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Od Redakcji 
 
Drodzy Czytelnicy! 
 Oddajemy do Waszych rąk kolejne 
specjalne wydanie naszego pisma. 
Zwykle specjalne wydania G.K. są 
przygotowywane w związku z ważnymi 
wydarzeniami, które mają miejsce w 
naszej społeczności lokalnej lub są z nią 
związane. Tym znaczącym dla naszego 
społeczeństwa wydarzeniem było 
niewątpliwie odejście w dniu 3 stycznia 
2006r. do domu Ojca ks. Kazimierza 
Wójtowicza. 
 Inicjatorem powstania tej Gazety 
była nie tylko nasza redakcja, ale także 
krasnobrodzccy parafianie, którzy w ten 
sposób chcieli przypomnieć postać i 
zasługi Księdza przebywającego przez 
ćwierć wieku w Krasnobrodzie, ocalić 
od zapomnienia to, co zrobił dla 
Krasnobrodu i oddać mu hołd.  
 Gazeta zawiera wspomnienia 
związane z postacią kleryka, wikariusza 
i proboszcza Kazimierza Wójtowicza 
oraz relacje z uroczystości 
pogrzebowych, które miały miejsce w 
dniu 5 stycznia 2006r. w Archikatedrze 
Lubelskiej. Są to wspomnienia pisane 
nie tylko prozą, ale również i wierszem. 
Jedne są króciutkie, inne bardziej 
obszerne. Publikacja zawiera również 
dokumentację fotograficzną. 
 Wśród autorów wspomnień są 
zarówno osoby duchowne jak i świeckie. 
Większość z tych osób bardzo dobrze 
znała ks. K. Wójtowicza. Utrzymywała z 
nim kontakt nie tylko wtedy, gdy 
przebywał w Krasnobrodzie, ale również 
przez kolejne lata jego pracy w parafii 
Czerniejów, potem w czasie emerytury, 
aż do ostatnich chwil jego życia.  
 Wspomnieniami na łamach naszej 
gazety podzieli się: ks. bp. Mieczysław 
Cisło, ks. prof. Edward Walewander, ks. 
dr Krzysztof Guzowski., ks. dr Stanisław 
Górnik, ks. Franciszek Kamiński – 
proboszcz parafii w Milejowie i ks. 
Roman Marszalec – proboszcz parafii w 
 

Krasnobrodzie oraz wielu mieszkańców 
parafii Krasnobród.  
 Gazeta zawiera również 
wspomnienia ks. Kazimierza 
Wójtowicza z ważnych wydarzeń w Jego 
zyciu. 
 Warto wspomnieć, że ks. Kazimierz 
Wójtowicz był wiernym czytelnikiem 
„Gazety Krasnobrodzkiej”, jak ją 
określał: „NASZEJ GAZETY 
KRASNOBRODZKIEJ”. Początkowo 
otrzymywał ją nieregularnie od 
mieszkańców Krasnobrodu, którzy go 
odwiedzali. Kiedy dowiedziałam się, że 
bardzo lubi ją czytać zaproponowałam 
przesyłanie jej systematycznie na adres 
domowy ks. Wójtowicza (promocyjne 
numery G.K. wysyłane są co miesiąc do 
wielu instytucji i osób prywatnych 
związanych z Krasnobrodem). Pierwszy 
numer wysłałam na początku 2003 roku. 
Ksiądz Wójtowicz bardzo się z tego 
ucieszył, czego dowodem jest list, który 
od niego otrzymałam, a który pozwolę 
sobie zacytować w całości. 
 
 
         +    Lublin, 02 marca 2003r. 
AVE MARIA 
 

Szanowna Pani REDAKTOR! 
 
 Ucieszyłem się otrzymawszy nr 
GAZETY KRASNOBRODZKIEJ – 
dziękuję. Spodziewam się i następnych. 
 Sprawy, życie, problemy 
Krasnobrodu i Parafii nie są poza sferą 
moich zainteresowań, tym bardziej iż 
związki z Parafią Krasnobród rozpoczęły 
się już od roku 1951 i na różnych 
etapach tego ponad półwiecza i na 
różnych stanowiskach (czasy kleryckie, 
wikariat, administrator, proboszcz) w i 
w różnych sytuacjach życiowych 
zwłaszcza po moim odejściu z 
Krasnobrodu i wypadku samochodowym 
(11.VII.1982r.) doznałem od PANI 
KRASNOBRODZKIEJ tak wielkiej 
opieki, iż mogę zawołać za  
 

 

 
 
Mickiewiczem:  

„Jak mnie dziecko do zdrowia  
przywróciłaś cudem 

... Ofiarowany, martwą podniosłem  
powiekę...” 

 Mój kontakt z „... WIERNYM 
LUDEM...” Krasnobrodzkim to 
nieprzerwana nić wspomnień z 
Kościołem, Ludem, pięknymi terenami i 
to pozwala mi znów za Mickiewiczem 
wołać: 

„Tymczasem przenoś moją duszę 
utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych,  
do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym (Wieprzem) 
 rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych 
 zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, 
 posrebrzanych żytem;...” 

 GAZETA KRASNOBORDZKA 
pozwala mi snuć wspomnienia i 
najpiękniejszych lat mojej pracy 
kapłańskiej w par. Krasnobród 
zwłaszcza nawiązywać kontakt z 
„WIERNYM LUDEM” tamtych czasów 
ich szlachetnością, wiarą i kulturą 
wyrażającą się w ich życiu religijnym, 
żywiołowym uczestniczeniu w Mszy św., 
rekolekcjach, dożynkach itd. Z nutą żalu 
i modlitwy – myślę o odchodzących z tej 
ziemi. 
 W tym roku szczególnie wspominam 
rok 1973 – trzydziesta rocznica 
poświęcenia kaplicy w Łuszczaczu (par. 
Krasnobród) 22 kwietnia 1973r.) 
wybudowanej przez Jej MIESZKAŃCÓW 
oraz ogromną więź duchową, 
solidarność i pomoc materialną całej 
naszej RODZINY PARAFIALNEJ z 
prześladowanymi i cierpiącymi, a bardzo 
dzielnymi mieszkańcami ŁUSZCZACZA 
WIOSKI i RÓŻY. (Ale stop tym 
sentymentom i wspomnieniom!). 
 Dziękuję za przesyłanie i dalszych 
numerów Naszej GAZETY 
KRASNOBRODZKIEJ a wszelkie 
należności w swoim czasie ureguluję. 

SERDECZNIE POZDRAWIAM 
REDAKCJĘ I CZYTELNIKOW 

I życzę dalszych sukcesów 
– SZCZĘŚĆ BOŻE. 

ks. Kazimierz Wójtowicz 
 
 Oczywiście kolejne wydania G.K. 
wędrowały do Księdza Wójtowicza i 
wiem, że były czytane z wielkim 
zainteresowaniem, czasami jedno 
wydanie czytał kilkakrotnie. 
 Ksiądz Wójtowicz był nie tylko 
czytelnikiem Gazety Krasnobrodzkiej, 
ale także w pewien sposób ją 
współtworzył np. poprzez propozycje 
tematów artykułów, które mogłyby 
pojawić się na jej łamach. Dzięki 
Księdzu Wójtowiczowi w G.K. z 
kwietnia 2003 roku pojawił się  
 

Ciąg dalszy na str. 3 
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 Ksiądz Kazimierz Wójtowicz 
urodził się 25 października 1930 roku w 
Lublinie jako syn Józefa i Anieli z 
domu Nizio. 
 Wyższe studia teologiczne odbył w 
Seminarium Duchowym w Lublinie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk 
biskupa Piotra Kałwy w dniu 22 grudnia 
1956 roku. 
 Pierwszą pracę kapłańską ks. 
Wójtowicz podjął w parafii w 

 
Obrazek prymicyjny ks. K.Wójtowicza 
 

 
Bychawie. Następnie w latach 1958-
1969 pracował jako wikariusz w 
Krasnorodzie, ale Jego związki z 
Krasnobrodem sięgają roku 1951, kiedy 
przebywał tu jako kleryk. 
 W 1969 roku na prośbę ciężko 
chorego, ówczesnego proboszcza ks. 
Ludwika Liwerskiego, skierowaną do 
biskupa Piotra Kałwy ks. Kazimierz 
Wójtowicz zostaje proboszczem 
krasnobrodzkiej parafii. Funkcję tę pełni 
do 1982 roku.  
 Przez ćwierć wieku pracy w 
Krasnobrodzie ks. Wójtowicz 
wprowdził wiele pomysłów i rozwiązań 
(dożynki, adoracje, koncerty), które 
wzbogacały życie religijne i kulturalne 
parafii i dalej je wzbogacją, gdyż są 
realizowane i dzisiaj. 
 Odchodząc z Krasnobrodu ks. 
Wójtowicz skierownay został do pracy 
duszpasterskiej w Czerniejowie. 
Wyjeżdżając z Krasnobrodu w dniu 11 
lipca 1982r. ks. Wójtowicz ulega 
wypadkowi samochodowemu i przez 
długi czas przebywa w szpitalu.  
 Wracając do zdrowia obejmuje 
obowiązki proboszcza prafii Czerniejów 
i pracuje tam przez 18 lat. 
 W 2000 roku mając za sobą 44 lat  
 

 

 

 
1930-2006 

kapłaństwa ks. Wójtowicz przechodzi 
na emeryturę.  
 W czasie emerytury w dalszym 
ciągu prowadzi aktywny tryb życia. 
Utrzymuje stałe konatkty z ks. 
Franciszkiem Kamińskim – 
proboszczem Parafii w Milejowie  i 
pomaga mu w pracy duszpasterskiej. 
Odwiedza też swój ukochany 
Krasnobród i uczestniczy w wielu 
ważnych wydarzeniach patriotycznych i 
religijnych. 
 Aktywny tryb życia prowadzony 
przez ks. Wójtowicza przerywa 
choroba.  Niestety okazaję się, że jest 
silniejsza od niego. 
 Ksiądz Wójtowicz umiera 3 tycznia 
2006 roku przeżywszy 75 lat. 
Uroczystosci pogrzebowe odbyły się w 
dniu 5 stycznia 2006r. w Archkatedrze 
Lubelskiej. 

  

Od redakcji 
Ciąg dalszy ze str. 2 
artykuł pt. „Zwyciężymy Chryste przez Twój Krzyż”, w którym opisuje historię 
powstania Kaplicy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Łuszczaczu. 
Historię tą publikujemy również i na łamach obecnego wydania G.K. 
 Ksiądz Kazimierz Wójtowicz był również inicjatorem przygotowania 
specjalnego wydania „Gazety Krasnobrodzkiej” z okazji jubileuszu 40-lecia 
Koronacji Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Dzięki współpracy i 
zaangażowaniu wielu osób,  
 

 
Ks. K. Wójtowicz po mszy św. podczas obchodów jubileuszu 40-lecia koronacji 

Obrazu MB Krasnobrodzkiej w dniu 2 lipca 2005r (w ręku trzyma G.K.) 

