świata, równocześnie przez kilka lata był prezesem stowa-
rzyszenia Civitas Christiana w Brzesku, działającego wg 
zasad katolickiej nauki społecznej. W ich siedzibie w Rynku 
odbywały się liczne, cieszące się dużą popularnością spo-
tkania z pisarzami, naukowcami, czy artystami, prezentu-
jącymi swe wystawy. Civitas Christiana fundowała także 
programy muzyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi dla 
uczniów naszych szkół w ramach Tygodni Kultury Chrze-
ścijańskiej w Auli Chrystusa Króla. Pan Ludwik postarał 
się, aby Civitas Christiana przez wiele lat bezpłatnie udo-
stępniała swój lokal na cotygodniowe mityngi dla członków 
Klubu „Rafał” Anonimowych Alkoholików.

W czasie pogrzebu Księdza Wiesława słyszeliśmy wiele 
pełnych głębokiej wiary i nadziei chrześcijańskiej słów 
pożegnań. Oto jedno z nich wypowiedziane przez jego 

kursowego kolegę, ks. Romana Stafina: 
 „Jestem mały. Cóż Ci odpowiem. 
Rękę położę na ustach…” 
Boże Ojcze, tymi słowami Twojego wiernego sługi Hioba, 

chcemy się dzisiaj modlić wspominając Wiesława, Twojego 
sługę, kapłana, naszego kolegę i przyjaciela. 

Kiedy rozum nie pojmuje i serce nie ogarnia,
pozostaje jeszcze… resztką słabej woli ludzkiej wyznać: 
„Boże, Ty widzisz, Ty wiesz, oddaję Ci wszystko!” 
Boże Ojcze, bądź uwielbiony przez powołanie,
którym obdarzyłeś ks. Wiesława. 
Boże Ojcze, bądź uwielbiony przez jego życie i pracę, 
przepełnione delikatnością, daleko idącą wrażliwością 
i zatroskaniem o prawdę i dobro 
w sercu drugiego człowieka.  
Boże Ojcze, bądź uwielbiony przez jego ciężką chorobę, 
która czyniła go bezradnym w spotkaniu z problemami życia,
tylko Ty wiesz, dlaczego tak się stało...
Boże Ojcze, bądź uwielbiony przez jego duchowe cierpienie,
które wpisywało go w mękę Twojego Syna na krzyżu. 
Boże Ojcze, bądź uwielbiony za to Twoje dobro,
które przez jego cierpienie ubogacało nas,
którzy go znaliśmy, szanowaliśmy i kochaliśmy.  
Boże miłosierny, dziękujemy Ci, że mogliśmy być –
jako koledzy z roku – blisko cierpiącego współbrata. 
Oddajemy Ci zarazem naszą ograniczoność i bezradność 
w spotkaniu z tajemnicą jego ciężkiej choroby.
Wiesiu, ufam mocno, że jesteś już w ramionach Ojca
i że twoja dusza – tu na ziemi tak bolejąca, 
tak bardzo bolejąca – jest już pełna radości. 

Do zobaczenia w domu Ojca!”

Ks. Zygmunt Bochenek

Pielgrzymi sadzą pamiątkowy Dąb

Patronka parafii Matka Boża Częstochowska
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Dnia 23 września odbyło się spotkanie Komitetu Od-
nowy i Troski o Cmentarz Parafialny w Brzesku w posze-
rzonym składzie.

Ze względu na ważność problemów na spotkanie oprócz 
Członków Komitetu zaproszeni zostali:

- Burmistrz Brzeska – Grze-
gorz Wawryka
- Kierownik Wydziału Infra-
struktury – Antoni Staszczyk
- Prezes Brzeskich Zakładów 
Komunalnych – Janusz Filip

Problemy, które zostały po-
ruszone to – instalacja systemu 
kamer monitoringu, które zre-
alizują wspólnie Miasto i Staro-
stwo. Będzie to zabezpieczenie 
przed niszczeniem nagrobków, 
krzyży, kwiatów, zniczy oraz 
przebywaniem niepotrzebnych 
osób w obrębie Cmentarza Pa-
rafialnego.

Pomoc Miasta w doprowa-
dzeniu do estetycznego wyglądu 
miejsca pamięci – pomnika 
ufundowanego przez społecz-
ność miasta Brzeska w 1980 r. 
w hołdzie tym, którzy zostali 
pomordowani w hitlerowskich 
obozach zagłady i więzieniach, 
a położonego na Cmentarzu 
od ulicy Ogrodowej. Burmistrz 
wyraził chęć spotkania się z oso-
bami zainteresowanymi, jeszcze 
tym miesiącu.

Na Cmentarzu Wojskowym 
zostanie zmieniona płyta po-
święcona żołnierzom radzieckim.

Prezes BZK Janusz Filip 
przedstawił dane dotyczące 
zarządzania Cmentarzem Para-
fialnym za rok 2015 i 8 miesięcy 
roku 2016. Zauważa średnie 
zainteresowanie sprzedażą 
miejsc wolnych do pochówku, 
jak i opłat za groby czynne.

Ksiądz proboszcz Józef Dra-
bik powiadomił, że otrzymał ze-
zwolenie na poważne przycięcie 
drzew na Cmentarzu, aby nie 
stwarzały niebezpieczeństwa 
dla ludzi i nagrobków. Przed-
stawił również projekt tablicy 
– Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół Brzesko 1892 r. „W hoł-
dzie Członkom „Sokoła”, którzy 
walczyli cierpieli i zginęli za 
wolną i niepodległa Polskę 
w 125 rocznicę utworzenia TG 
Sokół w Brzesku”, która będzie 
umieszczona na Murze Pamięci 
od ulicy Kościuszki.

