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Drodzy Parafianie!
 Pan Bóg pozwolił nam cieszyć się w mijającym roku 100-leciem           

Odzyskania Niepodległości oraz 35-tą rocznicą powstania naszej parafii.
Teraz „W mocy Bożego Ducha” pragnie wprowadzić nas w Nowy Rok.

 Wraz ze wszystkimi Duszpasterzami naszej Parafii życzę,                       
 abyśmy żyjąc w Niepodległej Ojczyźnie ubogacali ją wartościami,                      
 które w sobie nosimy, wpatrzeni zaś w postać Św. Brata Alberta,                     

 byśmy nigdy nie stracili wrażliwości serca.
 Bez pomocy Bożej nie potrafimy nic dobrego uczynić.                 

    Przeżywajmy więc kolejne Boże Narodzenie „W mocy Bożego Ducha”            
pochylając się nad Nowo Narodzonym Jezusem i odradzajmy w sobie życie wiarą, 

budujmy zgodę w Ojczyźnie i jedność we Wspólnocie Kościoła.                                  
                                                                 Ks. Proboszcz Marek Podyma
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ORĘDZIE Z GROTY BETLEJEMSKIEJ
Narodziłem się NAGI, mówi Bóg,
...abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.
Narodziłem się UBOGI,
...abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się W STAJNI,
...abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.
Narodziłem się BEZSILNY,
...abyś ty nigdy się mnie nie lękał.
Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
...abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się W NOCY,
...abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywi-
stość spowitą ciemnością.
Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg,
...abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK,
...abyś ty mógł się stać synem Bożym.
Narodziłem się PRZEŚLADOWANY 
OD POCZĄTKU,
...abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.
Narodziłem się W PROSTOCIE,
...abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.
Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU, mówi 
Bóg,
...aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert Noben

W MOCY BOŻEGO DUCHA 
W mocy Bożego Ducha biskup Stanisław Szymec-

ki powołał parafię Błogosławionego Brata Alberta w Bu-
sku-Zdroju.

Stało się to 23-go grudnia 1983-go roku. Taka była po-
trzeba, wręcz konieczność. Takie było oczekiwanie tysię-
cy kuracjuszy przybywających do leczniczych zdrojów 
Buskiego Uzdrowiska.

W mocy Bożego Ducha ks. bp Stanisław mianował na 
pierwszego proboszcza nowej parafii p.w. Błogosławione-
go Brata Alberta księdza Franciszka Beraka.

Biskup  pytał: Czy wierzysz, że Duch Święty Cię posy-
ła? Oto jestem poślij mnie, odpowiedział ks. Franciszek.

Drogi były przygotowane. Duch Boży sprawił naj-
pierw, że ks. Franciszek ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące w Busku-Zdroju, że pracował w Busku jako wika-
riusz, a ze spotkanych w tym czasie  ludzi Duch Boży 
uczynił dla niego pomocników w organizowaniu i budo-
waniu wspólnoty nowej parafii, a potem kościoła.

Mocą Bożego Ducha obdarzeni zostali parafianie, któ-
rzy podejmowali liczne wyjazdy do urzędów i bohaterski 
trud walki o plac pod budowę, o pozwolenie na budowę 
kościoła, o gromadzenie środków materialnych.

Moc Bożego Ducha pomogła proboszczowi i stęsknio-
nym kościoła ludziom znieść gorycz działania grupy lu-
dzi, którzy przeciwstawiali się budowie kościoła, zbiera-
jąc podpisy, bo nie chcieli utracić wydzierżawionych dzia-
łek rekreacyjnych.

Duch Boży sprawił, przezwyciężono trudności i z entu-
zjazmem wzniesiono dom parafialny oraz rozpoczęto bu-
dowę kościoła.

Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia…
Po dziesięciu latach w Mocy Ducha Bożego Biskup 

Stanisław posłał dla kontynuacji budowy nowego pro-
boszcza, a święty Jan Paweł II ogłosił Błogosławionego 
Brata Alberta Chmielowskiego świętym. 

Duch  Boży w Mocy swojej pomagał w ciągu 25-ciu 
lat rozeznawać i kontynuować dzieło, abyśmy mogli świę-
tować 35-tą rocznicę powołania do istnienia naszej Para-
fii i dziękować Bogu za to, że udało nam się wspólnie wie-
le dokonać.

Mamy tyle powodów do radości. Na terenie parafii w 
kościele i w pięciu kaplicach sprawowana jest Euchary-
stia, głoszone jest słowo Boże, sprawowane są sakramen-
ty i odprawiane są adoracje. Działają różne wspólnoty, a 
duszpasterze wraz z katechetami i rodzicami współpracują 
w przekazywaniu wiary następnym pokoleniom. Kuracju-
sze są objęci duszpasterstwem, mają dostęp do Słowa Bo-
żego, do świętej liturgii i  możliwość praktykowania wia-
ry również w kaplicach znajdujących się na terenie niektó-
rych sanatoriów.

W ostatnich miesiącach zamontowaliśmy witra-
że w Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Artysta pan 
Tomasz Morek  przedstawił w nich wizje tajem-
nic, jakie Maryja zawierzyła dzieciom w Fatimie. 
To dzięki niesłabnącej ofiarności Parafian i kuracjuszy z 
miłości do Kościoła i Maryi powstały te piękne witraże i 
teraz, przepełnieni wdzięcznością dla Stwórcy, będziemy 
mogli prosić ks. biskupa o ich  poświęcenie. 

Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powie-
dzieć : „Panem jest Jezus”.

Duchu Boży, Duchu Święty błogosław nas na budo-
wanie Kościoła duchowego, przekazywanie wiary następ-
nym pokoleniom i na dokończenie prac materialnych w 
parafii.                         Proboszcz Ks. Marek Podyma

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA 
- SŁAWNY UCIEKINIER

Rodzice nie przyzwyczajali nas do przyjemności, po-
stępowali z nami surowo. Zaprawiano nas do modlitwy i 
uczciwości – tak opisywał atmosferę domu rodzinnego św. 
Stanisława Kostki, jego starszy brat Paweł podczas pro-
cesu beatyfikacyjnego. Wspominał także o wyjątkowej 
wrażliwości Stasia: „Gdy przy stole rodzinnym siedzie-
liśmy razem i coś według sposobu świeckiego było opo-
wiedziane nieco za swobodnie, drogi braciszek miał to we 
zwyczaju, obróciwszy oczy do nieba, tracił przytomność i 
jak martwy spadałby pod stół, gdyby go ktoś nie pochwy-
cił”. To wspomnienie to albo przesada, albo Stanisław 
dość szybko pokonał nadwrażliwość. W każdym razie nie 
pozostał pobożnym lalusiem. Przeciwnie, jego słynna pie-
sza wędrówka z Wiednia do Rzymu dowiodła, że bynajm-
niej nie jest mięczakiem, ale kimś, kto potrafi walczyć o 
swoje. A właściwie o to, co Boże.

Do Wiednia trafił Stanisław w wieku lat 14. Tam z woli 
swego ojca, razem ze swoim bratem Pawłem kształcił się 
w kolegium jezuickim. Młodzi chłopcy z dobrych domów 
niekoniecznie interesowali się tylko nauką, czy religią. 
Wiedeń był dla nich wymarzonym miejscem, gdzie moż-
na się „wyszumieć”. Koledzy, a nawet brat, nie szczędzi-
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li drwin Stasiowi, który w wolnych chwilach modlił się. 
Przezywano go „jezuitą”, bo właściwie żył już jak zakon-
nik. Po roku nauki Stanisław ciężko zachorował. Prze-
konany, że uzdrowienie zawdzięcza Matce Bożej, złożył 
ślub, że wstąpi do jezuitów. Ojciec Stanisława, dumny i 
porywczy szlachcic, miał jednak zupełnie inną wizję ka-
riery dla syna. Jezuici nie przyjmowali do zakonu uczniów 
ze swoich szkół bez zgody rodziców.

Taką też odpowiedź usłyszał Stanisław w Wiedniu. Po-
stanowił więc spróbować gdzie indziej. W sierpniu 1567 
roku uciekł z Wiednia w przebraniu żebraka i pieszo do-
tarł do Dylingi w Bawarii. Kiedy i tam nic nie wskórał, za-
wędrował przez Alpy do Rzymu, aby szukać pomocy u sa-
mego generała. Na władzach zakonnych wrażenie zrobi-
ła determinacja młodego Polaka. Przyjęto go do nowicja-
tu. Szczęście trwało krótko. Po dziesięciu miesiącach ży-
cia, którego pragnął, umarł w święto Wniebowzięcia, 15 
sierpnia 1568 roku. Miał niecałe 18 lat. Rzymianie żegnali 
go jak świętego. Pochowany został w kościele św. Andrze-
ja na Kwirynale. Ks. Karol Wojtyła w latach swoich rzym-
skich studiów modlił się tam często. Jako papież mówił o 
Kostce: „Jego krótka droga życiowa była jak gdyby wiel-
kim biegiem na przełaj, do tego celu życia każdego chrze-
ścijanina, jakim jest świętość”.

Czym może zaimponować współczesnej młodzieży? 
Może najbardziej swoim świętym nieposłuszeństwem 
wobec ojca. Dziś też rodzice już od przedszkola ustawia-
ją swoje dzieci w blokach startowych do życiowej karie-
ry. Stanisław wyzwolił się od takiego uszczęśliwiania na 
siłę, przeciął pępowinę, chciał być sobą. Właściwie uciekł 
z domu. Ale nie był to ślepy bunt. Wiedział, czego chce, 
miał jasną wizję swojego miejsca na ziemi. Ideał umiał 
przełożyć na konkretną drogę, którą szedł, nie zrażając się 
trudnościami. Był sobą, wybrał Boga. To jest świętość.

Dzieciństwo
Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie (ok. 4 

km od Przasnysza) na Mazowszu, w końcu grudnia 1550 
roku. Dzień jego urodzenia jest nieznany. Ojcem Stani-
sława był Jan Kostka, kasztelan zakroczymski (dopiero 
od roku 1564), matką - Małgorzata z Kryskich z Drobi-
na. Obie rodziny Kostków i Kryskich były znane z wieku 
XVI. Jeden z braci matki, Albert, wsławił się poselstwami 
z ramienia polskiego króla: do Rzymu, do cesarza Ferdy-
nanda i do króla Hiszpanii Filipa II. Drugi brat matki, wuj 
św. Stanisława, Stanisław, był wojewodą mazowieckim. 
Natomiast Jan Kostka, krewny ojca z linii pomorskiej, był 
kasztelanem gdańskim i kandydatem na króla polskiego, 
popierany przez sułtana tureckiego, Selima; Piotr Kostka 
był biskupem chełmińskim. Rostków jest dzisiaj wioską, 
jak był nią przed laty.

Mazowsze wyróżniało się wśród dzielnic Polski przy-
wiązaniem do wiary katolickiej. Była to jedyna dzielnica, 
gdzie nie było protestantów. Rodzina Kostków stanowiła 
w XVI wieku trzon katolicyzmu.