 
 
w tym również i księdza Kazimierza 
Wójtowicza wydanie to ukazało się w 
czerwcu 2005r. Gazeta ta spotkała się z 
dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników uroczystości 
jubileuszowych, które miały miejsce w 
dniu 2 lipca 2005r. Specjalne wydanie 
naszego pisma rozeszło się w 
rekordowym nakładzie 2000 
egzemplarzy.  
 Zapraszając do lektury „Gazety 
Krasnobrodzkiej” poświeconej Księdzu 
Wójtowiczowi dziękuję wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do powstania tego pisma. Dziękuję 
autorom tekstów, osobom 
przekazującym zdjęcia i wszystkim, 
którzy służyli radą, podsuwali pomysły 
związane z naszą publikacją. 
 Mam nadzieję, że lektura tego 
szczególnego wydania „Gazety 
Krasnobrodzkiej” wielu osobom 
przypomni postać księdza Kazimierza 
Wójtowicza i wydarzenia sprzed wielu 
lat, a tym, którzy nie mieli okazji Go 
poznać przybliży jego osobę.  
 Życzę miłej lektury. 
 

Mariola Czapla 
red. nacz. G.K. 
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Ksiądz Kazimierz Wójtowicz  
– do końca wierny 

 
 Zmarli, którzy przez bramę śmierci 
przechodzą do wieczności, pozostają na 
ziemi w pamięci żywych. Ich czyny, 
które zostały zapisane w „księdze 
żywota”, idą za nimi przed trybunał 
miłosiernego Boga. Pośród żywych 
pozostają także ich dzieła, które 
tworzyły ich ręce, serca i umysły. 
Pozostają tak długo jak długo nie 
zniszczy ich nieubłagany czas. Stąd żywi 
chcieliby zmarłych utrwalić w 
pomnikach, napisać jakiś poemat ich 
życia, wyśpiewać im najpiękniejszą 
pieśń, która wracałaby jak refren pośród 
dni wspomnieniem, a nawet snami, bo 
przecież nasi zmarli tak często 
powracają do nas w snach. 
 Dnia 3 stycznia tego roku, 
przeżywszy 75 lat życia, zasnął w Panu 
ks. Kanonik Kazimierz Wójtowicz, w 
przeciągu 25 lat duszpasterz 
Krasnobrodu. Jego śmierć okryła 
paschalną – bo w smutku rozstania dla 
chrześcijan nie ma rozpaczy – żałobą 
serca tych, którym zostało dane mieć ks. 
Kazimierza jako proboszcza, 
duszpasterza, przyjaciela. 
 Nasze wspomnienia o Zmarłym chcą 
być poematem jego życia, gdyż winien 
się komponować z najpiękniejszych 
zgłosek jego czynów, myśli, postaw, 
dokonań, obecności. Moje pierwsze 
wspomnienie ks. Wójtowicza sięga 
czasu pogrzebu mojego ojca, który 
prowadził w 1959r. jako młody 
wikariusz krasnobrodzki. W takich 
okolicznościach do rangi symbolu 
urastają wszystkie słowa i gesty, a one 
były bardzo przyjazne, serdeczne wobec 
zmarłego i rodziny. Od tej pory 
wszystkie jego kazania, liturgie, śpiewy, 
które wypełniały kościół i klasztor 
krasnobrodzki, inicjatywy 
duszpasterskie, spotkania wpisywały się 
w młodzieńczą duszę nastolatka, 
przygotowując grunt pod przyszłe 
powołanie kapłańskie. 
 W latach kleryckich w moją pamięć 
wpisały się mocno uroczystości 
koronacyjne obrazu Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej, zwłaszcza 
wielotygodniowe przygotowania u boku 
Księdza. Z bliska obserwowałem 
wyobraźnię, inteligencję, osobistą 
kulturę, zaangażowanie i oddanie 
sprawie kultu maryjnego młodego 
wówczas Duszpasterza. Nic więc 
dziwnego, że wspaniałą opinię o 
kapłańskiej pracy i postawie Księdza 
znajdujemy w liście skierowanym przez 
schorowanego ks. Prałata Ludwika 
Liwerskiego, więźnia obozu 
koncentracyjnego w Dachau, do ks. 
Biskupa Piotra Kałwy z prośbą o 
mianowanie wikarego swoim następcą: 
„Ks. Kazimierz ma duży wkład w  

rozwój życia religijnego parafii oraz w 
kult NMP w Jej cudownym Obrazie. 
Życie prywatne ks. Wójtowicz prowadzi 
czyste i przykładne, jest taktowny, 
posłuszny i lojalny”. Ks. Biskup spełnia 
prośbę Prałata, mianując ks. Wójtowicza 
najpierw administratorem, a po śmierci 
Prałata proboszczem. 
 Lata proboszczowania ks. 
Wójtowicza w Krasnobrodzie – to „złoty 
wiek” jego kapłaństwa. Teraz objawiają 
się wszystkie talenty duszpasterskie 
młodego kapłana. Podejmuje remont 
budynków kościelnych, buduje nowe 
organy, organizując letnie koncerty 
organowe z udziałem wybitnych 
artystów i licznych melomanów, 
rozbudowuje oprawę uroczystości 
odpustowych, buduje świątynię 
dojazdową w Łuszczaczu, za którą staje 
przed kolegium ds. wykroczeń, ponosząc 
kary pieniężne, organizuje uroczystości 
patriotyczne, a w stanie wojennym 
urządza Msze za Ojczyznę, w świątyni 
urządza szopkę i grób Pański z 
symboliką wolnościową. Za to też 
będzie wzywany na przesłuchania. 
Pozostaje odważny, nie dający się 
zastraszyć. Czynniki polityczne próbują 
podważyć autorytet Kapłana, 
rozsiewając oszczercze plotki. Parafianie 
jednak nie dają posłuchu kłamstwom, 
gdyż znają prawość i nieskazitelność 
swojego Proboszcza. Podobnym 
autorytetem ks. Wójtowicz cieszy się 
wśród księży, jak i u Biskupa. Zostaje 
odznaczony kanonią honorową kapituły 
lubelskiej oraz wybrany na wicedziekana 
dekanatu zamojskiego. 
 Codzienna gorliwa służba kapłańska, 
mądre słowo przepowiadania 
liturgicznego, inspirowanie parafian do 
twórczości ludowej, wspieranie 
inicjatyw gminy i miasta, dobre relacje z 
ludźmi służby publicznej, wrażliwość 
serca na biedę ludzką, szanowanie 
godności prostego człowieka, poczucie 
humoru i bezpośredniość, osobista 
kultura, budująca pobożność maryjna z 
wprost dziecięcą wiarą, to wszystko 
rodzi głębokie więzi powszechnej 
przyjaźni, która przetrwa próbę czasu, po 
odejściu ks. Wójtowicza w 1982r. na 
nowe probostwo w Czerniejowie. Więź 
przyjaźni z parafianami krasnobrodzkimi 
pozostanie do ostatnich jego ziemskich 
dni. Zwierzał się kiedyś ks. Kanonik, że 
w swojej tęsknocie za dawną parafią 
przyjeżdżał prywatnie i niepostrzeżenie 
do Krasnobrodu, szedł na cmentarz 
nawiedzając groby tych, którzy byli mu 
dobrze znani. Wielu z nich osobiście tam 
odprowadził, wszystkich ogarniał 
modlitwą. 
 Krasnobrodzcy parafianie nie 
pozostawali mu tak bardzo dłużni.  

Okazywali mu swoją wdzięczność, 
zwłaszcza od dnia pożegnania, w którym 
uległ ciężkiemu wypadkowi 
samochodowemu pozostając przez wiele 
miesięcy w szpitalu w Chełmie. Ślad 
tamtego dramatycznego momentu 
pozostaje na krzyżu zbudowanym przez 
ks. Wójtowicza w Łopienniku, w 
miejscu wypadku, na którym wypisał 
słowa: „Tu Pan Bóg drugi raz darował 
mi życie”. Kiedy przewoził swoje rzeczy 
z Krasnobrodu do nowej parafii, wniósł 
najpierw wyrzeźbiony przez ludowego 
artystę Lucjana Borutę krzyż. Stał on się 
symbolem tego duchowego krzyża, jaki 
dźwigał odtąd, pełniąc swoje obowiązki 
duszpasterskie. Zrosty po licznych i 
ciężkich złamaniach kości bólem w 
bezsenne noce przypominały dramat z 
tamtego dnia pożegnania, odnawiając 
duchowe rozterki wokół racjonalności 
podjętej decyzji przejścia. Powroty do 
szpitali, wyjazdy do sanatoriów, bóle 
nocne, ograniczenia ruchowe nie 
pozwalały rozwinąć w pełni 
duszpasterskiej twórczości na miarę 
pragnień, doświadczeń i możliwości. 
 Nowi parafianie szybko rozpoznali 
wartość osobową nowego Proboszcza. 
Podjęli współpracę, której owoce 
pozostają wciąż obecne w pamięci serc, 
a także widoczne w świątyni i jej 
otoczeniu. Wyraz tej wdzięczności dali 
w pożegnalnym słowie podczas 
uroczystości pogrzebowych. 
 Kiedy przyszedł czas emerytury, 
jeszcze mocniej zacieśniły się więzi z 
Krasnobrodzką parafią. Teraz ks. 
Kanonik wydobywał ze swego 
archiwum dokumentacje tamtych lat w 
postaci fotografii, przemówień 
okolicznościowych, wierszy i pieśni 
dożynkowych, tworzonych przez 
utalentowanych parafian. Te 
wspomnienia przeplatane spotkaniami 
odwiedzinowymi stały się duchowym 
oddechem i pokrzepieniem. To 
pokrzepienie niósł dalej on sam innym, 
odwiedzając w lubelskich szpitalach 
dotkniętych chorobą dawnych parafian z 
Krasnobrodu. Szedł do nich jako do 
swoich, niosąc pociechę, wsparcie 
duchowe, często także materialne. 
Podpatrywał życie szpitalne, bo sam 
zamierzał się poddać operacji. Nie 
zdążył. Przyszła choroba, znienacka, 
niewinnie, najpierw lekkimi 
trudnościami w oddychaniu i w utracie 
sił fizycznych. Okazała się ona jednak 
śmiertelna. Dyskretnie, bez rozgłosu, 
czynił przygotowania do tej ostatniej 
drogi. Przygotował testament, w którym 
dziękując wszystkim, wyraził swoją 
ostatnią wolę, wydał dyspozycje. Przyjął 
sakramenty święte. Będąc gotowym,  
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powtarzał wobec odwiedzających: „Fiat 
voluntas Tua” – Bądź wola Twoja, 
Boże! I tak zasnął w Panu. 
Towarzyszyli mu krewni, a zwłaszcza 
dwaj kapłani: ks. Franciszek Kamiński i 
ks. Mariusz Trojanowski. 
 Pogrzeb ks. Kanonika Wójtowicza 
celebrowany w archikatedrze lubelskiej 
stał się wielką manifestacją wiernej 
przyjaźni. Ponad 100 kapłanów, liczne 
delegacje parafian z Krasnobrodu, z 
Czerniejowa, z Milejowa, gdzie w 
ostatnich latach wspierał duszpastersko 
ks. Kamińskiego, wielu przyjaciół z 
Lublina, gdzie się urodził, wychowywał, 
wzrastał w powołaniu dosłownie w 
„cieniu katedry”, w której jego ojciec, a 
także on za ojca, gdy ten siedział w 
więzieniu za „cud lubelski”, pełnił 
funkcję kościelnego. Pomimo zimowej 
aury uroczystości pogrzebowe 
przypominały raczej rezurekcję 
wielkanocną. 
 Patrząc na całe życie ks. 
Wójtowicza trzeba powiedzieć, że 
ogarnęło ono wszystkie tajemnice 
różańca w ich 4  