Cecylia Jabłońska – Groma-

Przed Tygodniem Modlitw za Zmarłych
dzony jest materiał o Brzeskiej Nekropolii, która będzie 
opisana w książce. – Staramy się o fundusze. Widzimy 
większa dbałość o nagrobki, wygląd Cmentarza ze strony 
rodzin, których zmarli przodkowie SA tu pochowani. 

Foldery przygotowywane i przekazywane w czasie li-
stopadowych Kwest to zasługa: 
Jerzego Wyczesanego, Jacka 
Filipa, a przede wszystkim A. 
R. Dziedziców. 

Cecylia Jabłońska prosi 
księdza Proboszcza, aby wzorem 
dwu poprzednich lat w tym 
roku, po Mszy św. o godzinie 
10:00 w Kościele Świętego 
Ducha przeszedł w procesji 
ksiądz odprawiający Mszę św. 
i poświęcił nagrobek Albiny 
z Fijałkowskich Ulrych z 1873 r. 
i  jej dzieci z kwesty z 2015 roku.

Również w tym roku 2016 
będzie prowadzona Kwesta na 
obu cmentarzach przez władze 
miasta, parafii, radnych, człon-
ków Komitetu Odnowy i Troski 
o Cmentarz, a przede wszyst-
kim całą grupę wolontariuszy, 
tak dorosłych, jak i młodzieży, 
którym zależy na przywracaniu 
do pamięci nagrobków, często 
opuszczonych, bardzo znisz-
czonych, nie mających rodzin 
żyjących. 

Zachęcamy wszystkich do 
udziału w Kweście w dniach 29. 
X – 1. XI. 2016. Zapisy do dnia 
25 października u pań:

Cecy l i i  Jab łońsk ie j  – 
Cmentarz Komunalny Tel. 
600 441 241

Marii Babicz – Cmentarz 
Parafialny Tel. 723 015 114 

Maria Babicz

Utrzymanie Cmentarza 
Parafialnego

w Brzesku za 2015
1. Wpływy za plac pod groby 
– 3892
2. Wpływy (opłaty z Parafii) 
– 2400
3. Wywóz śmieci - 8133
4. Zużycie wody – 150
5. Koszenie traw (4 – o krotnie) 
– 1500
6. Prace porządkowe (w okresie 
Wszystkich Świętych) – 700
7. Toj Toj (w okresie Wszystkich 
Świętych) – 150

Ogółem wpływy : 6292
Ogółem koszty: 10633
Ogółem strata: 4341
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To świadectwo piszę jako były proboszcz parafii Mokrzy-
ska, diecezja Tarnowska, w której przez wiele lat żyła i pra-
cowała S. Katarzyna Przybytniak ze Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostra Katarzyna (nazywana 
nieraz Katarzynką) mieszkała w Mokrzyskach przez 27 lat 
od 1960 roku do 1988 r. z jednoroczną przerwą w 1969 r.

Ja zamieszkałem w nowo wybudowanej plebanii w Mo-
krzyskach w 1977 r. i przebywałem tam do roku 2007, 
kiedy jako emeryt opuściłem Mokrzyska i zamieszkałem 
w Tarnowie.

S. Katarzynę poznałem jako wikariusz parafii Szczepa-
nów w 1970 r., gdy przyjeżdżałem do kaplicy w Mokrzyskach 
w niedziele, aby tam sprawować Mszę św. Zdarzało się to raz 
w miesiącu, gdyż do kaplicy dojazdowej w Mokrzyskach do-
jeżdżaliśmy wg kolejności, a pracowało nas wtedy w Szcze-
panowie 4 kapłanów. Wioska Mokrzyska była częścią 
składową parafii Szczepanów, dek. Brzesko. W roku 1972 
otrzymałem od Bpa Jerzego Ablewicza zadanie opiekowa-
nia się dokończeniem budowy kaplicy w Mokrzyskach i od 
tego czasu moje kontakty z siostrami i innymi parafianami 
z tej wioski były o wiele częstsze. Na co dzień rozmawiałem 
z siostrami i miejscowymi ludźmi przez co poznałem dość 
dobrze środowisko.

O tych sprawach napisałem wiele w mojej książce pt. 
„Powstanie Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mokrzyskach – 2012 r.” zwłaszcza na str. 208 – 216.

Trzeba stwierdzić że początek parafii  dały Siostry Za-
konne Rodziny Maryi, które w 1943 r. w czasie zawieruchy 
wojennej przybyły do Mokrzysk wypędzone ze Lwowa.

Otrzymały nieformalnie ( wg kontraktu notarialnego 
wpisano własność Ochronki) od Weroniki Pałach gospo-
darstwo rolne razem z budynkiem mieszkalnym, w którym 
urządziły kaplicę. W kaplicy w każdą niedzielę ksiądz ze 
Szczepanowa odprawiał Mszę św. dla sióstr i okolicznych 
mieszkańców. Siostry troszczyły się o kaplicę i katechi-
zowały dzieci. Utrzymywały się z gospodarstwa rolnego 
i z ofiar ludzi. Było ich trzy, a czasem cztery. Codziennie 
w dni powszednie szły pieszo na Mszę św. do kościoła 
w Szczepanowie oddalonego 5 km.

S. Katarzyna wyróżniała się w gronie sióstr roztrop-
nością, powagą i otwartym usposobieniem. Z jej osoby 
promieniowała dobroć, życzliwość i pokój. Nie widziałem 
u niej nigdy zdenerwowania, złości czy gniewu.