Św. Stanisław Kostka nie był w rodzinie sam. Miał 
jeszcze trzech braci i dwie siostry: Paweł (+ 1607), św. 
Stanisław (+ 1568), Wojciech (+ 1576) i Mikołaj, a z sióstr 
Anna, która wyszła za mąż za Radzimowskiego, i niezna-
na z imienia siostra, która wyszła za mąż za Warymskiego. 

Rodzice i bracia 
spoczywają wszy-
scy, prócz Stani-
sława, w kaplicy 
Kostków w Prza-
snyszu. A oto jak 
charakteryzuje wy-
chowanie domo-
we starszy brat św. 
Stanisława, Paweł: 
“Rodzice chcieli, 
abyśmy byli wy-
chowani w wie-
rze katolickiej, za-
znajomieni z kato-
lickimi dogmata-
mi, a nie oddawali 
się żadnym rozko-

szom. Co więcej, postępowali z nami twardo i ostro, napę-
dzali nas zawsze - sami i przez domowników - do wszel-
kiej pobożności, skromności i uczciwości, tak żeby nikt 
z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł się na nas 
skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim tak jak rodzicom 
wolno nas było napominać, wszystkich jak panów czcili-
śmy”. Były to więc stosunki prawdziwie patriarchalne. W 
takiej atmosferze wyrósł tak piękny kwiat na polskiej zie-
mi.

Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów z 
lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu be-
atyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w 
czasie przyjęć, kiedy musiał na nich bywać i Stanisław, 
napominał gości do umiaru w żartach, gdyż inaczej Stani-
sław może omdleć.

Może się wydać czymś nienaturalnym taka nadwrażli-
wość u dzieci. Jednak hagiografia przytacza niejeden fakt 
niezwykłego działania łaski w wieku młodocianym. Jeśli 
np. św. Dominik Savio (+ 1857) w siódmym roku życia 
potrafił z okazji dnia pierwszej Komunii świętej powziąć 
postanowienie: “Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę” - co daje 
świadectwo niezwykłej dojrzałości duchowej. Łaska ma 
swoje szczególne drogi, a dusza dziecka jest na nie oso-
bliwie otwarta.

Edukacja w Wiedniu
Pierwsze nauki pobierał św. Stanisław w domu rodzin-
nym. Kto był jego wychowawcą i nauczycielem? Co naj-
mniej przez jeden rok Jan Biliński, także późniejszy peda-
gog z Wiednia. W domu rodzicielskim przebywał Stani-
sław do 14 roku życia. Trzeba było teraz pomyśleć o dal-
szych studiach dla synów. Było w modzie wysyłanie pa-
niczów za granicę, aby tam nabrali ogłady. Rodzice upa-
trzyli Wiedeń dla dwóch najstarszych synów: Pawła i Sta-
nisława. Było to bowiem miasto katolickie. Nadto mieli 
tam sławną szkołę jezuici, do której uczęszczali młodzień-
cy także z innych dzielnic Polski.

Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci ce-
sarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 roku. Zatrzy-
mali się w konwikcie, czyli w internacie jezuickim. Sto-
sunkowo niedługo mogli tam przebywać. Bowiem w mar-
cu 1565 roku cesarz Maksymilian II, mniej chętny jezu-
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itom aniżeli poprzednik, zabrał im ów konwikt, zostawia-
jąc tylko kolegium czyli szkołę. Bracia musieli się prze-
nieść gdzie indziej. Wraz ze swoim wychowawcą Janem 
Bilińskim i kilku chłopcami z Polski przenieśli się na stan-
cję do domu dzierżawionego przez Kimberkera, zaciekłe-
go luteranina. Tak więc na stancji u Niemca zamieszka-
li: św. Stanisław, jego brat starszy o rok, Paweł, Biliński 
- wychowawca i Wawrzyniec Pacyfik, sługa. Nadto Sta-
nisław Kostka z Prus, kuzyn św. Stanisława, Bernard Ma-
ciejowski, późniejszy kardynał i prymas polski (+ 1608), 
wreszcie Kacper Rozrażewski. Obaj ze łzami wyznawali 
po śmierci św. Stanisława, że posuwali się nawet do kopa-
nia Stanisława, kiedy ten modlił się w nocy, leżąc na zie-
mi.

Szkoła wiedeńska jezuitów cieszyła się wówczas za-
służoną sławą. Uczęszczało do niej ok. 400 uczniów z róż-
nych narodów, gdyż Wiedeń miał bardzo dogodne poło-
żenie, nadto był stolicą cesarstwa. Regulamin cesarskie-
go gimnazjum, prowadzonego przez jezuitów, taki gło-
sił program: „Taką pobożnością, taką skromnością i ta-
kim poznaniem przedmiotów niech się (uczniowie) stara-
ją ozdobić swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i lu-
dziom pobożnym, a w przyszłości ojczyźnie, i sobie sa-
mym przynieść korzyść”. Codziennie odprawiała się Msza 
święta. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępo-
wali do sakramentów świętych pokuty i komunii. Modlo-
no się przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wykła-
dano gramatykę, na drugim „nauki wyzwolone”, na trze-
cim - retorykę.

Początkowo Stanisławowi nauka szła trudno. Nie miał 
bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Ale 
pod koniec trzeciego roku należał do najlepszych uczniów. 
Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozu-
miał również język grecki. Pozostały zeszyty Stanisła-
wa z błędami poprawianymi ręką nauczyciela. Pozosta-
ły również notatki dotyczące problemów religijnych, ja-
kie poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym 
względem i umocnić ich w wierze katolickiej. Przytoczy-
my dwa urywki z tych notatek: „Kościołowi właściwe jest 
to, że zwycięża, gdy jest ranny; wtedy się rozumie, gdy 
się go poznaje; wtedy wychodzi naprzeciw, gdy się go 
pragnie”. „W przeciwnym wypadku (gdyby w Kościele 
nie było prawdy) zostałaby tylko ewentualność: Porzu-
cić wszelką wiarę, oddać się rozpaczy i rozstać się z tym 
światem”. Nie wiemy, czy są to słowa pisane pod dyktan-
do wykładowcy, czy też są to osobiste refleksje Stanisła-
wa. W tym ostatnim wypadku byłyby one dla nas bardzo 
cenne. Chyba również za jego własne można przyjąć zda-
nie, które umieścił w greckim dwuwierszu na okładce czy-
tanej przez siebie książki Erazma z Rotterdamu „Pochwala 
głupoty”. Zdanie, które wiele daje do myślenia o ideałach 
Stanisława: „Szczęście ludzi jest podobne do fal rzeźbio-
nych przez przód okrętu, które natychmiast po jego przej-
ściu giną”.

Trzy lata pobytu Stanisława w Wiedniu były okre-
sem niezmiernie silnie rozbudzonego życia wewnętrzne-
go. Znał tylko trzy drogi: do kolegium, do kościoła i do 
domu, w którym mieszkał. Wolny czas spędzał na lektu-
rze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświę-

cić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Za-
dawał sobie także pokuty i biczował się. Taki tryb życia 
nie mógł oczywiście podobać się kolegom, wychowaw-
cy i bratu. Uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława za 
„dziwaka”. Nie dziw więc, że usiłowali go przekonywać 
złośliwymi przycinkami „jezuity” i „mnicha”, a potem na-
wet biciem i znęcaniem skierować na drogę „normalne-
go” postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, dlate-
go nawet brał lekcje tańca, jednak działanie łaski było zbyt 
potężne, aby mógł i chciał jej się oprzeć. Okazało się ono 
zwłaszcza w czasie jego choroby, na którą zapadł w grud-
niu 1565 roku. Według własnej relacji św. Stanisław, kiedy 
był pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, 
gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolic-
kiego, wtedy sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, 
do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów na-
wiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej 
chorobie zjawiła mu się Najśw. Panna z Dzieciątkiem, któ-
re mu złożyła na ręce. Od niej też doznał cudu uzdrowie-
nia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Je-
zusowego.

Wielka ucieczka
Nie było jednak łatwo Stanisławowi wykonać polece-
nie otrzymane z nieba. Jezuici nie mieli bowiem zwycza-
ju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a 
na to nie mógł Stanisław liczyć. Zdobywa się więc na he-
roiczny czyn: organizuje ucieczkę, do której się starannie 
przygotował. Było to 10 sierpnia 1567 roku. Echem tego 
wydarzenia jest list jezuitów wiedeńskich skierowany do 
św. Franciszka Borgiasza, ówczesnego generała datowany 
a 1 września tegoż roku. Przytoczymy dłuższy jego frag-
ment, gdyż zawiera cenne informacje, o tym, co sami je-
zuici sądzili o naszym Świętym: „Pewien młody Polak, 
szlachetny rodem, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, 
który dwa całe lata nalegał (o przyjęcie do zakonu)... za-
wsze jednak spotykał się ze stanowczą odmową, bowiem 
nie wyszłoby to na dobre, by mógł zostać przyjęty bez 
zgody rodziców, nie tylko z tego względu, że był naszym 
konwiktorem i bez przerwy uczniem naszego gimnazjum, 
lecz również z innych przyczyn. Nie mając nadziei, by tu-
taj wstąpić do zakonu, wyruszył przed niewielu dniami w 
nieznanym kierunku z zamiarem próby, czy w innym miej-
scu przypadkiem nie mógłby wypełnić swego ślubu. Był 
on wielkim przykładem stałości i pobożności; wszystkim 
drogi, nikomu nie przykry; chłopiec wiekiem, ale roztrop-
nością mężczyzna; mały ciałem, ale duchem wielki i wy-
niosły. (...) Również legatowi papieskiemu poddawał su-
gestie, by naszych do tego (przyjęcia do zakonu) nakło-
nił. Lecz wszystko na próżno. Dlatego postanowił wbrew 
woli rodziców, braci, znajomych i powinowatych udać się 
gdzie indziej i na innej drodze szukać dostępu do Towa-
rzystwa Jezusowego. A gdyby się to również gdzie indziej 
nie powiodło, zdecydował całe życie pielgrzymować oraz 
prowadzić odtąd w miłości do Chrystusa życie najbardziej 
wzgardzone i ubogie (...) Mamy nadzieję, że działo się to 
nie bez rady Bożej, iż w ten sposób odszedł. Taki był bo-
wiem zawsze stały, że wydaje się, że do tego nakłoniła go 
nie dziecinna zachcianka, lecz jakieś niebiańskie natchnie-
nie”.
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List ten zawiera cenne szczegóły: Stanisław nosił się z 
myślą wstąpienia do jezuitów już od dawna, gdy tylko z 
nimi zetknął się w Wiedniu. Nakaz, jaki otrzymał od Mat-
ki Bożej, był jakby niebieską aprobatą i ponagleniem. Co 
więcej, jest wyraźna mowa o złożonym ślubie. Potwierdza 
również list ów, że Stanisław prowadził wówczas bardzo 
intensywne życie wewnętrzne. Świadkowie procesu ka-
nonicznego zeznali, że miał nawet ekstazy. Tak zgoła od-
mienny tryb życia Stanisława musiał niepokoić jego naj-
bliższe otoczenie w domu Kimberkera i wywoływać gwał-
towne reakacje. Nie rozumieli bowiem jego stanów mi-
stycznych. Sam także Stanisław w egzaminie przednowi-
cjackim w Rzymie 25 października 1567 roku napisze, że 
już przed rokiem złożył ślub wstąpienia do jezuitów.