 
częściach, z dominacją tajemnic światła. 
Bo takie jest życie chrześcijanina, nie 
może go ominąć część bolesna, ale i ona 
zostaje opromieniona blaskiem 
Chrystusowego zmartwychwstania, 
jeżeli żyje się łaską wiary i miłości. 
Uroczystość pogrzebowa była 
manifestacją i podsumowaniem 
pięknego kapłaństwa ks. Kanonika: 
oddanego do końca sprawie Bożej i 
zbawieniu człowieka, rozmiłowanego w 
osobie Matki Najświętszej, wrażliwego 
na drugiego człowieka, zwłaszcza 
prostego, rozumiejącego życie z 
wszystkimi zawirowaniami losu 
jednostek i narodu, czującego sprawy 
Ojczyzny w gotowości złożenia ofiary z 
własnego życia, otwartego na tajemnicę 
Krzyża, troszczącego się o wspólne 
dobro Kościoła ponad własne sprawy i 
ambicje, szczerego niekiedy aż do bólu 
mówienia trudnej prawdy prosto w 
oczy, cieszącego się życiem z jego 
niedostatkami, ale i pięknem i Boską 
mądrością, miłosiernego wobec biedy i 
cierpienia, zachowującego poczucie  
 

 
własnej godności w życiu i umieraniu, 
bez słów narzekania, ufnego w Bożą 
obietnicę przebaczenia i wiecznego 
życia, wiernego w ludzkiej przyjaźni do 
końca. 
 Zwykle życie bliskich zmarłych 
żywi z czasem idealizują. Utrwala się w 
pamięci to, co było w ich życiu 
najpiękniejsze i najszlachetniejsze. 
Cokolwiek dobrego powiedziałoby się o 
ks. Kazimierzu Wójtowiczu, będzie za 
mało wobec duchowego piękna i 
bogactwa jego osoby i życia. Można 
powiedzieć, że życie to najpełniej 
streszcza słowo „wierność”: wierność 
obowiązkom kapłańskim i ludzkim, 
wierność prawemu sumieniu, wierność 
wartościom w całej ich hierarchii, 
wierność przyjaźni. 
 Jako wierzący pozostajemy w 
więzach tej przyjaźni, silniejszej niż 
śmierć, w nadziei spotkania w Domu 
Ojca. 
 

+ Mieczysław Cisło 
Biskup Pomocniczy 

Archidiecezji Lubelskiej 
 

 

Sprawiedliwy z wiary żyje 
Kazanie wygłoszone przez ks. prof. Edwarda Walewandra podczas Mszy Św. pożegnalnej  

odprawionej w dniu 8 stycznia 2006 r. w kościele w Krasnobrodzie za śp. ks. kanonika Kazimierza Wójtowicza  
 

 W starym albumie mojego domu 
rodzinnego, pośród pożółkłych 
fotografii, znajduje się zdjęcie z sierpnia 
1958 r. Przedstawia ono pogrzeb 
zaprzyjaźnionego z nami mieszkańca 
naszej wsi, który prowadził ks. 
Kazimierz Wójtowicz, dziś przez nas 
tak tłumnie żegnany. Była to jedna z 
jego pierwszych czynności w 
Krasnobrodzie. Pamiętam jak przybyli z 
pogrzebu rodzice mówili, że pogrzeb 
miał nowy ksiądz Kaźmierz (bo tak się 
wtedy mówiło). Wiele razy oglądałem 
to zdjęcie w rodzinnym albumie, ale 
nigdy nie pomyślałem, że przyjdzie taki 
moment, kiedy będę musiał wygłosić 
okolicznościowe przemówienie na 
pożegnaniu tego kapłana w naszej 
parafii. Dziwne i bogate są drogi Boże! 
Bóg w swej hojnej dobroci prowadzi nas 
wszystkich. Kilkuletni chłopiec, który 
wówczas biegał boso, w najśmielszych 
swych planach nie przewidywał, że tego 
popularnego, znakomitego kapłana, 
przyjdzie mu po latach pożegnać w 
imieniu parafian krasnobrodzkich. 
 Przypominanie postaci, to nie 
dodawanie im listka wawrzynu, ale jest 
w tym przede wszystkim nauka dla 
pokoleń, które sięgają po wzorce z 
historii. Odrodzenie, jeśli ma nadejść, 
przyjdzie tylko z przeszłości, jeśli ją 
pokochamy i poznamy. Dlatego 
przeszłość trzeba znać i cenić. Może 
więc przywołana teraz, w tej 
wyjątkowej uroczystości, postać ks. 
Kazimierza Wójtowicza przemówi do 
nas. 

      Przypominanie takiej postaci jest 
tym bardziej potrzebne, że dzisiaj często 
nie oszczędza się w niczym ani 
kapłanów ani Kościoła.  
 Prorok Izajasz, jakby zamówiony na 
dziś, mówi: „Oto mój sługa /…/ 
wybrany mój, w którym mam 
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
nim spoczął”. Przed chwilą te słowa 
wysłuchaliśmy. Odnoszą się one 
zarówno do zmarłego ks. Kazimierza 
Wójtowicza, jak i do wielu z nas. Mówi 
dalej prorok: „On z mocą ogłosi Prawo 
Boże, nie zniechęci się ani nie załamie 
/…/ Ja, Pan, przywołałem Cię słusznie, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, 
światłością dla narodu” (Iż 42, 1 – 7). 
Ważne słowa. Spełniał je wśród nas i 
przy naszym udziale zmarły kapłan. 
 Postać żegnanego dzisiaj przez nas 
tak tłumnie kapłana nie można 
zrozumieć nie wspominając jego 
poprzednika, ks. Ludwika Liwerskiego. 
Ten ostatni był naszym proboszczem od 
1945 do 1968 r. W 1940 r. został 
aresztowany przez Niemców jako 
proboszcz w Łukowej. Okupanci 
wystąpili bowiem w pierwszym rzędzie 
przeciwko polskiej inteligencji, a więc 
także duchowieństwu. Robili to m. in. 
dlatego, żeby łatwiej złamać lud i 
uczynić zeń posłusznych niewolników. 
Ks. Liwerski przeżył wprost cudownie 
niemieckie obozy koncentracyjne i po II 
wojnie światowej przejął obowiązki 
kustosza naszego świętego miejsca. Ks. 
Wójtowicz, który 

u niego w Krasnobrodzie bywał jeszcze 
jako kleryk Lubelskiego Seminarium, 
wzrastał w atmosferze wspomnień tego 
wybitnego kapłana i innych księży 
obozowiczów. Te smutne dzieje 
przedstawiłem w książce „Kapłani 
Zamojszczyzny okresu okupacji. Szkice 
do historii regionu i Kościoła” (Lublin 
1996), która spotkała się z życzliwym 
przyjęciem wielu tutaj obecnych. 
 Kim natomiast był ks. Kazimierz 
Wójtowicz? Urodził się w Lublinie w 
1930 r. w wielodzietnej, ubogiej 
rodzinie, jako syn Józefa i Anieli z 
Niziów. Jego ojciec był kościelnym w 
katedrze, stąd też przyszły proboszcz 
krasnobrodzki wzrastał w cieniu 
świątyni. Nic dziwnego, że później w 
jego postawie tyle przywiązania do 
Kościoła, poświęcenia w pełnieniu jego 
misji. Szkołę średnią ks. Kazimierz 
ukończył w Lublinie, a w 1956 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Zaraz po tym 
pełnił przez rok obowiązki wikariusza w 
Bychawie, po czym został skierowany 
do pracy duszpasterskiej w 
Krasnobrodzie. Wspomniane zdjęcie 
dotyczy  jednego z jego pierwszych 
pogrzebów, które prowadził w naszej 
parafii. Kustoszem sanktuarium 
krasnobrodzkiego został w 1969 r. 
Funkcję tę pełnił do 1982 r., kiedy to na 
własną prośbę został skierowany do pod 
lubelskiej parafii Czerniejów. Jednak nie 
dane było mu od razu objąć 

Ciąg dalszy na str. 6 
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sobie, w człowieka altruistę, myślącego 
o innych. Nauczał więc w porę czy nie 
w porę jak przekształcać homo 
consumens w homo serviens. Ks. kan. 
Wójtowicz przepowiadał jak kochać 
Boga. Kapłan, którego dzisiaj żegnamy 
był gospodarny, oszczędny, lubił ludzi, 
znał ich po imieniu. Wystarczyło, że 
wymieniłem z nazwiska jednego 
spośród tu obecnych, który napisał 
pracę doktorską, to od razu przypomniał 
mi jego matkę i ojca, dodał też nawet 
skąd oni pochodzą. Z satysfakcją mówił 
dobrze o Tobie, Bracie i Siostro, o nas 
wszystkich. Kochał nas. Bardzo nas 
wszystkich kochał! Mówił dobrze o 
ludziach - podkreślam to mocno - nawet 
o tych, którzy wyrządzili mu jakąś 
krzywdę. Może dlatego niełatwo mu się 
było oderwać od niektórych 
dokumentów, które zachował przy 
sobie. Chciał w nich widzieć jakby 
cząstkę umiłowanego przez siebie 
Krasnobrodu oraz lokalnego Kościoła i 
wbrew zwyczajom jeszcze długo je 
zachowywał u siebie. Po prostu lgnął do 
tego miejsca, w którym w sumie 
przebywał ponad 25 lat. Cieszył się 
wszystkim co nas dotyczyło. Nie raz, 
kiedy nas swoich dawnych parafian 
podejmował przy stole, to zaraz 
dodawał: to grzybki z parafii 
krasnobrodzkiej. I tu z przyjemnością 
wyliczał ofiarodawców. To są jagody 
stamtąd. Wymieniał z radością 
miejscowości parafii: m. in. Hutki, 
Niemirówek, Majdan Mały, Wólkę 
Husińską, no i przede wszystkim swój 
umiłowany Krasnobród. To wszystko 
było takie ważne dla niego. Lubiłem go 
za tę jego szczerość. Kiedy przeszedł na 
emeryturę, postarzał się, chociaż tego 
zewnętrznie nie było widać. Stał się 
przez to jeszcze bardziej duchowy i 
bliski. Kiedy życie umykało, stawał się 
coraz głębszy, ciepły. Tak jak każdy 
stary człowiek staje się coraz bliższy, 
kiedy mu energia ludzka ubywa. 
Chodziłem do niego, słuchałem go. 
Ceniłem jego wspomnienia. Stawiałem 
mu pytania. Chętnie opowiadał. 
Radziłem się go. 