S. Katarzyna urodziła się 3 października 1899 r. w Grój-
cu k. Warszawy. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi. Przez dłuższy czas pracowała 
jako wychowawczyni sierot i dzieci niepełnosprawnych 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W roku 1960 władze zakonne po raz pierwszy skierowały 
ją do Mokrzysk. Tutaj jej, podobnie jak i innym siostrom, 
nie było łatwo. Pracowała w gospodarstwie rolnym, często 
spotykałem ją na polu z motyką w rękach pochyloną nad 
ziemniakami i innymi warzywami i plewiącą je. Doglądała 
suszenia siana, które służyło zwierzętom w gospodarstwie. 
Zwózka siana do stodoły, żniwa, młocka, karmienie zwie-
rząt, uprawianie roli nie były łatwą pracą zwłaszcza bez 
własnych narzędzi i koni. Pomagały jej inne siostry oraz 
życzliwi sąsiedzi, ale całe zarządzanie i odpowiedzialność 
za gospodarstwo spoczywało na barkach siostry Katarzyny. 
S. Katarzyna nigdy do mnie, ani do innych nie skarżyła 
się na ciężar pracy i obowiązków, przyjmowała je w duchu 
posłuszeństwa Bogu i jako spełnianie Jego woli. Wiem, że 

że Siostry co pewien czas odwiedzają ten dom, ale zaraz po 
rozmowie ze mną S. Katarzyna wzięła swoje prześcieradła, 
ręczniki, jedzenie i poszła z drugą siostrą do tego domu, 
by posprzątać mieszkanie, posłać łóżka, napalić w pie-
cu, uszczelnić drzwi i zrobić posiłek.

Bywało często, że matki rodzin wielodzietnych posyłały 
swoje dzieci do sióstr, aby pożyczyć cukru, masła, jajek, chle-
ba, mąki i innych wiktuałów. Siostry zawsze użyczały tego 
co miały. Oczywiście nigdy te rzeczy nie były zwracane.  Sio-
stra Katarzyna miała przeszkolenie medyczne. W tych 
latach nie było jeszcze na wsi tak dobrze rozwiniętej służby 
medycznej. Nie było dobrych dróg, samochodów, lekarzy 
i łatwego porozumienia się z pogotowiem ratunkowym. Nie 
było telefonów. W razie skaleczenia, przeziębienia, nagłych 
zasłabnięć ludzie najpierw spieszyli po ratunek do sióstr. 
Siostra Katarzyna była pierwszą, która udzielała pomocy. 
Ona też doradzała czy trzeba wezwać pogotowie ratunkowe 
z Brzeska czy nie. Ludzie bardzo jej ufali.

Bardzo jej zależało, aby w rodzinach panowała zgoda 
i wzajemne zrozumienie. Dlatego też, gdy dowiedziała się 
o jakichś kłótniach i nieporozumieniach rodzinnych lub 
awanturach pijackich, wówczas udawała się na to miejsce 
a po drodze modliła się gorliwie. W wielu przypadkach 
udawało się jej zażegnać nieszczęście. Podobnie bywało przy 
sporach sąsiedzkich. Całą swoją ufność w powodzenie akcji 
pokładała w Bogu..

W kontaktach ze siostrami zakonnymi, jak ja to widzia-
łem, była serdeczna i pogodna. Siostry pod jej przełożeń-
stwem tworzyły radosną wspólnotę. W stosunku do mnie, 
jako kapłana dojeżdżającego a potem do proboszcza, była 

Siostra Katarzynka z Mokrzysk

S. Katarzyna – druga z lewej

dużo się modliła zarówno w pracy na roli, w pieszej dro-
dze oraz w kaplicy. Gdy przychodziła godzina wspólnych 
modlitw, przerywała pracę i szła do kaplicy. Parafianie 
mówili mi, że gdy mieli trudne lub bolesne sprawy osobiste 
lub rodzinne, wówczas udawali się do siostry Katarzynki, 
bo tak ją zdrobniale nazywali, prosząc o wstawiennictwo 
u Pana Boga. Nie byli zawiedzeni. Widać siostra miała 
u Pana Boga duże względy.

Była bardzo uczulona na biedę i choroby ludzi. Od-
wiedzała ludzi biednych, zwłaszcza rodziny wielodzietne 
i zanosiła niezbędne rzeczy jakich potrzebowali. Pamiętam 
taki mały szczegół – przed świętami Bożego Narodzenia 
jako wikariusz parafii jeździłem do chorych. W domu 
Wisów zastałem skrajną nędzę. Udzieliłem Sakramentów 
św., zostawiłem kilkadziesiąt zł. i pojechałem dalej. Potem 
powiedziałem o tych ludziach S. Katarzynie. Okazało się, 
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zawsze z pełnym szacunkiem i życzliwością. Byłem od niej 
młodszym prawie 40 lat, ale nigdy nie dała mi odczuć mojego 
braku doświadczenia i niezrozumienia ludzi i świata. Jeśli 
miała inne zdanie to przedstawiała je spokojnie podając 
argumenty. Nie pozwoliła też siostrom ani parafianom przy 
niej mówić źle o kapłanach. W trudnych sprawach, a było 
ich wiele przy budowie kościoła, plebanii, cmentarza, przed-
szkola, w tworzeniu parafii i określaniu jej granic, prosiłem 
ją i siostry o modlitwę, o prawdziwy szturm do Pana Boga. 
Okazywał się skuteczny. Jeśli nie zaraz, to po jakimś czasie.  