Legenda osnuła ucieczkę szeregiem niezwykłych wy-
darzeń. Jak było w rzeczywistości, o tym sam Stanisław 
wspomina w jednym ze swoich listów, na „gorąco”, bo w 
czasie tejże właśnie ucieczki. List jest pisany do przyja-
ciela w Wiedniu: „Przebyłem w zdrowiu już połowę dro-
gi (...) Niedaleko od Wiednia dogonili mnie dwaj moi słu-
dzy, których poznawszy, schowałem się do pobliskiego 
lasu i w ten sposób uszedłem ich rąk. Przebyłem już wie-
le wzgórz i lasów. Kiedy koło południa pokrzepiłem swo-
je ciało znużone u przeźroczystego źródła, usłyszałem na-
raz głos kopyt końskich. Podnoszę się i przyglądam jeźdź-
cowi. To mój brat, Paweł. Popuściwszy cugle podąża do 
mnie. Koń w pianie, twarz brata rozpalona bardziej niż 
słońce. Możesz sobie wyobrazić, mój Erneście, w jakim 
musiałem być wtedy strachu, nie mając możności uciecz-
ki. Stanąłem dla nabrania sił i pierwszy zbliżając się do 
jeźdźca proszę jako pielgrzym o jałmużnę. Zaczął dopyty-
wać się o swojego brata. Opisał jego ubranie, wzrost i wy-
gląd. Zwrócił uwagę, że był podobny do mnie. Odpowie-
działem, że nad ranem, tędy przechodził. Na to on, nie tra-
cąc chwili, spiął ostrogami konia i rzuciwszy mi pieniądz 
popędził w dalszą drogę. Podziękowałem Najśw. Pannie, 
Matce mej, i by uniknąć następnej pogoni, skryłem się do 
pobliskiej groty, gdzie przeczekawszy trochę, puściłem się 
w dalszą podróż”. Oczywiście Stanisław przedtem swoje 
ubranie zamienił, aby go nie było można poznać.

Za poradą o. Franciszka Antonio, który był wtajemni-
czony w plany Stanisława, może sam mu poradził, gdzie 
się najpierw ma zwrócić i dał mu też list polecający do św. 
Franciszka Borgiasza, nasz Święty udał się nie wprost do 
Rzymu, gdzie byłby łatwo w drodze pochwycony, ale do 
Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, przeło-
żony prowincji niemieckiej. Spowiednik św. Stanisława 
stwierdza, że w drodze otrzymał również łaskę Komunii 
świętej z rąk anioła, kiedy zawiedziony wstąpił do prote-
stanckiego kościoła w przekonaniu, że jest to kościół kato-
licki. W Augsburgu (Bawaria) jednak nie zastał św. Piotra, 
dlatego podąża dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia do Dy-
lingi wynosi około 650 km. W Dylindze jezuici mieli swo-
je kolegium. Trafił jednak św. Stanisław na moment kry-
tyczny. Właśnie wystąpiło z zakonu dwóch tamtejszych je-
zuitów, którzy nadto przeszli na protestantyzm. Wywoła-
ło to silny ferment w kolegium, na czele którego stał Polak 
- Mateusz Michoń. Nie dziw więc, że w takiej sytuacji nie 
mogło być mowy o przyjęciu Stanisława do zakonu. Nie 

odrzucono jednak jego prośby, ale przyjęto go na próbę.
Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów: sprzą-

tanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Z całą pewnością 
zawód ten przecierpiał boleśnie Stanisław. Ufny jednak 
w Bogu, starał się wypełniać swoje obowiązki jak najle-
piej. Po powrocie do Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał się 
jednak przyjąć Stanisława do swojej prowincji w obawie 
przed gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach w Wied-
niu. Mając jednak od miejscowych przełożonych o naszym 
Świętym jak najlepsze rekomendacje, skierował go wraz z 
dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem poleca-
jącym do generała. Droga była długa i uciążliwa. Św. Sta-
nisław z towarzyszami odbył ją przeważnie pieszo.

W jezuickim nowicjacie
W Rzymie znaleźli się wszyscy trzej dnia 28 października 
1567 roku. Rządził wtedy Kościołem św. Pius V. Na sku-
tek listu polecającego, jaki generał otrzymał od św. Piotra 
Kanizjusza, Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który 
znajdował się przy kościele św. Andrzeja. Było z nim wte-
dy około 40 nowicjuszów, w tym czterech Polaków. Roz-
kład zajęć nowicjatu był prosty: modlitwy, praca umysło-
wa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, konferencje 
mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości, dyskusje na tema-
ty życia wewnętrznego i kościelnego.

Stanisław rozpoczął nowicjat pełen szczęścia, że na-
reszcie spełniły się jego marzenia. Przecież już w Wiedniu 
jego maksymą było: “Do wyższych rzeczy jestem stworzo-
ny i dla nich winienem żyć”. Teraz jego hasłem było: “Po-
czątkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste”.

A jednak nie było dane zaznać Stanisławowi spokoju 
nawet tutaj. Na wiadomość, że Stanisław znajduje się w 
nowicjacie rzymskim, ojciec postanowił za wszelką cenę 
wydobyć go stamtąd. Wykorzystał w tym celu wszystkie 
możliwości. Do Stanisława wysłał list, pełen wymówek i 
gróźb. Za poradą przełożonych św. Stanisław odpisał ojcu, 
że powinien raczej dziękować Bogu, że wybrał jego syna 
na swoją służbę. W lutym 1568 roku Stanisław przeniósł 
się z kolegium jezuitów (dom profesorów), gdzie miesz-
kał przełożony generalny zakonu, do domu św. Andrzeja 
na Kwirynale, gdzie przebywał do śmierci.

Jak umiera święty?
W pierwszych miesiącach 1568 roku św. Stanisław złożył 
śluby zakonne. Osiągnął więc cel. Teraz nic go już zgoła 
nie wiązało z ziemią. Dnia 1 sierpnia 1568 roku św. Piotr 
Kanizjusz miał konferencję do nowicjuszów. Prowincjał 
niemiecki pouczał, że tak należy spędzić każdy miesiąc, 
jakby był ostatni. W czasie pauzy św. Stanisław odezwał 
się: “Dla wszystkich ta nauka męża Świętego jest przestro-
gą i zachętą, ale dla mnie jest ona wyraźnym głosem Bo-
żym. Umrę bowiem jeszcze w tym miesiącu”.

Koledzy zlekceważyli te słowa. Jeszcze dnia 5 sierp-
nia zabrał Stanisława do Bazyliki Matki Bożej Większej na 
doroczny odpust o. Są, znany teolog. Gdy byli w drodze, 
zapytał Stanisława niespodziewanie: “A czy ty naprawdę 
i szczerze kochasz Matkę Najświętszą?” Stanisław odparł 
bez wahania: “Ojcze, wszak ci to Matka moja!”. Za kil-
ka dni miało przypaść święto Matki Bożej Wniebowzięcia. 
Stanisław z zapałem opowiadał swoim kolegom, jak pięk-
nie muszą ten dzień obchodzić w niebie aniołowie i świę-
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ci. A potem dodał: “Jestem pewien, że będę mógł w naj-
bliższych dniach osobiście przypatrzeć się tym uroczysto-
ściom i w nich uczestniczyć”. W prostocie serca w uroczy-
stość św. Wawrzyńca (10 VIII) pisze list do Matki Bożej i 
chowa go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię 
świętą, prosi św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga ła-
skę śmierci w święto Wniebowzięcia. Prośba została wy-
słuchana. Wieczorem tegoż dnia poczuł się bardzo źle. 13 
sierpnia gorączka nagle wzrasta. Przenoszą go do infirme-
rii. 14 sierpnia męczą Stanisława mdłości. Wystąpił zim-
ny pot i dreszcze, z ust popłynęła krew. Była późna noc, 
kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, aby 
go położono na ziemi. Prośbę jego spełniono. Przepraszał 
wszystkich. Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go 
i wyszeptał: “To jest własność Najświętszej Matki”. Zapy-
tany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł: że nie, bo ma 
ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej z 
wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, jak zeznał świadek na-
oczny, o. Warszewicki, kiedy Stanisław modlił się, twarz 
jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś się doń 
zbliżył, by go zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, 
że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, któ-
re po niego przychodzą. Po północy 15 sierpnia 1568 roku 
przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki 
Bożej, a on nie zareagował uśmiechem, wtedy się przeko-
nano, że już w niebie cieszy się oglądaniem Najświętszej 
Maryi Panny.                    Opracowała  A. K

„GOSPA, MAJKA MOJA”, CZYLI NASZA  
PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE
Wtorek 26 czerwca

Po chorwacku „gospa”- znaczy pani, „majka”- to mat-
ka. Na każdym kroku odkrywaliśmy, że język chorwacki, 
wywodzący się z tej samej rodziny języków słowiańskich 
( język chorwacki– grupa południowosłowiańska, polski 
– zachodniosłowiańska), jest dla nas bliski, bo podobny do 
polskiego. Nasza pielgrzymka jest już na półmetku. Mamy  
za sobą Marsz Pokoju, trudne wspinaczki po kamienistym 
Kriżevacu i Górze Objawień, nocne czuwania i adorację w 
Sanktuarium Królowej Pokoju, zwiedzanie pięknego Mo-
staru. Nadeszła pora na odrobinę odpoczynku nad Adriaty-
kiem. Jednak pogoda nas tego dnia zaskoczyła – dotych-
czas mieliśmy umiarkowany, jak na ten obszar klimatyczny  
upał, tymczasem od rana niebo zasnuwały szare, ołowiane 
chmury i nawet zaczął kropić deszcz. Mszę św. mieliśmy 
po drodze w nowej świątyni, która jeszcze nie ma patrona. 
Nasz przewodnik duchowy, ksiądz Marcin miał tu niezwy-
kle wymowne kazanie, oparte na ewangelicznym cytacie: „ 
nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie 
podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpa-
ły was”.  Jego wykładnia sprowadzała się do tego, że per-
ły to słowo Boże, prawda, ale jeśli w drugim człowieku nie 
ma dyspozycji do jej przyjęcia – lepiej mu jej nie objawiać 
w tym czasie. Pozostaje nam wtedy modlitwa za te oso-
by. Trzeba cierpliwie czekać– Pan Bóg sobie z tym pora-
dzi – potrzeba mu tylko twojej miłości. Ale z drugiej strony 
nie możemy usprawiedliwiać grzechów bliskich nam osób, 
bo uczestniczymy w ich grzechu i zatwardzamy swoje ser-
ca. Dostaliśmy na ten dzień trzy słowa do medytacji: roz-