 
Dziś jego telefon i domofon milczy. Nie 
ma pośród nas człowieka, który tak 
bardzo był nam bliski. To on nas uczył: 
„śpieszmy się kochać ludzi, bo tak 
szybko odchodzą”, chociaż jemu nie 
przypisujemy autorstwa tych słów tylko 
innemu wybitnemu kapłanowi. Ks. 
Kazimierz Wójtowicz wałkował te 
słowa w niejednym kazaniu. 
Powtórzmy: uczył nas wszystkich 
przekształcać w sobie człowieka egoistę 
w człowieka altruistę, w tego który jest 
zdolny do największych poświęceń, 
nawet do oddania życia swego za 
bliźniego.  
      Widywałem u niego wielu ludzi, 
zwłaszcza w ostatnich dwóch 
miesiącach, kiedy albo przebywał w 
szpitalu, albo cierpiał w Domu 
Emerytów. Wspominam młode 
małżeństwo, któremu jeszcze niedawno 
przed swoją śmiertelną chorobą udzielił 
sakramentu małżeństwa. Przywieźli mu 
ci kochani ludzie z Zamościa rosół z 
kury. Był już tak słaby, że ledwie jedną 
czy drugą łyżkę spożył. Ale zamiast 
modlić się za niego modliłem się 
wówczas i później za tych dobrych 
ludzi. Widziałem bowiem, że coś w nas 
drgnęło. Śmierć Jana Pawła II zrobiła 
swoje. Odejście naszego dawnego 
proboszcza, który był nam bliski, 
jeszcze coś dodało. I wzruszali mnie ci 
ludzie, których u ks. Wójtowicza 
spotykałem. Wzruszyli mnie też 
małżonkowie, które przybyli do chorego 
z sąsiadką, a ta przywiozła wodę z 
Kaplicy Objawień i prosiła, żeby siostry 
opiekujące się chorym kapłanem 
koniecznie podawały mu tę wodę, bo 
ona go uzdrowi. Bóg zadecydował 
inaczej. Podziwiałem wiarę tej 
niewiasty, o której mówię. Godne 
szacunku jest oddanie tych ludzi. Ci 
młodzi małżonkowie przywieźli na 
pogrzeb do Lublina dwoje swoich 
dzieci. Chcą oni, aby pożółkłe 
fotografie w naszych albumach były w 
przyszłości zrozumiane. I ojciec tej 
rodziny, podpatrzyłem to również, 
fotografował. Chciał, żeby nic nie uszło 
naszej uwadze, a pamięć o człowieku, 
 

 
Ciąg dalszy ze str.5 
nową placówkę. To, co tu zdziałał i 
przeżył, musiał okupić ogromnym 
cierpieniem. Opuszczając Krasnobród i 
udając się na nową placówkę uległ 
bowiem wypadkowi drogowemu na 
trasie między Łopiennikiem a 
Fajsławicami. W tym miejscu stoi 
pamiątkowy krzyż. 
Dobre dzieła, Bracia i Siostry, trzeba 
okupić cierpieniem. Zwłaszcza dobrzy 
ludzie, którzy chcą się zapisać w 
dziejach, muszą cierpieć. Od tego faktu 
nie umkniemy. Cierpienie często 
pojawia się zatem w naszym życiu. 
 Ks. Wójtowicz długo cierpiał w 
następstwie wypadku, ale zmarł nie z 
powodu tej kontuzji tylko z powodu 
choroby płuc, na które chorował już 
jako młody człowiek. To nie z dostatku 
chorowało się na płuca. Zwłóknienie 
płuc było też bezpośrednią przyczyną 
jego śmierci.  
 W 2000 r. ks. Kazimierz Wójtowicz 
przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w 
Lublinie. Najdłużej, bo prawie przez 25 
lat, pełnił obowiązki duszpasterskie w 
naszej parafii. To ogromny szmat czasu, 
prawie ćwierć wieku. 3 stycznia (we 
wtorek) zmarł w lubelskim Domu 
Księży Emerytów, a dwa dni później (w 
czwartek), został pochowany w Lublinie 
na cmentarzu przy ul. Unickiej w 
grobowcu przy swoich rodzicach. W 
uroczystości, zarówno w dniu pogrzebu, 
jak i przeddzień, wzięło udział wielu 
księży: w katedrze ponad 100, a w 
Domu Emerytów 42. Katedra lubelska, 
jak nie często, była wypełniona po 
brzegi. Najwięcej wiernych, młodych i 
starszych, było z parafii 
krasnobrodzkiej. Na pogrzeb do Lublina 
przybyły spośród nas także niektóre całe 
rodziny. 
 Drogi Ludu Boży! To wszystko 
twój syn będzie wnukowi tłumaczył. W 
starym albumie rodzinnym pożółkłe 
fotografie. Przyglądam się twarzom 
ludzi mi bliskich: Senator Fudakowski, 
Magister Sieklucki, Ks. Ludwik 
Liwerski, Ks. Wójtowicz i wielu 
naszych bliskich, takich jak np. 
Wincenty Bełz, których imiona i 
nazwiska należałoby w tym miejscu 
umieścić. Patrzę na pożółkłe fotografie, 
na tych którzy odeszli, a przecież wciąż 
są pośród grona swoich następców. 
Widzę ludzi wspólnej myśli, którzy 
dzieło tamtych kontynuować chcą. W 
starym albumie rodzinnym pożółkłe 
fotografie. Twój wnuk prawnukowi 
tłumaczy. To byli w tamtych latach 
Polacy: działacze, kapłani, rodzice. 
       Dziś mogę powiedzieć, że kapłan 
którego widziałem po raz pierwszy na 
zdjęciu w sierpniu 1958 r. wpłynął 
bardzo i na moje życie. Objęło mnie 
jego nauczanie. Uczył nas wszystkich. 
Wbijał w nasze głowy, czasem może 
oporne, jak dojść do Boga, jak się 
zbawić. Uczył nas jak przekształcać 
człowieka egoistę, myślącego tylko o  ks. Edward Walewander i ks. Kazimierz Wójtowicz 



                                   Styczeń 2006                                   7                           
 
który nas tyle lat uczył jak kochać Boga, 
nie poszła  szybko w zapomnienie. 
Zamiast modlić się na pogrzebie przede 
wszystkim za zmarłego modliłem się 
znowu za tych wszystkich ludzi, którzy z 
krasnobrodzkiej parafii przybyli na 
lubelskie pożegnanie. Modliłem się 
zwłaszcza za naszą szkołę średnią: za jej 
kierownictwo, za młodzież, która była 
obecna na pogrzebie i tak godnie i 
pięknie reprezentowała nasze 
środowisko. 
 Bracia i Siostry! To wszystko jest 
jednocześnie kazaniem również o nas; o 
dobrych ludziach, których serce 
towarzyszyło ks. Wójtowiczowi, 
zwłaszcza w okresie jego emerytury: 
lepiej jego samotności. Zatem  jest to 
mowa również i o Tobie. Dlatego trzeba 
teraz powiedzieć: jeśli w kimś nie 
drgnęło dotąd serce ku dobru, to 
powinno się ono zmienić teraz, kiedy 
podejmujemy dziedzictwo zmarłego 
kapłana. Ks. Wójtowicz uczył nas 
bowiem jak przekształcić człowieka, 
który grabi wszystko w swoją stronę, w 
człowieka, który daje coś innym. Uczył 
znosić cierpienie. Mówi do młodej 
matki, która cierpi z powodu takiego czy 
innego zachowania kogoś z jej 
najbliższej rodziny. Podkreśla, że to 
cierpienie ma swój sens. On cierpiał tak 
długo, ponieważ to dobro, które w nas 
zaszczepił, trzeba było dopełnić jeszcze 
cierpieniem. Zanim przeszedł do 
Czerniejowa to swej nowej parafii 
przyniósł dar cierpienia. Dlatego nie 
zrażaj się jeśli przyjdzie ci cierpieć. 
 Drugie czytanie przeznaczone na 
dzisiaj chwilą jest z Dziejów 
Apostolskich, z rozdziału X. Gdy św. 
Piotr przybył do Cezarei wtedy 
powiedział: „Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby, ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto 
się Go boi i postępuje sprawiedliwie”. 
Dlatego Dobry Bóg podnosi do funkcji 
głosicieli Jego słowa, tych z pastwiska, 
jak Dawida, lub też innych biegających 
kiedyś boso. Ciebie też podnosi, daj Mu 
się prowadzić. Nie może cię jednak 
podnieść bez Twojego udziału. I Ciebie 
zachęca: wstań, wyprostuj się, bądź 
dobrym człowiekiem. Pracuj nieustannie 
nad sobą. Przed Tobą i przed każdym z 
nas jest szansa. Dlatego cieszy nas 
duszpasterzy, że dziś jest tu tylu 
młodych ludzi, którzy o tym spotkaniu 
opowiedzą kiedyś innym. Pożółkłe 
fotografie będą wyjaśniać innym i 
powiedzą: to byli działacze, kapłani, 
rodzice na których wzór i my mamy 
dorastać.  
 Ludu Boży! Widzimy zatem, że 
człowiek sprawiedliwy nie umiera. 
Dusza sprawiedliwego nie umiera i nie 
idzie w zapomnienie. Człowiek 
sprawiedliwy nie umiera podwójnie. U 
Boga otrzymuję zapłatę za 
sprawiedliwość, tu się spełnia w swej 
sprawiedliwości. Ale nie umiera też w 
pamięci ludzkiej, bo jest wspominany z 
wdzięcznością i żyje 