S. Katarzyna była osobą głębokiej wiary i miłości do 
Boga. Ta wiara ujawniała się nie tylko w jej modlitwie, 
pracy, trosce o biednych i chorych, życzliwym odnoszeniu 
się do bliźnich ale także w trosce o kaplicę, gdzie był prze-
chowywany Najświętszy Sakrament, gdzie była odprawiana 
Msza św. i gdzie gromadzili się ludzie z okolicy na różne 
nabożeństwa organizowane przez Siostry np. nabożeń-
stwa różańcowe, majowe, Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, 
środowych nowenn do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
i innych. S. Katarzyna organizowała je, często prowadziła, 
dbała o porządek i dekorację kaplicy.

Szczególnie zasłużyła się dla Boga, Kościoła i miesz-
kańców Mokrzysk, gdy władze komunistyczne chciały 
zamknąć kaplicę i ją zburzyć lub zamienić na magazyn. 
Sprzeciwili się temu mieszkańcy Mokrzysk i siostry. S. 
Katarzyna jako przełożona wspólnoty sióstr w Mokrzy-
skach była najbardziej atakowana i dręczona. Wiele razy 
była przesłuchiwana przez milicję w domu i na komendzie 
w Brzesku. Nakładano na siostry i ludzi kary pieniężne. Aby 
ją więcej udręczyć i wydobyć od niej niekorzystne zeznania 

wzywano ją do Brzeska na przesłuchanie na 
godz. 20. i tam ją wypytywano do godziny 
24., by w środku nocy ją wypuścić, gdy nie 
było żadnego autobusu powrotnego. Miesz-
kańcy Mokrzysk nie wiedzieli też, kiedy ją 
wypuszczą, aby po nią wysłać furmankę. S. 
Katarzyna musiała iść pieszo 6 km do domu. 
Tak bywało w jesieni i zimie, często w czasie 
zawieruchy deszczowej lub śnieżnej, albo na 
silnym mrozie. To trwało kilka lat od 1962 r. 
z przerwami i w zmienionej formie aż do 
udzielenia zezwolenia na dokończenie budo-
wy kaplicy w dniu 15.11.1971 r. Pamiątką 
po tych udręczeniach były trzęsące się ręce 
i mocno nadszarpnięte zdrowie.

Po uzyskaniu od władz państwowych ze-
zwolenia na budowę kościoła, prowadzeniem 
budowy zająłem się ja, ale S. Katarzyna słu-
żyła mi wielką pomocą i radą. Doskonale zna-
ła teren i ludzi i mogła wiele doradzić. Zanim 
wybudowano kościół i plebanię ja mieszkałem 
w Szczepanowie i nie było mnie na miejscu. 
W trakcie budowy trzeba było przyjmować 
i rozładowywać samochody z materiałami, 
które przyjeżdżały w różnym czasie, w dzień 
i w nocy. S. Katarzyna organizowała ludzi 
i przygotowywała dla nich posiłki. Zachęcała 
ludzi do ofiarności i pracy. Dzięki jej postawie 
i zaangażowaniu budowa posuwała szybko.

S. Katarzynę i jej zasługi dla Kościoła 
znał dobrze pasterz Diecezji Tarnowskiej 
Bp Jerzy Ablewicz. Przyjeżdżał on dość 
często do Mokrzysk i rozmawiał z siostrami. 
Widział warunki, w jakich żyją mieszkańcy 
i siostry oraz ich potrzeby. Najczęściej przyj-
mowała go siostra przełożona Katarzyna, 

Kościół parafialny w Mokrzyskach

Ks. Marian Wal
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która przedstawiała mu na bieżąco sytuację związaną 
z budową kaplicy i prześladowanie, jakie ją spotyka z tego 
tytułu ze strony władz komunistycznych. Relacjonowała 
wszystko, by Biskup znał sprawę i mógł jej bronić w roz-
mowach z władzą. Biskup Ablewicz był pełen uznania 
dla postawy S. Katarzyny w tej materii, ale także dla jej 
pokory, dobroci i troski o ludzi. Był przekonany o jej świę-
tości. Ile razy spotykałem się z nim, a przy budowie moje 
kontakty z Biskupem były częste, pytał o siostry, zwłaszcza 
o siostrę Katarzynę. Kiedy 
był w Sanktuarium,zo-
baczywszy S. Katarzynę, 
podchodził do niej i witał 
ją serdecznie zamieniając 
kilka słów. To było bar-
dzo widoczne i znaczące, 
świadczące o uznaniu ja-
kim ją darzył.

Wiele ciepłych słów pod 
jej adresem wypowiedział 
Biskup 28 listopada 1976 
r. w czasie kazania pod-
czas jej Złotego Jubileuszu 
ślubów zakonnych, który 
się zbiegł z poświęceniem 
figury Serca Pana Jezusa, 
tabernakulum i witraży do 
kościoła w Mokrzyskach. 
Były to słowa pełne uzna-
nia dla S. Katarzyny za 
jej wiarę, miłość do Boga 
i Kościoła. Po nabożeństwie Biskup ofiarował jej obraz ze 
specjalną dedykacją.