tropność, miłość, pokora.  Ruszyliśmy dalej autokarem, 
podziwiając  z jego okien gaje oliwne, winnice poprze-
cinane nawadniającymi je kanałami. Mijaliśmy po dro-
dze miejscowości: Klek, Duboka,  aż wreszcie dotarli-
śmy do Neum, skąd pieszo przeszliśmy do malowniczo 
położonego hotelu, w który świętowaliśmy urodziny na-
szego pilota Marka. Gdy pogoda się nieco poprawiła, ze-
szliśmy w dół na piękną plażę  położoną w głębokiej za-
toce, otoczonej ekskluzywnymi hotelami i majestatyczny-
mi palmami u jej wybrzeży.  Tak  właśnie wygląda Dal-
macja – najpiękniejsza kraina Chorwacji, mająca najdłuż-
szą w tej części Europy linię brzegową, pełną wysp, wy-
sepek, zatok, zatoczek – wymarzone miejsce do wypo-
czynku dla turystów spragnionych ciepłych kąpieli mor-
skich i estetycznych doznań.  Bardzo szybko minęło kil-
ka godzin nad morzem. Jeszcze zakupy na ulicznym ba-
zarze, aby sprezentować najbliższym chorwackie specja-
ły, niedostępne gdzie indziej ( obowiązkowo aivar –rewe-
lacyjny przecier z papryki i bakłażanów i rakija- nalewka 
np. z granatów lub mandarynek) i już wracamy do naszej 
bazy w Medjugorie. 
Środa 27 czerwca
   Znów ruszamy w podróż, tym razem do Trogiru - śre-
dniowiecznego miasta-muzeum, założonego w III w.pne. 
przez kolonistów greckich. Opuszczając Medjugorie 
śpiewamy ze wzruszeniem Maryi piękną medjugorską 
pieśń: „Gospa Majka moja, Krajica Mira”. Po drodze mi-
jamy malowniczy Split – największy port chorwacki, 
gdzie podziwiamy ogromne agawy, a także doryckie ko-
lumny wyrastające wprost z trawnika – pozostałości po 
budynkach i świątyniach w stylu greckim. Dojeżdżamy 
do Trogiru, którego nazwa pochodzi od greckiego „tro-
gos” – kozioł. Starówka Trogiru, położona na wyspie, 
wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego i Przyrodniczego UNESCO od 1997 roku. Mieli-
śmy tu okazję przechadzać się wzdłuż portu wysadzane-
go palmami, spacerować po szerokim bulwarze, wokół 
którego skupia się wieczorne życie miasta, czy też skosz-
tować aromatycznej mocnej kawy w jednej ze stylowych 
kawiarń nieopodal statku wyruszającego właśnie w rejs 
na wyspę Krka. Ale tuż przed południem wyjechaliśmy 
już do Ludbregu, gdzie znajduje się znane w całej Euro-
pie Sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa. Jego hi-
storia sięga roku 1411, gdy zdarzył się cud eucharystycz-
ny: pewien kapłan, którego imię dziś nie jest już znane, 
odprawiając Mszę św. w kaplicy Krzyża Świętego zwąt-
pił w przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chry-
stusa i w tym samym momencie na własne oczy zobaczył 
w kielichu prawdziwą ludzką krew. Bardzo się przestra-
szył i przy pomocy murarza ukrył relikwie Najświętszej 
Krwi Chrustusowej. Po latach, umierając, na łożu śmier-
ci wyznał tajemnicę o cudzie i wskazał miejsce ukrycia 
relikwii. Wierni od razu zaczęli je czcić, składać śluby, a 
cuda, jakie się zdarzały za wstawiennictwem Najświęt-
szej Krwi Chrystusa, zostały spisane w tzw. Liber mira-
culorum - Księdze cudów. Przyczyniło się to do tego, że 
w roku 1513 papież Leon X wydal bullę, w której pu-
blicznie i uroczyście ogłosił autentyczność relikwii i po-
zwolił na jej czczenie. 
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Czwartek 28 czerwca
Rano śniadanie i Msza Św. w Sanktuarium Ciała i 

Krwi Chrystusa, która była dla nas ogromnym przeży-
ciem. Gdyby można było równie intensywnie odczuwać 
obecność Boga podczas każdej Eucharystii… I już wra-
camy do domu przez Węgry i Słowację. Po drodze słu-
chamy prelekcji ojca Waldemara ze Zgromadzenia Jezu-
sa Ukrzyżowanego z Przeprośnej Górki. Posługuje on w 
tamtejszym Sanktuarium ojca Pio zbudowanego na wzór 
Kościoła Ośmiu Błogosławieństw  - w formie ośmioboku 
z Ziemi Świętej. Jest to polskie sanktuarium San Giovanni 
Rotondo, w którym znajduje się cudowna relikwia - krew 
z serca ojca Pio – pierwszego kapłana- stygmatyka. W tym 
roku właśnie czcimy 100-lecie otrzymania stygmatów, a 
jednocześnie 50-lecie jego śmierci. Warto wiedzieć, że oj-
ciec Pio spotkał się z księdzem Karolem Wojtyłą i przepo-
wiedział mu, że zostanie papieżem. Ojciec Waldemar za-
praszał do Przeprośnej Górki w pierwszą sobotę miesiąca 
na wieczór maryjny a w czwartą- na wieczór z ojcem Pio. 
Wreszcie, po kilku godzinach jazdy autokarem, jak stwier-
dził nasz pilot - dojechaliśmy do granicy dawnego Impe-
rium Rzymskiego, która opierała się na Dunaju. Krótki 
postój w Czechach i ruszamy ku granicy naszej ojczyzny.  
Jak szybko minęło tych kilka dni… Tyle wrażeń i niezapo-
mnianych przeżyć! 
Dziś, gdy minęło dwa i pół miesiąca od naszego wyjazdu, 
dowiadujemy się o śmierci Pani Joasi, pielgrzymującej 
razem z nami do naszej Mateczki. To była jej ostatnia 
podróż. Pozostanie zawsze w naszej pamięci jej łagodny 
uśmiech i żarliwa modlitwa u stóp Królowej Pokoju…      

M Bębenek
ROWEREM NA JASNĄ GÓRĘ…

20 sierpnia z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go w Kielcach wyruszyła VI Rowerowa Pielgrzymka Die-
cezji Kieleckiej. Jest to największa rowerowa diecezji. W 
tym roku było nas 562 osoby, w tym: 12 księży, 5 sióstr za-
konnych, 4 kleryków. Najstarszy członek pielgrzymki ma 
76 lat, a najmłodszy, jadący na rowerze 7 lat. W tym roku 
hasłem  przewodnim naszej pielgrzymki były słowa „Je-
steśmy napełnieni duchem świętym”. Pozornie program 
pielgrzymki wydawał się bardzo łatwy, nie dajmy się jed-
nak zwieść pozorom. Wprawdzie codziennie do pokona-
nia były niezbyt trudne trasy od 55 do 70 km, ale w trakcie 
jazdy zaplanowane były stałe punkty programu, które po-
wodowały, że dzień był po brzegi wypełniony zajęciami.

W pierwszym dniu, po przejechaniu 71 km, w Wiśli-
cy  zakończyliśmy dzień mszą świętą   u „uśmiechniętej 
Madonny”.  Następnie nocleg w wiślickim gimnazjum. 
Na drugi dzień,  rowerowa trasa wiodła przez malowni-
czy Chroberz i Michałów. W Michałowie, mamy mszę 
świętą i obiad. Dzięki naszej koleżance Renacie, zostały-
śmy ugoszczone wspaniałym obiadem przez jej pacjent-
kę. Zwieńczenie dnia to Apel Jasnogórski i nocleg  w Mni-
chowie. Duży, drewniany kościół w stylu rokokowym jak 
zwykle robi ogromne wrażenie. W trzecim dniu nasze-
go pielgrzymowania uczestniczymy we mszy świętej  w 
sanktuarium maryjnym w Dzierzgowie.  Z ołtarza patrzy 
na nas płacząca Matka Boża Dzierzgowska. Po mszy,  jak 

co roku jesteśmy wspaniale nakarmieni przez mieszkań-
ców w pobliskiej straży.  W Drużykowej i Przyłęku Szla-
checkim, kolejnych miejscowościach  w naszej drodze do 
Czarnej Madonny,  mieszkańcy upiekli na poczęstunek 
wspaniałe ciasta  w różnorodnych smakach, których nie 
sposób było wszystkich nawet spróbować A w Lelowie 
oczywiście odpoczynek w ogromnej hali sportowej, gdzie 
większość grup  miała nocleg.  W czwartym dniu pokonu-
jemy najkrótszy bo tylko 55 km, ale najtrudniejszy odci-
nek naszej pielgrzymki. Bardzo gorąco, dużo górek, od-
czuwamy trudy jazdy. Bolą ręce i kolana…  Dajemy radę. 
Zwieńczeniem czterodniowego pielgrzymowania było do-
tarcie na Jasną Górę. Dla każdego z nas był to wzruszają-
cy moment… każdy przecież jechał z jakąś intencją,  na-
dzieją czy modlitwą, którą polecał naszej Matce, Maryi. 
Była radość, satysfakcja, nierzadko polały się  łzy wzru-
szenia. O 16:45 dotarliśmy na Wały Jasnogórskie,   gdzie 
przywitał nas, nasz buski biskup Andrzej Kaleta, bp po-
mocniczy diecezji kieleckiej. O 18:30 nastąpił najważniej-
szy moment – w Kaplicy Cudownego Obrazu, rozpoczę-
ła Się Msza Święta dla naszej VI Kieleckiej Pielgrzymki 
Rowerowej. Podczas j Mszy św. w homilii bp Kaleta za-
uważył, że pielgrzymowanie nie kończy się z chwilą do-
tarcia na Jasną Górę, ale że całe życie jest wymagającym 
trudu i zaangażowania pielgrzymowaniem, jest także od-
powiedzią na zaproszenie Jezusowe na ucztę. Biskup dzię-
kował pątnikom za podjęty trud, przygotowanie duchowe 
i fizyczne, wygospodarowanie wolnego czasu.

VI Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej dobie-
ga końca. Była wspaniałą i niezapomnianą lekcją: pokory, 
modlitwy, bycia we wspólnocie oraz czasem na własne re-
fleksje i przemyślenia. Nasza żółto-czarna grupa jeszcze 
się nie żegna… Ostatnie zdjęcia z  Jasnej Góry i powrót 
autokarem nr 6 do Buska-Zdroju. Do zobaczenia za rok!

A. Kowalska

O ODDZIALE KATOLICKIEGO 
STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY 
W BUSKU-ZDROJU PRZY PARAFII 
ŚW. BARTA ALBERTA
Czym jest KSM?

KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to 
stowarzyszenie dla młodych, które pozwala młodzieży 
poznać życie - życie parafii od wewnątrz i stać się do-
brym świadkiem wiary Chrystusa. Dzięki Stowarzyszeniu 
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mamy możliwość być bliżej Boga, a poprzez jego działa-
nie w nas, pomagamy w życiu parafii. KSM to nie tylko 
zbliżenie się w wierze do Boga, ale również praca na rzecz 
kościoła, pomagamy, kiedy możemy i w jaki sposób da-
jemy radę. Angażujemy się w różne przedsięwzięcia, np. 
z okazij 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści sprzedawaliśmy flagi, podczas Wielkiego Postu pro-
wadzilismy drogę krzyżową. Jest też wiele innych przed-
sięwzięć, w które KSM się zaangażował. Nie odpoczywa-
my, ciągle działamy, by żyć i działac zgodnie z naszym ha-
słem: “Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. KSM to też 
niezywkłe spotkania, na których można poznać dobrych, 
młodych ludzi, chętnych do działania i pomocy. Pomoc w 
takim gronie jest jak radosna zabawa, która pozwala czy-
nić dobro i być bliżej Boga, a do działania na rzecz tych 
wartości zawsze jesteśmy Gotowi!  Natalia, 17 lat.
Dlaczego KSM ?

Przynależność do Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży umacnia i rozwija moją wia-
rę. Jestem chrześcijanką. Ważna 
jest dla mnie możliwość realizo-
wania się i rozwoju osobistego, 
jaką daje KSM poprzez spotka-
nia, warsztaty, konferencje, de-
baty itp. Spełniam tu potrzebę 
przynależności. Spotkania KSM  

są okazją do rozmowy z osobami o poglądach oraz wy-
znawanych wartościach podobnych do moich. KSM two-
rzą ludzie, których łączy Bóg. To wszystko daje mi mo-
tywację, siłę i chęć do czynnego działania. Pomaga w za-
chowaniu harmonii między światem duchowym, a fizycz-
nym. KSM otwiera na Boga, ale także na innych ludzi. Po-
zwala na złamanie barier i wpuszczenie Pana do naszego 
życia. Uczy żyć prawdziwie po chrześcijańsku, niosąc po-
moc innym, głosząc Słowo Boże. Jest szansą na bycie lep-
szym chrześcijaninem, a przez to również lepszym czło-
wiekiem.  Podjęcie decyzji o działaniu KSM przy parafii 
było bardzo dobrym pomysłem. Taka wspólnota jest bar-
dzo potrzebna, ponieważ zrzesza młodych ludzi, których 
kościół potrzebuje. Współczesna młodzież często czuje się 
zagubiona, samotna, ma wiele wątpliwości. Gdy otoczenie 
podpowiada drogę na skróty, wybranie łatwiejszej ścieżki, 
nie zawsze moralnej, członkowie KSM są wsparciem i słu-
żą pomocą. W tym trudnym okresie, jakim jest dojrzewa-
nie, szukamy siebie, kształtujemy własny światopogląd i 
system wartości. Bycie członkiem wspólnoty jednoczy lu-
dzi, sprawia, że czują się oni ważni i potrzebni, a przede 
wszystkim rozumiani. Udział młodych w życiu parafii ła-
mie stereotypowe wyobrażenie otoczenia na temat instytu-
cji Kościoła. Neguje zakłamany stereotyp, iż dla młodych 
nie ma w niej miejsca. Młodzi mają dużo do powiedzenia, 
ale często w społeczeństwie nie mogą być wysłuchani. Za 
pośrednictwem KSM-u dzielą się spojrzeniem na Boga 
z perspektywy nastolatka XXI wieku. Wnoszą tzw. “po-
wiew świeżości”, nie łamiąc przy tym zasad głoszonych 
przez naukę Boga.       Wiktoria, 17 lat.
Dla kogo KSM ? 

W dzisiejszych czasach na młodych ludzi czyha wie-

le niebezpieczeństw i pułapek duchowych. Z czasem mło-
dzież wpada w taką pułapkę, jaką jest grzech. Nie wi-
dzimy wtedy prawidłowych zwyczajów, nie zauważa-
my, że coś jest nie tak. Wtedy może pojawić się ,,świa-
tełko w tunelu”. Nadzieja, by coś zmienić. Co niedzie-
le ponownie słyszymy to samo ogłoszenie o spotkaniach 
KSM-u, a może warto sprawdzić, o co w tym chodzi? Ka-
tolickie Stowarzyszenie Młodzieży… Młodzież? Czy-
li ja! KSM łączy młodzież z różnymi pasjami i charakte-
rami, ale tak samo zakochanymi w Bogu. Pomoże Ci od-
naleźć takie światełko w tunelu w każdej sytuacji, pomo-
że Ci lepiej poznać Boga, przy okazji dobrze się bawiąc.                                                                       
Aleksandra, 15 lat
Czego uczy KSM?

Łączy nas chęć dzielenia swojego życia z Jezusem. 
Stowarzyszenie uczy nas samodzielności, organizacji, po-
jęcia wspólnoty. Wiele osób dopiero w KSM-ie otworzyło 
się na nowe znajomości, odnalazło w sobie wiele talentów, 
jak również uwierzyło w siebie. Młodzież z KSM pokazu-
je, że chrześcijanin potrafi cieszyć się życiem i dawać ra-
dość innym ludziom, a nie jest tylko ponurą osobą, wyrzu-
cającą Panu Bogu, że coś nie wiedzie się po jego myśli. Na 
początku grudnia br. odbyły się rekolekcje dla młodzie-
ży z KSM. Był to cudowny czas. Poznaliśmy fantastycz-
nych ludzi, którzy zajmują się KSM od wielu lat. Dzielili 
się swoimi doświadczeniami. Każdego wieczoru odbywa-
ły się adoracje. Były one czasem indywidualnej modlitwy 
i szczególnych przemyśleń. Bardzo dużo osób płakało, ale 
to dobry znak, gdyż pokazało to, jak bardzo działa Duch 
Święty i jak dużo dotarło do wielu osób.                           
 Magda, 16 lat.
KSM? PODSUMOWUJĄC!

W parafii tak samo, jak i w całej Polsce potrzeba mło-
dzieży, która nie tylko będzie chciała pogłębić swoją wia-
rę, ale także pomóc innym. W stowarzyszeniu nie zajmu-
jemy się tylko pogłębianiem wiary, wiadomo, tzw. for-
macje są ważne, ale to nie wszystko. KSM oprócz spo-
tkań formacyjnych ma też tzw. “akcje”, czyli jakieś małe 
lub duże przedsięwzięcia, które nie tylko są organizowa-
ne przy parafii.
KSM-owicze to ludzie, którzy chcą zrobić nie tylko coś 
dla siebie, ale również dla innych. Próbujemy działać ra-
zem i pomagać sobie nawzajem. Czas, który spędzamy ze 
sobą, nigdy nie jest stracony. Możemy się dużo nauczyć od 
innych, ale również o sobie samych.            Julia, 17 lat

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pomaga nam 
rozwijać się zarówno duchowo, jak i intelektualnie. Co 
mi dał KSM? Przede wszystkim dał mi kontakt z Bogiem, 
którego tak pragnęłam. Zbliżyłam się do Niego dzięki tej 
wspólnocie. Zyskałam wielu nowych znajomych, którzy 
tak jak ja, są gotowi służyć Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. 
Będąc na rekolekcjach KSM,  można powiedzieć że prze-
żyłam przemianę mojego ducha, którego niegdyś zanie-
dbywałam. Zobaczyłam, jak wielu młodych ludzi jest bli-
sko Boga. Myślę, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży jest potrzebne w naszej parafii, aby pobudzić młodych 
do życia w relacji z Bogiem. KSM pomaga nam rozwijać 
się duchowo i intelektualnie. Spotkania są bardzo budują-
ce i ciekawe.        Agnieszka, 15 lat.



 9

SPOTKANIA KSM - SOBOTA godz. 18.00 
– DOM PARAFIALNY
Autorzy tekstu: Członkowie KSM – u w Busku-Zdroju 
Agnieszka, Aleksandra, Julia, Magda, Natalia, Wiktoria

JAK DOBRY OJCIEC
13 września br. minęła pierwsza rocznica śmierci Ks. 

Bp Kazimierza Ryczana. Czy pozostał w naszej pamięci? 
Oto świadectwo takiej pamięci:

 Jest rok 2003. Spokojnie płynie dzień za dniem, mie-
siąc za miesiącem, gdy nagle słyszę brzmiące jak wyrok 
słowa lekarzy: Prawdopodobnie pani dziecko jest ciężko 
chore. 

Jedziemy do szpitala w Kielcach. Zaczynają się specja-
listyczne badania. 

Czuję się bezradna, niesamowicie bezsilna. Potrzebu-
ję wsparcia. Idę do Katedry, z nadzieją, że modlitwa mi 
pomoże w tych trudnych chwilach. Najpierw modlę się 
przed  obrazem Matki Bożej Różańcowej, a potem idę 
do spowiedzi. Klękam, ale łzy rozpaczy nie pozwalają mi 
powiedzieć ani słowa.

Kapłan, siedzący w konfesjonale, wstaje i podchodzi 
do mnie. Kładzie mi dłoń na ramieniu i prosi, żebym 
usiadła z nim na ławce. Czeka aż przestanę płakać i pyta, 
co się stało. Opowiadam mu o powodach rozpaczy, o 
chorobie, o miłości do swojego dziecka, a on słucha tej 
opowieści milcząc. A potem bierze moja dłoń w swoją 
i zaczyna mówić. Mówi o  miłości, tej ludzkiej i tej 
boskiej, o cierpieniu, o krzyżu. Jego słowa koją moją 
rozpacz, uspokajają. Czuję się tak, jakbym rozmawiała z 
najlepszym przyjacielem. 

To była długa rozmowa, wyjątkowe spotkanie, które 
pamiętam do dzisiaj. Kapłanem, który pomógł mi w tych 
trudnych dla mnie chwilach był ksiądz biskup Kazimierz 
Ryczan. Jego gesty, jego słowa skierowane do mnie zostały 
w mojej pamięci na zawsze.                                                Marzena

BUSKIE ORGANOWE LATO 
U BRATA ALBERTA

Skąd wziął się taki pomysł? Doświadczenie 24 lat Fe-
stiwalu im. Krystyny Jamroz, który rozpoczął się Mszą św. 
w intencji sławnej Artystki, jeszcze w tymczasowej kapli-
cy, mieszczącej się w Domu Parafialnym stojącym obok 
budowanego kościoła p.w. św. Brata Alberta, stał się in-
spiracją do organizowania recitali i koncertów we wnętrzu 

nowej świątyni. Można bez przesady powiedzieć, że Mię-
dzynarodowy Festiwal im. Krystyny Jamroz rozwijał się 
równolegle z budowaną świątynią. Koncerty co rok odby-
wały w zmieniającym się wnętrzu piękniejącego kościo-
ła. Recitale organowe, czy inne koncerty, co roku wzboga-
cały życie artystyczne parafii. Ilość ludzi przychodzących 
na koncerty była zachętą, żeby parafia w ramach swojej 
działalności kulturalnej zaoferowała mieszkańcom Buska-
Zdroju i kuracjuszom pewien program artystyczny. 