 
stale w ludziach poprzez swój przykład, 
swe słowa i naukę. Dlatego tylu ludzi 
było na pogrzebie ks. kan. Wójtowicza 
w katedrze lubelskiej. Dlatego smutek i 
żal – mówiącego te słowa też nie omija, 
który jest naturalną przydawką każdego 
pożegnania nie może opanować bez 
reszty człowieka. Ponieważ świadomość, 
że ten człowiek żyje w Bogu, pozostaje 
w postaci tego dobra, które zostawił po 
sobie, to wszystko jest pociechą, 
umocnieniem dla nas wszystkich. Nikt 
nie może więc powiedzieć, że zmarłego 
ks. Wójtowicza nie ma wśród nas. On 
jest w nas obecny tylko w innym sposób 
i mamy nadzieję, że te dzieci, ta 
młodzież, te matki, ci ojcowie 
wychowają jego następców: dobrych 
księży Liwerskich i Wójtowiczów; 
dobrych Polaków - nowych senatorów 
Fudakowskich, aptekarzy Siekluckich, 
Wincentych Bełzów, żeby tylko 
kontynuować główny wątek naszego 
dialogu.  
     Nasz zmarły żyje wśród nas, 
pozostaje w pamięci. Postać takiego 
kapłana trzeba więc uczcić naszym 
godnym życiem. Dlatego trzeba znowu 
powtórzyć: musimy przekształcać w nas 
człowieka egoistę, w człowieka altruistę. 
Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak 
szybko odchodzą. Nasze godne życie ma 
towarzyszyć jego pamięci. Z pewnością 
będziemy zamawiać za zmarłego Msze 
Św. Na pewno uczci go godnie nasza 
szlachetna Rada Miasta Krasnobród, 
która posiada przecież bogate tradycje; 
upamiętni godnie kapłana - Polaka, który 
rozsławiał nasze miasto i krasnobrodzką 
ziemię. Z pewnością i kościół parafialny 
ze swoimi duszpasterzami też wróci do 
starożytnej tradycji utrwalania pamięci 
kapłana. Nasza obecność tak liczna, 
zarówno na pogrzebie w Lublinie jak i 
tutaj, jest tego też wyraźnym życzeniem. 
 Bracia i Siostry! Ks. Wójtowiczowi 
Bóg wyznaczył taki okres tu na ziemi i 
przeznaczył mu jeszcze jeden wymiar – 
wieczność. O tym okresie ludzkim już 
mówiliśmy. Przeznaczył mu wieczność, 
która jest też przed nami. Jest to coś co 
wymyka się naszym umysłom. Ale jedno 
wiemy, że jest to obietnica Boża, o 
której nie można zapomnieć.  
 W Księdze Mądrości, w rozdziale 
III, są takie słowa: „Dusze 
sprawiedliwych po nieznacznym 
skarceniu dostąpią dóbr wielkich”. Z 
tych słów widzimy, że Bóg bierze 
wszelkie warianty pod uwagę. Nie ma 
człowieka doskonałego. Tak samo 
można powiedzieć o zmarłym 
Kazimierzu Wójtowiczu. Każdy 
człowiek przechodzi przez walkę tu na 
ziemi, trud, przeżywa porażki. Droga 
jego prowadzi do przodu, czasem może 
się cofać, ale jest w tym wszystkim 
radość zwycięstwa. U Boga i to jest 
pewne, jeżeli nawet jest to słabość 
ludzka, taka czy inna, to Bóg daje 
przebaczenie. Sprawiedliwość tego 
żegnanego kapłana mierzy się w jego 
ustosunkowaniu się do 

 
bliźnich, i jak wiemy,  cieszył się u ludzi 
uznaniem. Ks. Wójtowicz osiągnął 
chyba wszystko to, co człowiek może 
osiągnąć nawet, gdyby ilościowo jeszcze 
żył dłużej, a przeżył 75 lat. Jeszcze dwa 
miesiące temu nie zanosiło się, że od nas 
odejdzie. Widocznie więc Bóg uznał, że 
jakościowo jego cechy były dobre i 
można go uznać za sprawiedliwego, 
mówiąc językiem Księgi Mądrości. Ale 
zapewne znajdą się i tacy, którzy może 
powiedzą: na próżno to wszystko, co 
nasz zmarły przeżył, co zdziałał, bo 
poniósł klęskę. Bo śmierć jest klęską. 
Ale tak myśli świat, który nie widzi 
niczego poza dziesiątkami lat, jakie 
człowiek może przeżyć tu na ziemi. 
Takie rozumowanie jest myśleniem 
materialistycznym, błędnym, według 
którego tyleś wart, ile zebrałeś i użyłeś. 
Gdyby to odnieść do naszego zmarłego, 
to wtedy w tym przypadku by się 
okazało, że życie w ogóle nie ma sensu. 
Ale Bóg wie lepiej niż człowiek, bo 
potrafi jasno wytyczyć sens, cel życia 
oraz drogę po której człowiek to życie 
przemierza.  
      Wróćmy jeszcze do Księgi 
Mądrości: „Bóg  sprawiedliwych 
doświadczył i znalazł  godnymi siebie”. 
Bóg uznał i zmarłego śp. Kazimierza za 
godnego siebie. Dlatego tych, którzy 
widzą tylko koniec i śmierć oraz pustkę 
w Piśmie Świętym nazwano głupimi. 
Każda śmierć w naturalny sposób 
wywołuje odruch buntu, który wyraża 
się m. in. w pytaniu: dlaczego w ogóle, 
dlaczego teraz? Czy człowiekowi nie 
należały się lata, w których mógłby się 
jeszcze cieszyć życiem? Ten sprzeciw 
jest naturalny. Podobnie jak żal, łzy i 
wszystko co towarzyszy takim 
pożegnaniom. Ale nie można tracić z 
oczu prawdy o wiecznych wyrokach 
Bożych, których nie znamy. Jezus 
Chrystus powiedział: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem, kto we 
mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie” 
(J 11, 25). Gdybyśmy w naszym bólu 
pogrzebali tę nadzieję oznaczałoby to 
również naszą niewiarę w słowa 
Chrystusa Pana. A tymczasem nic nie 
jest w Ewangelii tak wyraźnie 
powiedziane jak obietnica zilustrowana 
wskrzeszeniem Łazarza. Jeśli więc 
wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał 
musimy też konsekwentnie wierzyć, że 
każdy kto w Niego wierzy, z Nim razem 
zmartwychwstanie. Ta nadzieja zawieść 
nas nie może! Zatem to wszystko też 
trzeba nam było wyraźnie powtórzyć w 
momencie naszego zamyślenia, w dniu 
pożegnania naszego zasłużonego 
duszpasterza. 
      Bracia i Siostry! Na zakończenie na 
usta cisną się do sparafrazowania jeszcze 
słowa z Księgi Syracha (rozdz. 38): 
„Czcij więc kapłana, czcią należną dla 
jego posług /…/ Nawet wobec władców 
będą go podziwiać /…/ Pan Bóg dał 
ludziom wiedzę, aby się sławili przez 
Jego dziwne dzieła”.  

ks. prof. Edward Walewander 
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Jego serce dalej bije dla Krasnobrodu 
prowadzone przez siostrę Jadwigę Glinkę. 
Pamiętam ławki malowane na zielono, 
proste, inne od tych w szkole. Ks. 
Wójtowicz, gdy prowadził nauki dla 
ministrantów, zapisywał kredą słowa na 
pamiętnej obrotowej tablicy. Był 
organizatorem konkursów z nagrodami, 
ognisk i spotkań opłatkowych dla 
ministrantów i ich rodziców. Pamiętam go 
też jako człowieka bardzo energicznego, 
rzutkiego i uśmiechniętego, lubiącego 
żarty. Gdy wchodził do zakrystii, to głaskał 
ministrantów tak zamaszystym ruchem 
ręki, że nawet najbardziej sterczące 
grzywki się prostowały. Był człowiekiem z 
klasą, potrafiącym znaleźć się w każdej 
sytuacji i w każdym towarzystwie; mądrym 
kaznodzieją, pełnym humoru, prawie 
zawsze robiąc ogłoszenia dowcipkował.  
 Utrzymywał kontakty z szerokim 
światem ludzi Kościoła, artystami i 
myślicielami. Był animatorem koncertów 
organowych, mecenasem sztuki, twórcą 
Kalwarii Krasnobrodzkiej, inicjatorem 
dożynek i jasełek. Dbał o liturgię. Już w 
pierwszej połowie lat siedemdziesiątych 
przygotowywał foldery z pieśniami na 
uroczystości odpustowe, co w ówczesnych 
czasach było nowatorskie. Za jego kadencji 
proboszczowskiej działały grupy oazowe i 
zostały wprowadzone Msze św. beatowe 
dla młodzieży.  
 Po odejściu ks. Kazimierza 
Wójtowicza z Krasnobrodu, miałem 
możność jako kleryk, kilkakrotnie 
pomagać mu w parafii Czerniejów. 
Następnie, po moich święceniach w 1987 
roku i wyjeździe na studia do Rzymu 
utrzymywaliśmy kontakt listowy. Od 1998 
roku, czyli od momentu mojego przejścia z 
Zamościa na KUL, nasze spotkania 
ożywiły się, tym bardziej, że w sąsiednim 
bloku mieszkał bliski kolega ks. 
Wójtowicza, ks. pułkownik Marian Sternik 
(zmarł w listopadzie 2004 r.).  
 Bardzo ceniłem sobie rady Księdza 
Kanonika, jego ojcowskie podejście. 
Budowało mnie, gdy wyrażał swoją 
szczerą i 

przyjacielską radość z moich naukowych 
sukcesów.  Mieliśmy jeszcze wiele planów 
na jego emeryturę...  
 W zasięgu jego pasterskiego spojrzenia 
wychowało się kilka pokoleń parafian 
krasnobrodzkich. Był on w stanie wielu 
spośród nas rozkochać w Chrystusie i Jego 
Matce. To bogactwo ducha nie odeszło w 
niepamięć wraz z Jego przejściem do Pana, 
lecz nadal owocuje i buduje nasze życie, i 
ożywia naszą nadzieję.  
...Dziękuję Ci Panie Jezu, że postawiłeś ks. 
Kazimierza Wójtowicza na naszej drodze. 
On pokazał swoją mądrością i 
świadectwem życia, że Ty jesteś jedyną 
pewną Drogą, Prawdą i Życiem. Bądź 
Boże uwielbiony w swoich sługach! 
 
PS Ks. Kazimierz Wójtowicz czytając 
kiedyś mój tomik pt. „Wyspy”, zwrócił 
szczególną uwagę na jeden z wierszy i 
wyraził życzenie, bym w przyszłości mu 
go zadedykował, co niniejszym czynię. 
 