Pozwolę sobie zacytować słowa, które wypowiedziałem 
wtedy na początku Mszy św. „Dzisiejsza uroczystość ma 
podwójny charakter. Oprócz poświęcenia prezbiterium, 
obchodzimy złoty jubileusz ślubów zakonnych czcigodnej 

i drogiej S. Katarzyny i jej imieniny. Obie te uroczystości 
są ze sobą związane, ponieważ s. Katarzyna miała olbrzymi 
wkład w rozpoczęcie budowy i jej prowadzenie. Jako prze-
łożona umiała mądrze kierować domem zakonnym, aby 
jak najwięcej pomagać w budowie. Tutaj w Mokrzyskach 
s. Katarzyna pracowała, wiele wycierpiała dla sprawy 
i zawsze służyła pomocą ludziom w sprawach duchowych 
i materialnych. Zdobyła sobie miłość i szacunek wszystkich. 
Dzisiaj z okazji imienin i jubileuszu w imieniu wszystkich, 

serdecznie za to Jej dzię-
kuję i życzę, by dobry Bóg 
darzył Siostrę Jubilatkę 
dobrym zdrowiem i siłą 
przez najdłuższe lata. Oby 
wiele dziewcząt z naszej 
parafii wstępowało w Two-
je ślady”

 Pod koniec życia siły 
fizyczne S. Katarzyny sła-
bły. Kilka razy w drodze 
i przy pracy upadła. Coraz 
trudniej było jej dojść do 
kościoła oddalonego 20 
metrów od mieszkania. 
Plebania i kościół nie były 
dostosowane do poruszania 
się na wózku inwalidzkim. 
W tej sytuacji Siostra była-
by pozbawiona codziennej 
Mszy św. Wówczas władze 
zakonne zabrały ją z Mo-

krzysk do Domu Spokojnej Starości sióstr w Mszanie Dolnej. 
Stało się to14 października 1988 r.

 S. Katarzyna była osobą pełną ducha Bożego i świętości. 
Żyła Bogiem i Boga dawała ludziom.

                 Ks. Marian Wal

Siostry Franciszkanki w Mokrzyskach, 1981

 
W 77. rocznice wybuchu II- giej wojny 

światowej, grupa miejskich radnych z klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, złożyła kwiaty na 
wojskowym cmentarzu w Brzesku, gdzie 
znajdują się mogiły żołnierzy, którzy polegli 
podczas I- szej wojny światowej oraz pomnik 
upamiętniający poległych na froncie II- giej 
wojny światowej.

Przychodzimy tutaj co roku, aby oddać 
hołd Tym wszystkim, którzy oddali życie 
w obronie naszej Ojczyzny - mówi Adam 
Kwaśniak, radny miejski i przewodniczący 
Rady Osiedla Stare Miasto. Chcemy, aby 
mimo otaczającej nas zewsząd komercji, 
pamięć o Tych ludziach nie zaginęła, ale … 
trwała wiecznie - dodaje.

Według różnych szacunków, w czasie 
II- giej wojny światowej, zginęło od 50 do 78 
milionów ludzi. Instytut Pamięci Narodowej 
szacuje, że w czasie II giej wojny światowej, 
życie straciło blisko sześć milionów polskich 
obywateli, zarówno Polaków jak i Żydów.

MB

Pamiętali o poległych za Ojczyznę
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Jarosław Stawiarski), czy wojewódzkie (wicewojewoda 
Józef Gawron) i naszych, brzeskich parlamentarzystów: 
europosła Edwarda Czesaka i posłankę Józefę Szczurek 
– Żelazko, że obecnie „stajemy się miastem z najlepsza 
bazą sportową w Małopolsce”. 

Władze gminne i szkolne z p. dyrektor Dorotą Wójcik 
uhonorowały statuetkami; medalami i dyplomami wszyst-
kich, którzy przyczynili się w ciągu trzech kadencji pracy 
samorządu do przygotowania i realizacji tego wielkiego 
przedsięwzięcia. Byli wśród nich wykonawcy, szczegól-
nie z firmy Mateo: Józefa i Jakuba Firmuga, inspektor 

Kaczyńskiego i prezesa IPN Janusza Kurtyki.”
Chwała i Cześć Ich Pamięci.
Dziękuję za obecność Pocztom Sztandarowym OSP, 

TMZJ i harcerzom. Uczniom SP nr.1 i SP nr. 2, samorzą-
dowcom gminnym i powiatowym, jednostce strzeleckiej 2059 
„Strzelec” trębaczowi, werbliście, sympatykom piłkarskim, 
dzieciom, młodzieży i dorosłym. Członkom Rady Sołeckiej.

Wszystkim Tym, którzy „nie na kanapie, a w butach”  
pod pomnikiem oddali hołd Bohaterom.

Chwała Bohaterom! Powstańcom Warszawy!”
Jarosław Sorys-Sołtys

Fot. Maciej Mazur

Poświęcenie i uroczyste otwarcie największej w Gmi-
nie Brzesko, a chyba i w całym Powiecie Brzeskim no-
wej hali sportowej, która będzie równocześnie spełniać 
funkcję auli dla najliczniejszej w Gminie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 (ponad 600 uczniów) to najbardziej znaczące 
wydarzenie pierwszych miesięcy nowego roku szkolnego. 
Odbyło się ono 26 września połączone z obchodami 50. 
rocznicy powstania Szkoły. Gospodarz Miasta i Gminy 
burmistrz Grzegorz Wawryka z nieukrywaną satysfak-
cją podkreślał, witając licznych gości reprezentujących 
najwyższe władze państwowe (wiceminister sportu 

„O Panie któryś jest na niebie, wyciągnij sprawie-
dliwą dłoń!

Wołamy z wszystkich stron  do Ciebie, o polski 
dach i polską broń.”

Punktualnie o godz. 17.00 minutą ciszy przy akompa-
niamencie syreny pobliskiej OSP i odpalonych racach roz-
poczęliśmy kolejne obchody Powstania. Podniesienie flagi 
państwowej, odśpiewanie hymnu, apel poległych, złożenie 
kwiatów i zniczy pod pomnikiem poległych za Ojczyznę to 
stałe punkty corocznych uroczystości.