B u d o -
wa organów 
s t w o r z y ł a 
taką możli-
wość.  Tak 
więc 16-go 
lipca 2018 
roku roz-
poczęliśmy 
Buskie Lato 
Organowe u 
Brata Alber-
ta. Odbyło 
się 10 kon-
certów w 

każdą niedzielę aż do połowy września. Większość utwo-
rów było wykonywane na instrumencie elektronicznym, 
ale już w czasie ostatniego koncertu usłyszeliśmy brzmie-
nie organów klasycznych, uruchomiono bowiem pierwsze 
siedem głosów. Staraliśmy się zadbać o dobry poziom arty-
styczny koncertów. Pierwsze trzy zagrał dr. Emanuel Bącz-
kowski, następne w większości absolwenci Studium Orga-
nistowskiego w Kielcach. Byli to młodzi organiści w szczy-
towej formie, tuż po ukończeniu studiów organistowskich. 

J e d e n 
z ostat-
n i c h 
koncer-
tów wy-
k o n a ł 
pan Pa-
weł Ko-
repta z 
u d z i a -
ł e m 

skrzypaczki pani Emilii Głobinskiej, koncert 9-ty wyko-
nała absolwentka szkół wyższych muzycznych zagranicz-
nych i polskich siostra Anna – druga organistka z katedry 
kieleckiej. Ostatni koncert wykonał ks. profesor Michał 
Olejarczyk Dyrektor Studium Organistowskiego w Kiel-
cach. W trakcie Festiwalu, w związku z godziną 15.00,w 
czasie której rozpoczynaliśmy koncerty, uznałem za sto-
sowne, żeby przed koncertem odmawiać Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego. Koncert bowiem wykonywany w ko-
ściele, nie może się nie wpisywać w Uwielbienie Boga. 

 Frekwencja na recitalach wynosiła około 150 osób, 
poza dwoma wyjątkami, kiedy Inne wydarzenia artystycz-
ne w naszym mieście sprawiły, że na koncerty przyszło w 
dwie niedziele około 60 osób.

Kumulacja różnych wydarzeń artystycznych w okresie 
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letnim sugeruje zmianę terminu Buskiego Lata Organo-
wego i zmianę jego nazwy. Może należy przesunąć go na 
miesiące jesienne? Nad tym będziemy się zastanawiać. 

Reasumując, uważam że projekt jest trafiony, nato-
miast należy go dopracować, aby w przyszłym roku, kiedy 
będą już w pełni uruchomione organy klasyczne, koncerty 
mogły gromadzić jak największą liczbę uczestników. Być 
może będzie to Buska Organowa Jesień? To się okaże.

Ks. Marek Podyma
„BÓG NASZYCH OJCÓW…”

Dnia 28 października 2018 roku w kościele św. Brata 
Alberta w Busku-Zdroju, Grupa Teatralno –Rekonstruk-
cyjna “Pegaz” ze Szkoły Podstawowe Nr 1 wystawiła 
program artystyczny “Bóg naszych Ojców i dzisiaj jest z 
nami”. Tytuł wzięty z Pieśni Konfederatów Barskich naj-
lepiej odzwierciedla ciągłość naszej Historii opartej na mi-
łości do Ojczyzny wypływającej z naszej wiary.

Nie było lepszego sposobu na uczczenie 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości jak to przedstawienie. Młodzież 
ubrana w historyczne stroje, pięknie przedstawiała historię 
Polski posługując się tekstami poetyckimi, muzyką i wy-
świetlanymi obrazami.

Uważam. że dla samej młodzieży była to najlepsza lek-
cja historii a dla słuchaczy piękny przykład zaangażowa-
nia nauczycieli, rodziców i młodzieży w przechowywanie 
i przekazywanie kolejnym pokoleniom ojczyźnianych lo-
sów. Stało się to dzięki zaangażowaniu pań Marii Nogaś i 
Marzeny Noga, które przygotowały występ.

Ks. Marek Podyma
NOC ŚWIĘTYCH 

„(…)takiego zwycięstwa powołany jest każdy czło-
wiek. I powołany jest każdy Polak, który wpatruje się 
w przykłady swoich świętych i błogosławionych. Ich 
wyniesienie na ołtarze pośród ziemi ojczystej jest zna-

kiem tej mocy, która płynie od Chrystusa”. Św. Jan Pa-
weł

W środę przed Wszystkimi Świętymi w kościele św. 
Brata Alberta o godz. 18.00 odbyło się modlitewne czuwa-
nie zwane „Nocą Świętych” – które zakończyło się proce-
syjnym przejściem z relikwiami świętych ulicami Waryń-
skiego i Młyńską na cmentarz Św. Leonarda. 

W tym chrześcijańskim przeżywaniu tajemnicy Śmier-
ci i Zmartwychwstania uczestniczyła zarówno młodzież 
jak i osoby dorosłe.                          Ks. Dariusz Węgrzyn
“SCHOLA CANTORUM KIELCENSIS”

W niedzielę 9-go grudnia o godz. 15 gościła w naszym 
kościele “Schola Cantorum Kielcensis”, zespół miłośni-
ków śpiewu z Kielc, którzy pod dyrekcją siostry Hanny, 
organistki z Katedry Kieleckiej, wykonali wybrane utwo-
ry Maryjne począwszy od chorału gregoriańskiego, aż do 
utworów współczesnych.

Większość utworów zaśpiewano  “a capella”, usły-
szeliśmy też kompozycje wykonane na cytrze przez sio-
strę Hannę, jak i napisane na chór z towarzyszeniem cy-
try i bębenka.

 Pomimo deszczowej pogody w kościele zgromadziła 
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się liczna grupa słuchaczy. Koncert trwał ponad godzinę, a 
znakomity dobór utworów i mistrzowskie wykonanie spra-
wiły, że słuchaczom niepostrzeżenie minął ten czas.

Po koncercie artyści udali się na poczęstunek do Izby 
Chleba.                                          Ks. Marek Podyma
BIERZMOREKO
Rekolekcje z kandydatami do przyjęcia Sakramentu Bierz-
mowania.

W miesiącach październiku i listopadzie br. młodzież na-
szej parafii uczestniczyła w weekendowych rekolekcjach 
ewangelizacyjnych pod hasłem „Święte Góry Pana”. 

Rekolekcje zostały zorganizowane i poprowadzone przez 
księży asystentów i Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Diecezji Kieleckiej oraz młodych zaangażowa-
nych w działalność duszpastersko – liturgiczną naszej die-
cezji. 

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, 
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje 
usta i nauczał ich tymi słowami” (Mt 5, 1-2) 

 Góry w Biblii to miejsce wybrane. Góra symbolizuje sta-
łość, światło, drogę do nieba, objawienie. To miejsce spo-

tkania Boga z człowiekiem. Takim miejscem jest bi-
blijna góra Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał Dekalog i 
gdzie Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem. Na gó-
rze Karmel  prorok Eliasz pokonał fałszywych proro-
ków i  spotykał się z Bogiem. Na  górze Tabor Jezus ob-
jawił uczniom swoją chwałę, na górze Moria Abraham 
składał Bogu w ofierze swojego syna Izaaka, który za-
powiadał  ofiarę Jezusa złożoną na szczycie Golgoty. 
Także Maryja tuż  po spotkaniu z Aniołem „z pośpie-
chem poszła w góry”.

Odpowiedź, dlaczego Bóg wybrał góry na szcze-
gólne miejsce spotkania z człowiekiem, znajdujemy w 
Psalmach: „bo tam udziela Pan błogosławieństwa, życia 
na wieki (Ps 133, 3)

Każda biblijna góra kryje w sobie coś z tajemnicy 
Boga, jest miejscem doświadczania Jego obecności, od-
krywania prawdy o sobie i o Bogu: kim ja jestem? kim 
jest Ten, który do mnie mówi? Zatem, jeżeli chcesz spo-
tkać się z Bogiem, idź w góry. Taką szansą były rekolek-
cje, które przeżywaliśmy z młodzieżą w ramach przygo-
towania do Sakramentu Bierzmowania.

W październiku i listopadzie kandydaci do bierzmo-
wania z naszej parafii przez trzy rekolekcyjne dni  wę-
drowali w mocy Ducha po „Świętych Górach Pana”. 

Idąc po Świętych Górach Pana, którym szlakiem 
byśmy nie poszli -  czy   drogą przez Stary, czy przez 
Nowy Testament, Przewodnik zawsze jest ten sam 
– Duch Święty. Więc,  chociaż wędrowcami byli mło-
dzi i niedoświadczeni pielgrzymi - kandydaci do bierz-
mowania, to Ten, który był  ich Przewodnikiem, był do-
świadczony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu.

Wszyscy, którzy wyruszyli na trasę „Świętych Gór 
Pana” nie potrzebowali ani wielkiej kondycji, ani doj-
rzałości duchowej, ani predyspozycji intelektualnych. 
Bo nie chodziło tu o to, aby na każdym szczycie podbić 
pieczątkę w „książeczce pielgrzyma” i opatrzyć ją wła-
ściwym podpisem…. Młodzi  wędrowcy mogli zrozu-
mieli, że ta trzydniowa wyprawa rekolekcyjna po Gó-
rach Pana  nie  jest czymś, co trzeba zaliczyć w drodze 
po bierzmowanie, ale jest „czasem wędrówki ”, który 
warto nie tylko przejść, ale przede wszystkim  przeżyć. 
Dlaczego warto? Bo jest to  droga w poszukiwaniu tej 
jedynej, drogocennej perły, która zmienia kierunek i styl 
życia człowieka, która wszystko ustawia we właściwej 
perspektywie. Bo każdy szczyt w tej wędrówce to  bu-
dowanie osobistej wiary i rozpoznawanie Głosu Pana, 
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spośród wielu innych  głosów w zgiełku życia. 

I chociażby człowiek był tylko typem „religijnego tury-
sty”, to kiedy wchodzi w obecność Boga, staje się świad-
kiem niezwykłego spotkania z Panem i wypada mu tylko 
zdjąć sandały z nóg, bo wkroczył na teren „ziemi świętej”. 
Tak jak Mojżesz na Horebie, który spotkał żywego Boga 
i to spotkanie odmieniło całe jego dotychczasowe życie, 
nadało mu  kierunek i sens, tak każdy z uczestników mógł 
zasmakować coś ze spotkania z Jezusem, który dotyka głę-
bi serca.  Każdy człowiek wędrujący po górach, ma wraże-
nie przekraczania czegoś, patrzenia na świat, na swoje ży-
cie trochę jakby z perspektywy Boga. Wyjście w góry po-
zwala nam widzieć dalej, widzieć więcej. I tak to już jest, 
że ten, kto raz pojechał w góry, za górami tęskni, a każdy, 
kto raz zasmakował tej przygody, pragnie przeżyć ją po-
nownie. Bo góry pociągają, intrygują i fascynują. Bo wyj-
ście w góry, to  niewiadoma, to walka, to próba, to wyzwa-
nie, które trzeba podjąć.