„Wyspa szczęścia” 
Już tyle lat minęło 
powtarzasz te same dowcipy 
Z ołówkiem w ręku 
liczysz złotówki wydane na prezenty 
 
Nie możesz pogodzić się 
że szczęście jak fala 
przychodzi i odpływa 
zanurzając coraz bardziej  
stopy w mule 
 
Chciałbyś by szczęście 
miało jedno przybicie i żadnego oddalenia 
żeby było jedno radosne objęcie 
a potem żadnego odrzucenia 
 
Szczęście jak fala: 
raz bliżej raz dalej 
a czasem zero 
w skali Beauforta 

ks. dr hab. Krzysztof Guzowski 
 

 W swojej pamięci przechowuję 
wiele wspaniałych wspomnień 
związanych z osobą ks. kanonika 
Kazimierza Wójtowicza. Mój tato, Jan 
Guzowski, zetknął się z nim osobiście 
bardzo wcześnie, gdy ten był jeszcze 
klerykiem. Kleryk Kazimierz zaraz na 
początku swego pobytu w parafii 
Krasnobród zapragnął zwiedzić 
najbliższe okolice. Mój ojciec 
zaprzęgnął Karego do żelaznego wozu i 
krajoznawcza wycieczka w towarzystwie 
pana organisty Korniewskiego odbyła 
się m.in. przez Kaczórki, Bondyrz, 
Guciów, Malewszczyznę. W Guciowie 
wspięli się pieszo na szczyt grodziska (z 
grupy tzw. Grodów Czerwieńskich), z 
którego rozciąga się wspaniały widok na 
dolinę Wieprza. Seminarzysta z Lublina 
był zauroczony meandrami Wieprza, 
soczystą zielenią lasów, starodrzewiem, 
kolorowymi polami, intensywnym 
śpiewem ptaków. To zauroczenie 
pozostało ks. Kazimierzowi na całe 
życie. Już będąc w Czerniejowie, gdy 
częstował grzybami, dopowiadał z 
uśmiechem: grzyby z lasów 
krasnobrodzkich! Częstując miodem, 
dodawał: to najlepszy miód, bo z 
Krasnobrodu. Podobnie było z 
borówkami, jagodami, dziczyzną... 
Takim pasjonatem Krasnobrodu pozostał 
do końca. Nawet, gdy leżał ostatnio w 
szpitalu w Lublinie, zwierzał się, że gdy 
wyzdrowieje, to jego marzeniem jest, by 
pojechać do Krasnobrodu, do Matki 
Bożej... W Krasnobrodzie wystarczyło 
mu kilka chwil, by nabrać sił fizycznych 
i duchowych. Tak m.in. planował swoją 
emeryturę: jak najczęściej bywać w 
Krasnobrodzie, a może nawet w nim 
osiąść... Niejednokrotnie wchodząc z 
trudem na trzecie piętro swojego bloku 
w Lublinie, powtarzał: marzy mi się 
mieszkanie na parterze, albo ... w 
Krasnobrodzie. 
 Bliski kontakt mojej rodziny z ks. 
Wójtowiczem utrzymywał się również 
dzięki temu, że mój tato był przez wiele 
lat na plebanii fryzjerem. Jako kilkuletni 
malec gościłem kilkakrotnie w pokojach 
księży: ks. Wójtowicza i ks. Telejki. W 
pamięci zapadła mi również w sposób 
szczególny postać ks. Bogumiła Telejki, 
późniejszego mnicha kameduły. Ks. 
Bogumił, to „złota rączka”: był m.in. 
konstruktorem rzutnika i centralki 
wyłączników elektrycznych, którą 
umieścił w podstawie swojego łóżka 
oraz regulatora natężenia światła. 
Stamtąd mógł regulować różnymi 
urządzeniami nie ruszając się z miejsca. 
Te niezwykłości bardzo działały na moją 
dziecięcą wyobraźnię. 
 W 1968 roku, gdy miałem 6 lat, ks. 
Wójtowicz jako opiekun ministrantów 
przyjął mnie w ich szeregi. Zbiórki 
ministranckie odbywały się w tzw. 
oratorium, tam też odbywały się 
katechezy, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ks. Kazimierz Wójtowicz i ks. kan. Ludwiki Liwerski 
z dziećmi pierwszokomunijnymi w nieistniejącej już kaplicy na placu przykościelnym 
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Rozważania na temat  
Ojca, Przyjaciela i Brata 

 
 Byłem młodzieńcem, kiedy rozeszła 
się wieść o odejściu z Krasnobrodu 
Księdza Kazimierza Wójtowicza. 
Młodego człowieka zmiany księży w 
parafii niewiele interesują, chyba że, tym 
człowiekiem jest ktoś, kto daje się 
poznać poprzez swoje energiczne i pełne 
poświęcenia zaangażowanie w tworzenie 
religijnego charakteru parafii. Właśnie 
taki obraz Proboszcza parafii Krasnobród 
wyniosłem z lat młodzieńczych. W mojej 
pamięci został rys Jego duchowej 
sylwetki, na którą składała się pokorna i 
wierna służba sakramentalna, 
apostolstwo słowa w wymiarze 
sakramentalnym i wymiarze ludzkim – 
jednym słowem – postawa troskliwego 
Pasterza dbającego o podniesienie 
poziomu religijnego, kulturalnego, to 
znaczy życia duchowego swoich 
wiernych. Tak odczytuję to dzisiaj i 
widzę coraz wyraźniej głębię tej 
szlachetnej pracy.  
 Obraz, jaki odkrywa się mojej 
świadomości, to ten odsłaniający Osobę 
Czcigodnego Kapłana posługującego w 
sposób doskonały, powiedziałbym 
najwznioślejszy. Był w tym Kapłanie 
ideał oddania we wszystkim, ideał 
wykonywania wszystkiego nie tylko 
dobrze, ale najlepiej. Wydaje się, że 
pomagała w tym Zmarłemu wysoka 
inteligencja, umiejętność wnikliwej 
oceny sytuacji podporządkowane 
ideałowi Chrystusa-Sługi: „Który 
przyszedł, aby służyć”. Może, nieraz te 
wysokie aspiracje stawały się uciążliwe 
dla otoczenia – bo zbyt wiele oczekiwał, 
zbyt wiele należało wykonać, jak to 
widzimy i dziś w naszych relacjach z 
ludźmi, kiedy wymagamy więcej. W tym 
sensie Ksiądz Kanonik był Ojcem 
narzucającym wartości dobra, Ojcem 
wzywającym do rozwoju osobowości, po 
prostu wymagającym, na wzór 
ewangelicznej przypowieści, pomnażania 
swoich talentów. Doskonałość ta 
widoczna była także w solidnym 
przygotowywaniu Liturgii i nabożeństw. 
Nie dziwi więc fakt, że parafia żyła coraz 
bardziej życiem wiary, czerpanej z 
nabożeństw i eucharystii sprawowanej 
przez grono czcigodnych kapłanów. 
Trudno opisać tę duchową atmosferę, 
która pozostała również w moim sercu i 
tam pozostała, aby w swoim czasie 
zaowocować wyborem najpiękniejszej z 
dróg – kapłaństwem. Dzisiaj widzę, że 
ten właśnie Boży klimat miał tak wielki 
wpływ na wzrost mojej wiary i miłości. 
Jestem za to mojemu Zmarłemu 
Proboszczowi i Przyjacielowi bardzo 
wdzięczny.  
 Za jedno ze wspomnień dotyczących 
tej Bożej atmosfery niech posłuży 

 
przeżycie podczas majówki w mojej 
rodzinnej wiosce. Szary zwykły dzień, 
podobny do wielu innych, spracowani, 
zmęczeni ludzie (często wracający 
bezpośrednio z pola), śpiewający 
nabożnie pieśni i przyjazd Proboszcza, 
który powiedział mniej więcej tak: 
„chciałem zobaczyć, jak się modlicie, jak 
czcicie Matkę Najświętszą i chciałem 
choć przez chwilę być z Wami” i 
błogosławił nam. Jakże wielka radość nas 
ogarnęła, jakże z głębi serca śpiewaliśmy 
i cieszyliśmy, że ten Kapłan ceni naszą 
wiarę, naszą pobożnością. Przyznam 
dzisiaj, że wtedy naprawdę nie chciało 
się wracać się do domu. To, rozbudzenie 
ducha religijnego, było wynikiem wielu 
innych duszpasterskich „zabiegów” i 
Jego spotkań z wiernymi. Ksiądz 
Kanonik traktował nas jak dzieci, które 
miał prowadzić przez życie drogą wiary 
do Chrystusa, do nieba. On to właśnie 
czynił, miał tego ogromną świadomość, 
świadomość swej odpowiedzialności 
przed Bogiem.  
Doświadczenie bliskości tego 
wyjątkowego Kapłana było udziałem 
kolejnych lat mojego dorastania, w czasie 
studiów w Seminarium Duchownym w 
Lublinie. Nie wiedziałem wówczas, że 
tworzy się coś, co zostanie zapisane w 
sercu jako życzliwe, ciepłe i ważne. Moje 
przyjazdy na parafię w Czerniejowie 
traktowane jako przygotowanie 
(praktyka) do kapłaństwa spędzałem w 
klimacie ojcowskich, pouczających 
rozmów, w czasie których zapoznawałem 
się z różnymi aspektami roztoczenia 
duszpasterskiej troski nad wiernymi, ale 
również trudnościami związanymi z 
religijną oziębłością. Tam, otwierały mi 
się oczy na kapłaństwo, które – jak się 
przekonałem – stanowi trud ciągłej pracy 
polegającej raczej na dawaniu ze swojego 
serca, sił ze swojej natury, miłosiernego 
wyciągania dłoni ku tym, którzy wierzyć 
nie chcą i wiarę ośmieszają. Ksiądz 
Kanonik dał mi poznać, można rzec „od 
kuchni” kapłaństwo służebne i po części 
siebie samego. Chyba przez te spędzone 
razem lata stałem się kimś dla niego 
bliskim, nie do końca mając tego 
świadomość. Wyraził to kiedyś słowami: 
„Stasiu, ja myślę, że ty przyjdziesz tu do 
mnie i będziemy razem pracować”. Tak 
się nie stało. Bóg skierował moje kroki 
do własnej diecezji, a nasze drogi na parę 
lat się rozeszły. Czerniejów, zapadł 
jednak we mnie głęboko. Mogę 
dziękować dzisiaj Bogu, że u progu 
mojego kapłaństwa znalazł się Ktoś, kto 
je kochał całym swoim życiem, mogę 
dziękować, że był to Ktoś, kto kochał 
Kościół i budował go postawą pełną 