„W takim dniu jak ten w milczeniu chylimy swo-
je głowy i oddajemy należyty hołd i szacunek Po-
wstańcom, którzy w obronie swojej Ojczyzny stanęli 
na szaniec podejmując walkę i płacąc wielką cenę 
za niepodległość Ojczyzny. Wspominamy  patrona 
naszego skweru rtm. Witolda Pileckiego wielkiego 
polskiego Bohatera, ochotnika do Auschwitz, również  
Powstańca. Przypominamy Jadowniczanina  Ojca 
Nepomucena Jana Świerczka, który zginął w Powsta-
niu 7 sierpnia 44’.

Pamiętamy jednocześnie o wszystkich Tych, którzy 
o etos i pamięć o Powstaniu Warszawskim szczególnie 
się troszczyli i ją pielęgnowali. Otwarcie Muzeum 
Powstania Warszawskiego, zmiana stylu obchodów, 
atmosfera społeczna, państwowy charakter uroczy-
stości  od 2009 r. – to  zasługa śp. Prezydenta  Lech 

Radosny jubileusz brzeskiej „Trójki”

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego w Jadownikach
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nadzoru i radni. Pamiętano również o obecnej 
dyrektorce, która otrzymała od burmistrza sym-
boliczny klucz do hali, a także o emerytowanych 
nauczycielach i pracownikach z dyrektorem 
Henrykiem Rdzawskim na czele.

Znaczący był udział księży i przedstawicieli 
parafii św. Jakuba. Jej proboszcz ks. prał. Józef 
Drabik, który przez kilka lat był także katechetą 
w Szkole, przewodniczył Mszy św. inaugurują-
cej bogaty program Jubileuszu Szkoły. Można 
powiedzieć, że było to także nabożeństwo dzięk-
czynne za 50 lat harmonijnej współpracy Szkoły 
z Parafią nie tylko od roku 1990, kiedy religia 
z powrotem znalazła się w programach zajęć 
szkolnych, ale i w trudnym okresie rządów ko-
munistycznych. Owocem tej współpracy jest to, 
że niemal 100% dzieci korzysta z katechizacji, 
którą obok księży prowadza także katechetki 
świeckie.

Nasi katecheci nie ograniczają się do pro-
wadzenia lekcji religii, ale chętnie włączają 
się w inne zajęcia np. wycieczki organizowane 
przez Szkołę. Symbolicznym przykładem tego 
zaangażowania był ich udział jako aktorów 
w przedstawieniu z okazji Światowego Święta 
Książki. 

Dodajmy na koniec, że były dyrektor p. 
Henryk Rdzawski nie tylko obecnie, kiedy 
jest na emeryturze, ale także wcześniej, kiedy 
„dyrektorował”, śpiewał w chórze parafialnym.

Ks. Zygmunt Bochenek 
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Podczas odpustu 28 sierpnia 2016 roku w parafii pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku-Słotwinie odbyła 
się prezentacja albumu „Słotwińska Pani – Historia parafii 
Brzesko-Słotwina”.

Mszę św. odpustową i homilię wygłosił ksiądz rodak 
Marek Kądziołka – proboszcz z Domosławic. Kazanie było 
poświęcone historii parafii i słynącego łaskami obrazu Matki 
Bożej Słotwińskiej Pani. Album został podarowany przez au-
torkę jako dar ofiarny podczas mszy odpustowej, a także na 
uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. bpa Ordynariusza 
Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża, podczas Diecezjalnego 
Święta Chleba.

Promocja książki, odbyła się również 28 września br. 
w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. 

 Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury i działający przy nim Uniwersytet Trzeciego Wieku 
oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę w Brzesku. 

Książka ukazała się w ramach projektu: „Słotwińska Pani 
- Historia parafii Brzesko-Słotwina - wydanie publikacji pod-
sumowującej Jubileusz 150-lecia istnienia cudownego obrazu 
Matki Bożej w Słotwinie”.

Publikacja została ciepło przyjęta. Szczególnie parafianie 
oceniają ją bardzo wysoko. Starsi z nich odnajdują w lekturze 
dużo przyjemności, gdyż pamiętają wiele z przedstawionych 
w niej wydarzeń. Album wzbudził zainteresowanie nie tylko 
wśród mieszkańców Słotwiny - Otrzymałam podziękowania 
i gratulacje od wielu osób (…). Szczególnie ucieszył mnie 
fakt, że na promocję specjalnie przyjechały nawet osoby 
spoza Brzeska, aby nabyć książkę – mówi autorka. Pytana, 

Tyle żyjemy, jak długo żyje pamięć o nas
skąd pomysł na napisanie książki, pani Barbara odpowiada: 
Pomysł narodził się samoistnie w momencie pisania tekstów 
historycznych, odczytywanych w kościele podczas roku jubi-
leuszowego. Wówczas uświadomiłam sobie, że należałoby te 
teksty i historię parafii utrwalić. A nic nie zrobi tego lepiej 
niż słowo pisane, czyli właśnie książka. 

Barbara Serwin od wielu lat pisze teksty historyczne, pu-
blikowane na stronie parafii i nie tylko. Pielęgnuje lokalną hi-
storię i dba, by nie została ona zapomniana. Jak mówi: Miłość 
do Ojczyzny zaczyna się w domu rodzinnym, w środowisku, 
w którym się żyje, w swojej ojcowiźnie. Im jest się starszym, 
tym bardziej się to docenia. W każdym człowieku jest takie 
pragnienie, aby poznać korzenie rodziny i historię miejscowości 
z której się wywodzi. Należy znać i pamiętać ludzi, którzy 
przed nami w tym samym miejscu żyli, pracowali, modlili się 
- bo jak ktoś powiedział - „tyle żyjemy, ile żyje pamięć o nas”.