 I tak było z młodymi podczas tych rekolekcji.  Odkryli, 
że każdy wyjazd na rekolekcje, to wyjście na Górę Pana, 
to spotkanie z żywym Bogiem. Przekonali się, że człowiek 
wiary, to  człowiek gór – to duchowy alpinista, który nie 
boi się stanąć w prawdzie i szukać tego, co w życiu jest 
najcenniejsze, który ma odwagę podjąć zmaganie z własną 
słabością i  jest otwarty na nowe wyzwania.

Jednakże, aby wyjść w góry, trzeba poświęcić temu 
czas. Wyprawy w góry nie da się opisać, słowa nie potra-
fią wyrazić tego, co się przeżyło, to można tylko doświad-
czyć.                                         Ks. Dariusz Węgrzyn

KAPLICA W SZPITALU WOJSKOWYM
Dnia 17-go września 1998-go roku Biskup Polowy 

Wojska Polskiego ks. Generał Sławoj Leszek Głódź po-
święcił kaplicę w 21 Wojkowym Szpitalu Uzdrowisko-

wo Rehabilitacyjnym, mianując kapelanem pomocniczym 
Wojska Polskiego księdza Marka Podymę. Kaplica otrzy-
mała tytuł Miłosierdzia Bożego, a po kilku latach patro-
nem Szpitala został obrany błogosławiony Rafał Chyliń-
ski. 

W kaplicy codziennie jest sprawowana Msza święta, 
istnieje możliwość spowiedzi, a liczni kuracjusze korzy-
stają z możliwości modlitwy. 

Po dwudziestu latach, obecny Biskup Polowy ks. Gene-
rał Józef Guzdek,  odprawił w kaplicy dziękczynną Mszę 
św. za lata posługi duszpasterskiej i odznaczył  Dyrekto-
ra Szpitala Wojskowego Pana Barnarda Soleckiego Meda-
lem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, a kapelana ks. Mar-
ka Podymę Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszki.                                               Ks. Marek Podyma

NOWI AKOLICI
   W sobotę 15 grud-
nia dwóch  mini-
strantów naszej pa-
rafii, Jakub Czar-
necki i Kacper Bor-
to, przez posługę 
ks bp ordynariusza 
Jana Piotrowskie-
go w kościele świę-
tego Jana Pawła II 
w Kielcach zostało 
ustanowionych ako-
litami. 
   Nowym akoli-
tom gratulujemy i 
zachęcamy następ-

nych aby wstępowali do grona ministrantów.           
 Ks. Arkadiusz Pasoń



BUSKIE HOSPICJUM

Dnia 14-go grudnia w piątek,w Kaplicy Matki Bo-
żej Fatimskiej kościoła Św. Brata Alberta w Busku-Zdro-
ju, została odprawiona Msza św. dziękczynna w intencji 
wszystkich, którzy wspierają działanie i budowę Hospi-
cjum w Busku-Zdroju. 

We Mszy św. uczestniczyli samorządowcy, pracow-
nicy  Hospicjum, budowniczy i Marian Jaworski, Prezes 
Fundacji Gospodarczej im. św. Brata Alberta w Kielcach, 
która jest właścicielem wznoszonego obiektu. Było wie-

le powodów do radości, bo działanie Hospicjum w tym-
czasowym pomieszczeniu Szpitala Powiatowego, ma nie-
ocenione znaczenie dla ludzi chorych, a jednocześnie bu-
dynek nowego Hospicjum dynamicznie rośnie i rokuje na 
pomyślne zakończenie. 

Wszystko dzięki za-
pobiegliwości i stara-
niom pana Jarosław-
ca Zatorskiego, działa-
jącego w imieniu Bur-
mistrza Miasta i Gmi-
ny pana Waldemara Si-
kory. 

Po Mszy św. uczest-
nicy spotkali się w Izbie 
Chleba w Domu Para-
fialnym, gdzie złożyli 

sobie życzenia świąteczne.                              Ks. Marek Podyma
 
WIADOMOŚCI EKONOMICZNE 
I NIE TYLKO ...

W mgnieniu oka minął czas od wydania lipcowego nu-
meru naszej gazety parafialnej. Jest już druga  połowa 
grudnia i wiele się wydarzyło od ostatniej relacji. Przyję-
liśmy pielgrzymów Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki, a po-
tem uczestników Pielgrzymki Rowerowej na Jasna Górę. 
Obydwie duże grupy pielgrzymkowe zostały nakarmione i 
z nowymi siłami mogły wyruszyć w dalszą trasę. 

Odbyliśmy parafialną Pielgrzymkę do Kalwarii Pa-
cławskiej, Przemyśla a potem przejeżdżając przez Góry 
Słonne w krótkim zatrzymaniu zwiedziliśmy przydomową 
galerię rzeźbiarza ludowego, poświęconą przede wszyst-
kim postaci Św. Jana Pawła II.  Dalej odwiedziliśmy Le-
sko, kończąc nasze pielgrzymowanie zwiedzaniem Ogro-
du Biblijnego i Parku Miniatur w Myczkowcach. Na za-
kończenie odbyliśmy rejs statkiem spacerowym po Zale-
wie Solińskim. Pan Bóg dał nam dobrą pogodę, możliwość 
poznania nowych miejsc i bezpieczny powrót do domu.

Niezwykłą przygodą była też pielgrzymka do Grecji 
„Śladami św. Pawła”. Mimo nie najlepszej pogody, jak 
na tę porę roku, przeżyliśmy niezwykłe spotkanie z  hi-
storią początków chrześcijaństwa, związaną z podróżami 
misyjnymi Apostoła Narodów, jak również mogliśmy do-
tknąć niezwykłych pozostałości starożytnej historii i kul-
tury helleńskiej. 

Od pewnego czasu,z inicjatywy parafian i innych 
mieszkańców Buska-Zdroju, odbywają się wyjazdy do 
Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach na czu-
wanie modlitewne w intencji księży. Wierni, zgrupowani 
w tak zwanych „Margaretkach”, modlą się systematycz-
nie za wybranych księży o świętość ich życia i wierność 
powołaniu kapłańskiemu i raz w miesiącu zbierają się na 
wspólną modlitwę we wspomnianym klasztorze. Znamy 
współczesna sytuację Kościoła i burzenie autorytetów i 
zaufania do pasterzy, realizowane przez środowiska wro-
gie kościołowi, dlatego ta modlitwa jest taka ważna. Zda-
jemy sobie zapewne sprawę z tego, że Szatan, jeśli chce 
zaszkodzić Kościołowi, to będzie atakował jego pasterzy. 
Ksiądz jest w szczególny sposób narażony na wszelkie-
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go rodzaju niebezpieczeństwa i pokusy przychodzące ze 
świata. Możemy księżom pomagać przez modlitwę i życz-
liwe wsparcie i, jeśli trzeba, przez płynące z miłości bra-
terskie upomnienie przekazane wprost. Zachęcamy wier-
nych, żeby modlili się za swoich duszpasterzy.

We wrześniu rozpoczęliśmy bezpośrednie przygotowa-
nie dzieci i młodzieży do udzielenia sakramentów Eucha-
rystii i Bierzmowania. I Komunia św. odbędzie się, jak za-
wsze w naszej parafii, w Niedzielę Zesłania Ducha Świę-
tego na sumie o godz. 12.00, a Sakramentu Bierzmowa-
nia udzieli ks. Biskup Andrzej Kaleta w ostatnią niedzielę 
czerwca o godz. 17.00. Liczymy, że wysiłek duszpasterzy 
wesprą rodzice dzieci i młodzieży, dzieląc się z dziećmi 
swoją wiarą i pobożnością. 14 października niezawodni 
harcerze ze Zbludowic przeprowadzili zbiórkę pieniędzy 
na Fundusz Nowego Tysiąclecia na kształcenie uzdolnio-
nej, ale ubogiej młodzieży. Pomoc w kształceniu młodzie-
ży w duchu zasad wiary, którą żył św. Jan Paweł II,  jest 
najlepszym upamiętnieniem jego obecności pośród nas.

Jeśli chodzi o sprawy materialne, to tak jak to było za-
powiedziane, mamy już wszystkie witraże w Kaplicy Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Ostatnio zamontowany witraż przed-
stawia „wizję piekła”, jaką miały dzieci, którym obja-
wiła się Matka Boża. Można powiedzieć, że prace arty-
styczne w Kaplicy Fatimskiej zostały zakończone. Witra-
że uroczyście poświęci ks. bp Jan Piotrowski 23  grudnia 
2018 roku w czasie sumy o godz. 12.00. Witraże koszto-
wały 97 500zł i zostały po części ufundowane z ofiar pa-
rafian, składanych przy okazji nawiedzenia Obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej rodzin naszej parafii. W ostat-
nich miesiącach we wszystkie piątki wprowadziliśmy w 
Kaplicy Fatimskiej Adoracje Najświętszego Sakramentu. 
Rozpoczyna się ona Koronką do Miłosierdzia Bożego a 
kończy tuż przed popołudniową Mszą św. Jeśli stworzy się 
stała tradycja takiej adoracji, to poszerzymy ją na pozosta-
łe dni tygodnia. W stały sposób odprawiane jest Nabożeń-
stwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi odpra-
wiane w I Soboty Miesiąca. Po poszukiwaniach najlepsze-
go terminu nabożeństwa ostatecznie ustaliliśmy porę od-
prawiania nabożeństwa na godzinę 7  rano. 

Dwudziesta czwarta edycja  Festiwalu im. Krystyny 
Jamroz przyniosła nam 1 lipca wspaniały koncert  Chóru 
Filharmonii Śląskiej wykonany w naszym kościele. Rów-
nież na pograniczu duszy i ciała powstała inicjatywa „Re-
citali Organowych” pod tytułem „Buskie Lato Organowe 
u Brata Alberta”. Odbyło się 10 koncertów od połowy lip-
ca do połowy września, w czasie których zaprezentowało 
swoje umiejętności ośmiu znakomitych organistów.

W minionym czasie udało się też zrealizować trzy pro-
jekty dotyczące kościołów w naszej parafii. Najmniejszy 
dotyczył sześciu zabytków ruchomych znajdujących się w 
kościele św. Stanisława B.M w Chotelku Zielonym.