 
 
odpowiedzialności i najszlachetniejszych 
uczuć. W tym sensie obraz ojcostwa 
został pogłębiony czynnikiem osobistej 
więzi i wprowadzeniem w ojcostwo 
kapłańskie mające na względzie dobro 
wierzących.  
 Najbardziej żywe spojrzenie na 
Osobę Czcigodnego Kanonika zostawiły 
we mnie ostatnie lata z czasów studiów 
doktoranckich (2000-2005) w Lublinie, a 
więc ostatnie lata Jego życia. Dość 
często, w czasie pisania pracy robiłem 
sobie tzw. przerywniki, by znaleźć 
wytchnienie i poradę u starszego Brata w 
kapłaństwie, który je już niejako przeżył i 
nic nie było Mu w tej materii obce. Z tym 
mądrym człowiekiem rozmawiałem jak z 
przyjacielem, dzieliłem się swoimi 
problemami, a on zadawał pytania i na 
swój sposób roztrząsał, chcąc wedle 
swoich sił mnie wspomóc.  Wsparciem i 
miłością towarzyszył mi do ostatnich 
chwil, zajmując ważne miejsce w moim 
życiu i godne miejsce na mojej obronie 
doktorskiej. Z tym Czcigodnym 
Kapłanem spędziłem wiele wyjątkowych 
chwil. Wspominam Jego radosne, pełne 
elokwencji opowieści, kiedy razem 
gdzieś podróżowaliśmy, a On 
wydobywał z siebie żywe wspomnienia 
związane oczywiście z Krasnobrodem. 
Czułem, że ta kraina była Jego życiem, 
oazą Jego najczulszej miłości, do niej już 
w ostatnich latach tęsknił, nic nikomu nie 
mówiąc, o niej rozmyślał – a nawet miał 
ciche projekty (co mogę już dzisiaj 
wypowiedzieć) większego rozsławienia 
Sanktuarium. Wyczuwałem w tonie 
opowieści, że Jego serce żyje dalej dla 
Krasnobrodu, sprawy parafii są Mu 
drogie, a niedomagania bolesne. Takie 
chwile łączyły nas coraz bardziej. Kiedy 
wspominam te wydarzenia, widzę, iż one 
złączyły mnie mocno ze Zmarłym i tę 
więź bardzo odczuwam, nosząc w sercu 
trudny do wytłumaczenia brak, 
nostalgię... Jakże wielką rzeczą jest 
przyjaźń! Wypada powtórzyć tu tylko 
słowa mądrości, które teraz rozumiem: 
„kto znalazł przyjaciela skarb znalazł” - 
najcenniejszy.  
 Zamykając moje krótkie rozważania 
na temat Czcigodnego Proboszcza 
Krasnobrodu, chcę wskazać na Jego 
rozumienie tajemnicy kapłaństwa. 
Nachylenie ku mojej osobie – wydaje mi 
się – zostało zakotwiczone w miłości do 
Kościoła. Wygląd, estetyka, wystrój 
kościoła, to za mało, aby być 
zadowolonym. Czcigodny Brat w 
kapłaństwie wiedział, że te najpiękniejsze 
mury kościoła muszą mieć serce, które je 
rozgrzewa. Każdy kapłan takie serce 
musi posiadać. On, ten Kościół kochał i 
chciał, by był kochany przez innych 
kapłanów. Widząc mnie, o wiele 
młodszego od siebie, przed którym to 
kapłaństwo niejako się zaczyna, chciał 
wspomóc, radzić, być ze mną... Chyba  

Ciąg dalszy na str. 10 



10                                                                                 Styczeń 2006              sobie, w 
 

 

Rozważania na temat...  
 
Ciąg dalszy ze str. 9 
dlatego miał dla mnie zawsze pomocną 
dłoń i otwarte serce pragnąc, bym 
również ja zrealizował je najlepiej, 
najpełniej. Cenił moje kapłaństwo, 
dlatego nazywam Go także moim 
Bratem – Bratem starszym, bardziej 
doświadczonym, pomocnym mi przez 
całe życie. Ostatnie pięć lat pobytu w 
Lublinie wniosło w nasze relacje inne 
tematy, bardziej eschatologiczne. 
Ksiądz Kanonik zastanawiał się nad 
wiecznością. Mimo pełni sił, może 
podświadomie, wyczuwał  

 

 
swój kres i nieuchronność stanięcia 
przed Bożym trybunałem. W takich 
chwilach nie kryłem mojego 
zakłopotania, bo jakże człowiek w pełni 
sił może bardzo wnikać w wieczność. A 
jednak, właśnie tak należy postępować, 
trzeba myśleć o wieczności każdego 
dnia, myśleć o spotkaniu z Panem, 
„który za dobro wynagradza a za zło 
każe”, trzeba wysilać się – tak, jak On – 
by być dobrym i pomagać wszystkim, a 
przez to osiągnąć wieczność. 
 Ksiądz Kazimierz Wójtowicz, był 
Kapłanem na wskroś mądrym Bożą 
mądrością. Umiał przewidywać, 
wytężać  

 
swój umysł ku przyszłości i ją 
projektować po swojemu, jak to się 
zwykło mówić: „do odważnych świat 
należy”, albo używając myśli 
teologicznej „być namaszczonym” 
Bożym Duchem, aby rozwijać 
królestwo Boże na ziemi. Tak, On umiał 
kształtować rzeczywistość, umiał ją 
doskonalić, wkładając w to całego 
siebie. Mam niezłomną nadzieją, że Bóg 
Chwały to życie wynagrodzi, 
wprowadzając Go do Krainy, gdzie jest 
tylko „radość i pokój” i mam nadzieję, 
że Krasnobród będzie w Nim miał 
orędownika w niebie. 

ks. dr Stanisław Górnik 

 

Wspomnienie o ks. Kazimierzu Wójtowiczu 
 
 Po ukończeniu Wyższego 
Seminarium Duchownego w Lublinie w 
1977 r. i przyjęciu święceń kapłańskich 
z rąk ówczesnego bpa Bolesława Pylaka 
otrzymałem nominację do mojej 
pierwszej parafii - Krasnobrodu.  
 Jest to miejscowość pięknie 
położona, na Roztoczu, w dolinie rzeki 
Wieprz, gdzie znajduje się Sanktuarium 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 
Kustoszem tego świętego miejsca, w 
tamtym czasie, był znany mi już 
wcześniej, ks. kan. Kazimierz 
Wójtowicz. 
 Jako młody ksiądz miałem tę 
możliwość, by przez okres od 1977 do 
1982 roku duszpasterzować razem z ks. 
Kazimierzem. Ten czas wspominam 
bardzo dobrze. Od swego proboszcza 
nauczyłem się wiele. Był On Ojcem nie 
tylko dla swoich parafian, ale i dla nas 
kapłanów, ponieważ wymagał od siebie 
i jednocześnie od nas. Sanktuarium 
Krasnobrodzkie ukochał całym swym 
sercem i dla niego bez reszty poświęcił 
ten czas. To dzięki niemu świątynia 
pięknie została odnowiona i odzłocone 
zostały ołtarze, a na 10-lecie koronacji 
wybudowano piękne organy, które 
swym dźwiękiem rozgłaszają chwałę 
Pani Krasnobrodzkiej. To dzięki 
niezmordowanemu Ks. Kazimierzowi, 
który nie lubił nigdy siedzieć z 
założonymi rękoma, powstała kalwaria 
wykonana z drzewa ofiarowanego przez 
miejscowych parafian przez pana 
Lucjana Borutę - rzeźbiarza z 
Drohiczyna. Ks. Kanonik wprowadził w 
okresie Bożego Narodzenia 
kolędowanie poszczególnych 
miejscowości po mszach w kościele. 
Zainicjował recitale organowe, które 
odbywają się po dziś dzień w okresie 
wakacji, niezapomniane procesje w 
odświętnych strojach ludowych i 
doroczne dożynki parafialne z pięknymi 
korowodami wieńców.  
On tym żył i cieszył się, że parafianie w 
to wszystko się angażują. To był tytan 
kapłańskiej pracy. Krasnobród ukochał 

całym swym sercem i do końca swych 
dni żył tym wszystkim, co tam się 
dzieje. W swoim testamencie napisał: 
"Dziękuję parafianom z Krasnobrodu za 
wszystko, czego doznałem w ciągu 25 
lat pracy z Nimi, szczególnie za 
modlitwy i wszelką pomoc po moim 
odejściu z Krasnobrodu i wypadku 
samochodowym aż dotąd, gdy piszę te 
słowa". Niejednokrotnie może był 
nierozumiany przez parafian, ale ich 
wszystkich jednakowo, po ojcowsku 
kochał. Cieszył się ich osiągnięciami i 
bolał, gdy widział, że jest nie tak, jak 
winno być.  
 Na sercu leżała mu też troska o 
nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
To za jego pobytu było tylu młodych, 
którzy usłyszeli głos Pana "Pójdź za 
mną". Dziś pracują oni nie tylko w 
kraju, ale i poza granicami na misjach. 
Kiedy przychodził miesiąc maj, a ludzie 
zbierali się późnymi wieczorami przy 
krzyżach albo kapliczkach by uwielbiać 
Maryję poprzez śpiew litanii 
loretańskiej, wychodził czasami z 
klasztoru, nasłuchiwał skąd niesie echo 
śpiewu i mówił: "jedziemy tam, aby 
wspólnie z nimi się pomodlić", a potem 
porozmawiać na różne tematy związane 
z życiem parafii i nie tylko. Po pożarze 
Wystawy Maryjnej na górze klasztoru 
na nowo przepracował, by pielgrzymi 
mogli jak najlepiej poznać kult Matki 
Bożej na polskiej ziemi.  
 W szóstym miesiącu stanu 
wojennego rekolekcje prowadzili 
Ojcowie Jezuici, a na ich zakończenie, z 
inicjatywy ks. proboszcza, na terenie 
parafii zostały postawione 33 krzyże. 
Jeden z nich góruje do dziś nad 
Krasnobrodem niczym krzyż na 
Giewoncie wskazując miejscowym, 
pielgrzymom i turystom właściwą 
drogę, po której winni iść. Gdy odszedł 
z Krasnobrodu przybył do Czerniejowa, 
gdzie przez pewien czas był wyłączony 
z pracy duszpasterskiej z powodu 
wypadku samochodowego. Po 
odzyskaniu zdrowia postawił w miejscu 

wypadku, między Fajsławicami a 
Łopiennikiem, krzyż na którym 
umieścił napis: 

 
"Bóg darował mi życie"  

11 lipca 1982 roku 
 
Jednak po odzyskaniu zdrowia, jak w 
Krasnobrodzie, tak i tu z takim samym 
zapałem zabrał się do pracy 
duszpasterskiej. To dzięki wielu jego 
inicjatywom, tak kościół, jak i otoczenie 
nabierało nowego wyglądu i siew ziarna 
na glebie dusz też zaczynał przynosić 
plony. Pracował w tej parafii przez 18 
lat, aż do przejścia na emeryturę. 
Wydawało się, że już jako emeryt 
odpocznie, ale to nie ten charakter. 
Przyjeżdżał do Milejowa, gdzie obecnie 
pracuję, by służyć mi swoim 
doświadczeniem i pomocą w kościele. 
Odprawiał msze św., udzielał 
sakramentu chrztu i spowiadał. Przez 
miejscowych parafian został dobrze 
przyjęty i zaakceptowany. Gdy siadał do 
konfesjonału ustawiały się kolejki. W 
życie tej wspólnoty wniósł wiele radości 
i spokoju i za to jesteśmy mu wdzięczni. 
Będzie go nam teraz brakowało. Drogą 
krzyża kapłańskiego naznaczone było  
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życie ks. Kazimierza, który odszedł po nagrodę do Pana 3 
stycznia 2006 r. Będzie Go brakować, tak piszącemu te 
słowa wspomnień, jak i tym, którzy z nim się spotykali na 
tym łez padole. Odpoczywaj w Panu... 