Wrześniowe spotkanie z autorką poprowadziła jej siostra, 
prezes brzeskiego UTW Cecylia Jabłońska. Wspomnieniami 
związanymi ze słotwińską parafią podzielili się obecni na 
spotkaniu Jerzy Wyczesany, ks. Marek Kądziołka oraz Józef 
Czernecki - Największą radość sprawił mi Pan Józef - aktor 
i reżyser, grający niegdyś w misteriach w kościele w Słotwinie 
Lucyfera i Judasza. Na spotkanie przybył aż z czeskiej Pragi, 
gdzie od lat pracuje. 

Autorka „Słotwińskiej Pani” pragnie serdecznie podzię-
kować Księdzu proboszczowi Kazimierzowi Grychowi oraz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
powstania książki.    

 Maria Górka

Wszystko było starannie omówione i przygotowane. 
Ale… zawsze może coś wyjść nie tak… To była duża, 
bo podwójna uroczystość i wiele osób zaangażowało 
się w to dzieło…

Rozpocznę więc… od początku … Postaram się 
omawiając przebieg uroczystości uchwycić radość, 
a przynajmniej zadowolenie obecnych i dumę z  na-
szych wspólnych dokonań… Minęło przecież 50 lat, 
odkąd brzeska „Trójka” rozpoczęła swój żywot. A sala 
gimnastyczna, największa nie tylko w mieście – to jakby 
symbol wzrostu i troski Wielu o dobro nie tylko dzieci, 
ale i społeczeństwa miasta i okolic.

Najpierw odbyła się dziękczynna msza święta w Farze 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apo-
stoła w Brzesku, której przewodniczył proboszcz ks. Józef 
Drabik.  Następnie poczet sztandarowy, zaproszeni goście 
i delegacje uczniowskie wraz z nauczycielami przeszli do 
hali sportowej, gdzie uroczyście przecięto wstęgę. Następnie 
dyrektor szkoły oraz wszyscy zaproszeni goście wraz z de-
legacjami uczniowskimi i nauczycielami, przeszli w miejsce 
wmurowania kamienia węgielnego, gdzie nastąpiło odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej. Z okazji 50 - lecia istnienia Szkoły zo-
stały ufundowane symboliczne cegiełki, z wygrawerowanym 
nazwiskiem fundatora i przyjaciela szkoły w jednej osobie, 
które będą upamiętniały to wydarzenie.

Kolejna część uroczystości odbyła się już w hali sportowej. 
Tam dyrektor szkoły wraz z burmistrzem powitali zebranych 
i w ramach podziękowania wręczyli wykonawcom obiektu 

Co zostanie w naszej pamięci z tych wydarzeń?
statuetki. Na ręce dyrektor, Doroty Wójcik, został przekazany 
symboliczny klucz do hali sportowej, a ksiądz Józef Drabik 
uroczyście poświęcił halę. Jubileusz stał się również okazją 
do podziękowania byłemu dyrektorowi „Trójki”, Henrykowi 
Rdzawskiemu i wręczenia medalu za lata pracy na rzecz szkoły. 

Wśród licznych przemówień odczytano także list od premier 
Beaty Szydło, która gratulowała placówce rocznicy i życzyła 
nauczycielom dalszych sukcesów. Listy gratulacyjne dla szko-
ły przekazał także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Władysław Kosiniak – Kamysz oraz poseł Urszula Augustyn.

Następnie zebrani mogli zapoznać się z historią szkoły 
i jej działalnością, które to zostały zaprezentowane w okolicz-
nościowym filmie przygotowanym z okazji jubileuszu przez 
Magdalenę Czapkowicz, Magdalenę Głowacką – Zastawnik, 
Piotra Głowackiego – Grzyb, Agatę Kawalerczyk i Edytę Szcze-
panek. Kolejną częścią uroczystości był występ artystyczny, 
przygotowany przez Agatę Kawalerczyk i Edytę Szczepanek 
przy udziale innych pracowników szkoły.  W przedstawie-
niu pod tytułem „Przyjęcie urodzinowe” zaprezentowali się 
członkowie koła teatralnego „Miszmasz”, uczniowie drugiej 
klasy z występem cyrkowym, harcerze, grupy taneczne oraz 
chór. Na koniec na „scenie” pojawili się tancerze ze Szkoły 
Tańca Doroty Thomas, a uczniowie „Trójki” rozdali gościom 
pamiątkową monografię szkoły opracowaną przez Magdalenę 
Głowacką–Zastawnik.

Uroczystość 50 – lecia placówki była niezwykłą okazją do 
wspomnień, a otwarcie nowej hali sportowej wróży „Trójce” 
kolejne lata owocnej pracy.            Katarzyna Iskra 



W niedzielę 18 września w godzinach wczesnego popo-
łudnia – chyba niezbyt fortunnych – z okazji 74 rocznicy 
likwidacji getta żydowskiego w Brzesku przeszedł ulicami 
miasta Marsz upamiętniający tamte przerażające, najstrasz-
niejsze z wydarzeń jakie działy się w długiej historii naszego 
Grodu nad Uszwicą. Uczestniczyło w nim około 60 Żydów 
przybyłych nie tylko z Krakowa, czy innych miast naszego 
kraju, ale z Izraela, gdzie działa Związek Osób Pochodzących 
z Brzeska, i z USA. Chyba połowę tej grupy stanowili ludzie 
młodzi. Żydom towarzyszyli przedstawiciele władz miasta 
z burmistrzem, niektórzy radni, dwu księży, służby munduro-
we, grupka młodzieży licealnej z wychowawcami. „Zwykłych” 
Brzeszczan bardzo niewielu… Nasuwała się smutna refleksja: 
„tytuł MARSZ na dosłownie kilku skromnych afiszach był 
chyba bardzo na wyrost...”.