W związku z tym dnia 23 lipca b.r. odbyła się wyjazdo-
wa komisja, składająca się, z jednej strony z przedstawicie-
li  Urzędu Ochrony Zabytków, który reprezentowali Woje-
wódzki Świętokrzyski Konserwator Zabytków: pani Anna 
Żak Stobiecka i Pan Zbigniew Wojtasik, a ze strony parafii 
proboszcz  ks. Marek Podyma. Komisja miała zbadać stan 
prac przy trzech obrazach oraz przy krucyfiksie, kropiel-

nicy i tablicy marmurowej z inskrypcjami. Ciekawostką 
jest, że na rewersie obrazu św. Antoniego odnaleziono dru-
gi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystko wska-

zuje na to, że obydwa ob-
razy zespolone ze sobą, 
były kiedyś umieszczone  
na chorągwi.  Odnowio-
ne zabytki powróciły do 
kościoła w Chotelku dnia 
13 listopada br. Wszyst-
kie zostały przywróco-
ne do dawniej świetno-
ści. Największe wraże-
nie zrobił na mnie kru-
cyfiks, który początko-
wo kwalifikowano jako 
późnogotycki, jednak 
po zdjęciu wielu warstw 
przemalowań okazało 

się, że mamy do czynienia z krzyżem wczesnorenesanso-
wym. Wygląda pięknie. Zdecydowaliśmy, że z przedsion-
ka, gdzie dotychczas miał swoje miejsce, zostanie przenie-
siony do prezbiterium kościoła, gdzie będzie stał obok oł-
tarza. Prace zostały sfinansowane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy: 14 000zł, przez Starostę Powiatowego: 6000zł i 
przez naszą parafię: 8030zł.

Dużą inwestycją były prace polegające na konserwacji 
zrębu ścian kościoła w Chotelku Zielonym oraz przy ocie-
pleniu ścian i stropu kościoła. Trzeba było rozebrać desko-
wanie ścian zewnętrznych kościoła, aby można było do-
stać się do belek, z których składa się cała konstrukcja no-
śna ścian. Belki zostały oczyszczone z próchna, wypełnio-
no uszkodzone miejsca nowym materiałem, a następnie 
drewno poddano działaniu środków zapobiegających za-
gnieżdżeniu się szkodników niszczącym drewno. Zasto-
sowano tez środki przeciwgrzybowe i przeciwogniowe. 
Podobnym zabiegom poddano wszystkie deski zewnętrz-
nego poszycia. Częściowo wymieniono ruszt, do które-
go były przymocowane deski, założono membranę paro-
przepuszczalna i ocieplono ściany i strop watą szklaną. 
Po zewnętrznej stronie przybito wiatroizolację, a następ-
nie na powrót przybito deski zewnętrzne. Część zniszczo-
nych desek zastąpiono nowymi deskami modrzewiowy-
mi, które kolorystycznie scalono z pozostałymi deskami. 
Ze względu na to, że rokrocznie poprzez szczeliny w po-
szyciu gontowym dostawał się na poddasze śnieg, cała po-
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wierzchnia poddasza po wewnętrznej stronie gontu zosta-
ła zabezpieczona membrana paroprzepuszczalną. Wszyst-
kie te działania miały na celu przedłużania „życia” zabyt-
kowego kościoła, ale na pewno wpłyną na polepszenie 
warunków modlących się w kościele wiernych. Te działa-
nia pozwalają na podjęcie w przyszłym roku ostatecznych 
prac dotyczących przywrócenia śladowych pozostałości 
malowideł ściennych, jak i ostatecznej aranżacji ścian ko-

ścioła. W większości prace były finansowane przez Fun-
dusz kościelny Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Ad-
ministracji w wysokości 56 253zł, przez Urząd Ochrony 
Zabytków w Kielcach w wysokości 18 813zł i przez pa-
rafię 4942zł. 

Największym jednak projektem były prace rewitali-
zacyjne przy Kaplicy św. Anny. Parafia w tym wypadku 
była partnerem Urzędu Miasta i Gminy. Prace dotyczy-
ły wykonania ciągów komunikacyjnych wokół kaplicy 
wraz ze schodami i chodnikiem, wykonania altany parko-
wej dla wiernych uczestniczących w liturgii na zewnątrz 
kaplicy oraz wykonania oświetlenia elewacji, sygnatur-
ki i płaszczyzn dachu kaplicy. Prace zostały zrealizowa-
ne przez firmę pana Dariusza Musiała z Widuchowy i za-
kończone 30-go listopada. Wartość całkowita projektu wy-
niosła 283 000zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy ma po-

kryć 60% inwestycji czyli 169 800zł a Parafia 40% czy-
li 113 200zł. 130 000zł zapłaciliśmy już ze środków wła-
snych, a 150 000zł pożyczyłem od życzliwych parafian na 
krótki termin. Pieniądze, które spodziewamy się otrzymać 
jako refundację z Urzędu Marszałkowskiego, wpłyną naj-
wcześniej za kilka miesięcy. Jednak już dzisiaj możemy 
cieszyć się uporządkowanym otoczeniem wokół kaplicy 
i pięknym oświetleniem, które wydobywa z ciemności ar-
chitekturę historycznej Zdrojowej Kaplicy.

Z radością informuje, że w tym roku otrzymaliśmy po-
zwolenie na budowę dzwonnicy przy kościele parafial-
nym, wykupiliśmy już projekt budowlany, zostały wyko-
nane prace wstępne, a jeśli Pan Bóg pozwoli to w przy-
szłym roku rozpoczniemy realizacje projektu.  Dziękuję 
wszystkim, którzy uczestniczą w życiu parafii, składając 
również ofiary na prowadzone prace.

Tuż przed nami 35 rocznica Dekretu ks. Biskupa Stani-
sława Szymeckiego, powołującego naszą parafię do istnie-
nia. Każda kolejna praca podejmowana w naszej parafii, to 
kontynuowanie podjętego wtedy dzieła.

Ks. Marek Podyma

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 
W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA  
piątek 2018-12-28 
1530 -Pawilony Górka 2 i 4 oraz 6, 6A, 7 
1530 -ul. Rehabilitacyjna 3 
1530 -ul. Rehabilitacyjna 4
 

sobota 2018 -12-29
 900 -Wolica Stara  od 1 do 21
 900 -Wolica  
 900 -Wolica  
 900 -Ceglana 
środa 2019-01-02
1530 -ul. Rehabilitacyjna 5
1530 -ul. Rehabilitacyjna 
1530 -ul. Rehabilitacyjna „Domki”
1530 -ul. Dr. Starkiewicza
czwartek 2019-01-03
1530 -ul. Sole 
1530 -ul. Słowackiego 
1530 -ul. Słoneczna, Spokojna 
1530 -ul. Moniuszki
sobota 2019 -01-05 
900 -Chotelek
900 -Chotelek
900 -Chotelek  bez Horakowej
poniedziałek 2019-01-07
1530   -ul. Kwiatowa
1530   -ul. Bajkowa 
1530   -ul. Mickiewicza 10A potem 12A 
1530   -ul. Parkingowa potem ul. Grotta 
wtorek 2019-01-08  
1530 -ul. Leśna od Kawczyc
1530 -ul. Leśna środek
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1530 -ul. Leśna od skrzyżowania 
środa  2019-01-09
1530 -ul. Chopina, nast. Owczarska, 
Sosnowa
1530 -ul. Zdrojowa  
1530 -ul. Boh. Westerplatte, nast.-ul. 
Lawendowa  
1530 -ul. Zielona
czwartek 2019-01-10   
1530 -ul. Dworska, ul. Krakowska
1530 -ul. Dworska, -ul. Krakowska  
1530 -ul. Krakowska 
1530  -ul. Strażacka, potem Wiśniowa 
piątek 2019-01-11 
1530 -al. Mickiewicza Dersław, bl. 20B, 
20C,20D.
1530 -al. Mickiewicza 23 Internat, bl. 20A, 
19A 
1530 -al. Mickiewicza 20E nast. bl. 16 
1530  -ul. Spacerowa
sobota 2019 -01-12 
900 -Siesławice wał od Jajczarni do szkoły 
900-Siesławice Wał od 123
900 -Siesławice „Skałki”
900-Siesławice od 240 i Wiślicka
poniedziałek 2019-01-14
153 -ul. Świętokrzyska 2-28
1530 -ul. Świętokrzyska 30-57, 19, 61-63A 
wtorek 2019-01-15
1530 -ul. Świętokrzyska od obwodnicy
1530 -ul. Świętokrzyska środek 
środa 2019-01-16
1530 -Siesławice  od Witosa do 202A 
1530 -Siesławice od szkoły 217 do 204
czwartek 2019-01-17
1530 -Siesławice od szkoły do Stawu str. p
1530 -Siesławice od szkoły do Stawu str. l
piątek 2019-01-18  
1530 -Kolejowa 
1530 -Kolejowa
sobota 2019-01-19  
1530 -Bloki Kolejowe
1530 -Wrzosowa i Kwiatkowa Górka 
poniedziałek 2019-01-21  
1530 -ul. Rokosza od końca 
1530 -ul. Rokosza od Lipowej str. p 

1530 -ul. Rokosza od Lipowej str. l
1530 -ul. Wieniawskiego i Kusocińskiego 
od Waryńskiego
środa  2019-01-23 
1530 -al. Mickiewicza 14A kl. I i II
1530 -al. Mickiewicza 14A kl. III
1530 -al. Mickiewicza 14B
czwartek 2019-01-24 
1530 -ul. Korczyńska
1530 -ul. Korczyńska
1530 -ul. Korczyńska
piątek 2019-01-25 
1530 -ul. Waryńskiego od Kopernika
1530 -ul. Waryńskiego od Witosa
1530 -ul. Kopernika 1-13, nad sklepem i 
bl. wojskowy
sobota 2019-01-25
900 -Kawczyce
900 -Kawczyce
900 -Kawczyce 
900 - Chotelek Horakowa 
poniedziałek  2019-01-28   
1530 -ul. 1-go Maja, Armii Krajowej
1530 -Radzanów
1530 -Radzanów 
1530 -Radzanów
wtorek 2019-01-29  
1530 -Pułaskiego 1 kl. I i II
1530 -Pułaskiego 1 kl. III i IV
1530 -Pułaskiego 3 kl. I i II
1530 -Pułaskiego 3 kl. III i IV
środa 2019-01-30
1530 -Pułaskiego 5 kl. I i II 
1530 -Pułaskiego 5 kl. III i IV
1530 -Pułaskiego 7 kl. I i II 
1530 -Pułaskiego 7 kl. III i IV 
czwartek 2019-01-31 
1530 -Pułaskiego 9 kl. I i II
1530 -Pułaskiego 9 kl. III i IV
1530 -Pułaskiego 2
1530 Pułaskiego 4 
poniedziałek  2019-02-04
1530 -Pułaskiego 6 
1530 - Pułaskiego 8 
1530 -oś. Pułaskiego 10  15  -ul. Rokosza od końca 15  -oś. Pułaskiego 10  15  -ul. Rokosza od końca  -oś. Pułaskiego 10  15  -ul. Rokosza od końca  -oś. Pułaskiego 10  15  -ul. Rokosza od końca  -oś. Pułaskiego 10  