Po uformowaniu się obecnych na Placu Kazimierza Wiel-
kiego uczestnicy przeszli na ulicę Puszkina. Przy wejściu na 
nią ustawiono „bramę” z drutu kolczastego, symbolizującą 
zasieki i ogrodzenie obozów zagłady. Zgromadzili się przed 
budynkiem dawnej synagogi i chederu, czyli szkoły religijnej 
gminy żydowskiej. Na ścianie budynku jest wmurowana przed 
kilku laty tablica upamiętniająca wielowiekową obecność 
Żydów w naszym mieście.

Na czele pochodu szedł 88 – letni Dov Landau – brzesz-
czanin, który jako 15 – letni 
chłopiec, razem z ojcem 
i kilkoma innymi osobami 
zdołał uciec z getta i ocaleć. 
Pod tablicą obok niego stała 
Pnina Dolinski urodzona 
w Brzesku, rabin Herman 
Goldberger z Nowego Yorku 
wywodzący się z rodziny 
bardzo znanego na świecie 
rabina Arie Lipschitza; or-
ganizatorzy spotkań i admi-
nistratorzy porządkowania 
Cmentarza Żydowskiego: 
Anna i Bogdan Brzyscy 
oraz Tadeusz Jakubowicz 
– przewodniczący Gminy 
Żydowskiej z Krakowa. Po 
modlitwach prowadzonych 
przez obecnych rabinów ks. 
prał. Franciszek Kostrzewa 

W Marszu Pamięci ze Starszymi Braćmi
odmówił bardzo aktualny na tę chwilę Psalm 94 w tłumacze-
niu laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. 

Następną stacją, miejscem modlitwy i wspomnień był Ry-
nek. Na stopniach przed figurą św. Floriana stanął podeszły 
wiekiem, ale pełen energii Dov Landau, który wspominał swych 
krewnych i sąsiadów mieszkających przed wojną w kamienicach 
otaczających Rynek; prowadzących sklepy i zakłady rzemieślni-
cze. „Dumny jestem – mówił – że moja rodzina stąd pochodzi. 
Polacy i Żydzi razem budowali to miasto przez 200 lat”

To spotkanie przepełnione modlitwą przejmującym śpie-
wem kadisz, który prowadzili: rabin Eliezen Gurary i Dov Lan-
dau i wspomnieniami niewyobrażalnych cierpień ludzi, którzy 
tu kiedyś mieszkali zakończyło się na odnawianym obecnie 
Cmentarzu Żydowskim przy pomniku ofiar Holokaustu. Jedną 
z uczestniczek Marszu byłą Józefa Szczurek – Żelazko, poseł na 
sejm RP i dyrektor SP ZOZ w Brzesku. Zakończmy tę relację jej 
słowami: „Od 15 lat zawodowo jestem związana z Brzeskiem. 
Aktywnie interesuję się historią tego miasta. Dlatego też 
jestem dzisiaj, aby ocalić od zapomnienia historię Holocaustu 
ludzi, którzy przed laty tutaj żyli, mieszkali i stanowili część 
społeczności tego miasta. Naród – mówił Jan Paweł II – który 
nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.” 

Opracowanie redakcji – wykorzystano teksty
Kingi Zydroń i Marka Białki
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Psalm 94
Boże pomsty Panie, Boże pomsty zajaśniej.
Powstań o sędzio ziemi, daj odpłatę pysznym.
Jak długo Panie, jak długo nieprawi cieszyć się będą?
Bluzgają, przemawiają zuchwale, chełpią się wszyscy zło czyniący.
Lud Twój, Panie trapią i dziedzictwo Twoje dręczą.
Wdowę i przychodnia zabiją, sieroty mordują.
I mówią „Nie widzi Pan, nie zważa Bóg Jakubowy”
Opamiętajcie się, niemądrzy w narodzie, o głupcy, kiedyż zmądrzejecie?
Ten, kto zaszczepił uch, czyż nie słyszy? Ten, kto kształcił oko czyż nie zobaczy?
Ten, kto karci narody, czyż nie ukarze? On, który człowieka uczy umiejętności?
Pan zna zamysły ludzkie, że są marne.
Szczęśliwy jest mąż, którego Ty karcisz, Panie iw nauce swojej zaprawiasz.
Abyś obdarzył go pokojem w dniach nieszczęścia, aż wykopany zostanie dół dla nieprawego.
Bo nie odrzuci Pan swego ludu i dziedzictwa swego nie opuści.
I sąd będzie zawsze wedle sprawiedliwości, a pójdą za nim wszyscy prawego serca.
Któż stanie za mną przeciw niegodziwym? Któż ujmie się za mną przeciw zło czyniącym?
Gdyby Pan nie był mi pomocą, zaraz ległaby dusza moja w kraju milczenia.
Kiedy mówię: „Chwieje się noga moja”, miłosierdzie Twoje, Panie, wspiera mnie
Kiedy myśli utrapione są we wnętrznościach moich, koją mi duszę pocieszenia Twoje.
Czy będą mili tobie sędziowie przewrotni, którzy z nikczemności czynią złe prawo?
Zbierają się przeciw duszy sprawiedliwego i krew niewinną skazują.
Ale Pan, będzie dla mnie twierdzą, Bóg mój będzie opoką mego schronienia 
I obróci przeciw nim niegodziwość ich, a dla ich złości wytraci ich, wytraci ich, Pan, Bóg Nasz.      
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