    
Pamięci Księdza Kanonika Kazimierza 

 
Czy hołd złożyć Księdzu potrafię, 
za całą milejowską Parafię? 
 
Przychodzimy na świat z talentami 
Są różnie rozdzielane między nami. 
Ksiądz Kazimierz otrzymał - Kapłaństwo. 
Chylili przed nim głowy i ubodzy i wielcy państwo. 
 
W ciągu swego życia dał dużo dobrego, 
w homilii i konfesjonale nauczał "nie czyń złego" 
Przy nie jednej spowiedzi człowieka ukierunkował 
Spowiadający się często swe życie wyprostował. 
 
W każdym z nas lęk przed spowiedzią siedzi 
Do Ciebie - jak do Ojca - szło się do spowiedzi. 
Tak szczerze i mądrze pouczał 
Że spowiadając się - jakbyś kamień z siebie zrzucał. 
 
Pamięć w nas na zawsze zostanie 
Po tak miłym, ojcowskim kapłanie. 
Katedra Lubelska Cię żegnała, 
Nasza Parafia, zaszczytu tego nie miała. 
 
Ciało Twe spoczywa z rodzicami 
W myślach Kapłanie, jesteś jeszcze z nami 
Może dusza Twa Ojcze, już jest w niebie? 
Kiedyś i my, Parafianie dołączymy do Ciebie. 
 

ks. Franciszek Kamiński 
   Proboszcz Parafii w Milejowie 

 
 

Ostatnia wola 
ks. Kazimierza Wojtowicza 

 
 Ostatnia wolą zmarłego było przekazanie do Kościoła 
NNMP w Krasnobrodzie następujących wot:  
 

 
Kielich Prymicyjny – dar od ojca 
z okazji Mszy Świętej Prymicyjnej 

 
 

 
 

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej 
 
 

 
 

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus 
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Z obrazem na sercu  
Przygotowania do Koronacji Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

 
 Pierwszą i bardzo ważną sprawą 
odnośnie słynącego łaskami Obrazu 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej było 
opracowanie historyczne i artystyczne 
przez profesorów KUL-u. To jednak nie 
wszystko. Trzeba było poddać Obraz 
renowacji i konserwacji. Tej bardzo 
odpowiedzialnej pracy podjęli się 
panowie profesorowie: Bronisław 
Brykner i Tadeusz Korpal z Krakowa. 
 Cudowny Obraz miałem (ks. 
Kazimierz Wojtowicz) odwieźć do 
Krakowa. Wybrałem się nocnym 
pociągiem z Zamościa. Cudowny Obraz 
złożony w srebrnej kasecie ufundowanej 
niegdyś przez p. Kazimierza 
Fudakowskiego umieściłem w kieszeni 
mojej marynarki i udałem się do 
Zamościa. Oczekując na odjazd pociągu 
do Krakowa, zatrzymałem się na kilka 
godzin u ks. Edmunda Markiewicza 
(wikariusza w Kolegiacie). Był to czas 
modlitwy i czuwania. Po czym udałem 
się w nocną podróż pociągiem PKP. Czy 
można sobie wyobrazić szczęście, 
radość, zaszczyt i odpowiedzialność?! 
Przecież miałem na swym sercu święty 
Wizerunek Pani Krasnobrodzkiej – a 
więc czułem się bezpiecznie. 
  Do Krakowa przyjechałem rano. 
Zmęczony ale bardzo szczęśliwy. 

 
Tramwajem dojechałem na ulicę 
Słowackiego przy której mieszkał p. 
Profesor Tadeusz Korpal. Otworzyły się 
drzwi domostwa, za którymi p. Profesor 
wraz z małżonką i p. Profesor Brykner – 
odświętnie ubrani – powitali mnie z całą 
serdecznością. Następnie wskazali 
pokój, w którym był urządzony ołtarzyk 
z zapalonymi świecami, ozdobiony 
kwieciem. Po ustawieniu Obrazu na 
ołtarzyku – wszyscy uklękliśmy do 
modlitwy. Dom p. prof. Korpala stał się 
Sanktuarium. 
 Nocnym pociągiem wracałem do 
Zamościa, świadomy sprostania zadaniu 
jakie mi powierzono. Nad wszystkim 
czuwała Matka Boża. 
 Po kilku miesiącach ks. prałat 
Ludwik Liwerski i ja udaliśmy się do 
Krakowa po odbiór odnowionego 
Obrazu. Cudowny Obraz zastaliśmy 
umieszczony na ołtarzu w mieszkaniu 
Profesora. Wszyscy uklękliśmy przed 
Obrazem na modlitwę. Po załatwieniu 
wszystkich formalności został 
sporządzony protokół, w którym między 
innymi czytamy: 
 „Oddany nam do renowacji obrazek 
jest bardzo zniszczony i w kilku 
miejscach uszkodzony przez mole oraz 
pyłem i piaskiem nadżarty...” 
 To potwierdzałoby historię Obrazu, 

 
że był pozostawiony na ziemi przez 
Kozaków od jesieni 1647 roku do 
wiosny 1648. Protokół podpisany w 
Krakowie dnia 11 grudnia 1963 roku 
przez prof. Bronisława Bryknera i prof. 
Tadeusza Korpala, podpisali także ks. 
prałat Ludwik Liwerski i ks. Kazimierz 
Wojtowicz.  
 Nocnym pociągiem relacji Kraków-
Zamość powróciliśmy do Krasnobrodu. 
Miałem znów ogromny zaszczyt i 
szczęście mieć cudowny Obraz na 
swoim sercu. Byliśmy z Ks. Prałatem 
sami w przedziale wagonu – modliliśmy 
się na różańcu, odmawiając Litanię 
Loretańską do NMP- czuwając w ten 
sposób przy naszej Matce. Noc w 
podróży minęła szybko. Nad ranem 
dojechaliśmy do stacji kolejowej Długi 
Kąt. Tu czekał na nas wcześniej 
umówiony p. Andrzej Korniewski. 
Swoim autem odwiózł nas do 
Krasnobrodu. Szczęśliwi choć zmęczeni, 
bezpiecznie powróciliśmy do domu. Czy 
Pan Andrzej Korniewski był świadomy, 
że wiezie cudowny Obraz? Tego nie 
wiem. 
 Powróciła Pani na swój tron w 
ołtarzu krasnobrodzkiej świątyni. 
Upadłszy na kolana, odprawiliśmy 
nabożeństwo dziękczynne za opiekę i 
wszelkie doznane od Niej łaski – 
błagając o pomoc w realizacji dalszych 
planów w przygotowaniu 
UROCZYSTEJ KORONACJI. 
 

ks. Kazimierz Wójtowicz 
 

List ks. prałata Ludwika Liwerskiego 

do Księdza Biskupa Piotra Kałwy 
 
 Z powodu podeszłego wieku i 
słabego zdrowia proszę Waszą 
Ekscelencję o powierzenie administracji 
parafii krasnobrodzkiej ks. K. 
Wójtowiczowi. 
 1. Ksiądz Kazimierz Wójtowicz w 
czasie 11 lat  pracy w parafii Krasnobród 
dał bardzo duży wkład w rozwój życia 
religijnego parafii oraz w kult Matki 
Bożej w Jej Cudownym Obrazie 
Krasnobrodzkim. 
 Punktem kulminacyjnym jego 
współpracy była Koronacja Cudownego 
Obrazu. Tak w pracach 
przygotowawczych, jak i w 
przeprowadzeniu uroczystości 
koronacyjnych ks. Kazimierz okazał się 
niezastąpiony i okazał mi wielką pomoc, 
a w niektórych sprawach był całkiem 
samodzielny. Podobnie w 
przygotowaniach odpustów jego ręka jak 
zawsze wybitna. 
 W wielu dziedzinach 
duszpasterstwa, podobnie jak w 
kontynuacji ekspozycji obrazów 
maryjnych z polskich Sanktuariów, w 
wystawie wieńców dożynkowych, w 
organizacji programów artystycznych, 
m.in. kolędowania przy  

ks. Kazimierz Wójtowicz podczas  
koronacji Obrazu MB Krasnobrodzkiej 
żłóbku – wykazuje niezwykłe zdolności, 
umiejętności i zamiłowanie. 
 W dziedzinie gospodarczej, jak 
budowa ołtarza polowego, ufundowanie 
dzwonów – wykazał wiele inicjatywy i 
kompetencji. 
 W kościołach filialnych 
odremontował i dostosował do wymagań 
posoborowych w liturgii całe wnętrza 
świątyni. 

 
2. Jest punktualny, obowiązkowy, w 
ciągu długoletniej pracy w 
Krasnobrodzie nie było żadnej sytuacji 
zaniedbania, konfliktu czy zmęczenia. 
Zawsze ofiarny i życzliwy. 
 Szczególnie jest oddany sprawie 
kultu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, 
wiążąc z inicjatywami swojej osobistej 
pobożności Maryjnej.  
 3. Życie prywatne Ksiądz Kazimierz 
Wójtowicz prowadzi czyste i 
przykładne, jest taktowny, posłuszny i 
lojalny.  
  4. Nabyta w obozie 
koncentracyjnym w Dachau choroba 
serca coraz bardziej utrudnia mi 
podejmowanie trudnych obowiązków, 
ośmieliłem się nakreślić sylwetkę ks. 
Kazimierza Wójtowicza na podstawie 
wieloletniej z nim współpracy w 
przekonaniu, że może on sprostać 
nowym obowiązkom dodatkowej jego 
odpowiedzialności, a ja mógłbym 
pozostać na posługiwaniu kapłańskim u 
stóp Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 
przy jego boku jako „baculi senectutis 
meae”. 

ks. prałat Ludwik Liwerski 
14.IV.1969r. 
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Zwyciężymy Chryste przez Twój Krzyż 
 

Historia powstania Kaplicy pod wezwaniem Krzyża Św. w Łuszczaczu 
 
 Wieś Łuszczacz odległa od kościoła 
parafialnego o 9 km. polnej drogi, 
położona jest w powiecie Tomaszów 
Lubelski, a należąca do Rzymsko-
Katolickiej Parafii Naw.N.M.P. w 
Krasnobrodzie, dekanatu zamojskiego, 
diecezji lubelskiej. 
 W roku 1979 w miesiącach od marca 
do listopada mieszkańcy Łuszczacza w 
100% wierzący, sami wybudowali 
wspólnymi siłami, bez pozwolenia i 
planu drewniany budynek o wymiarach 
11x 8m przeznaczając go na potrzeby 
wioski: jak Msza św. i inne uroczystości 
wioskowe czy rodzinne. Budynek ten 
postawiono na gruncie stanowiącym 
własność wspólnoty gruntowej wsi 
Łuszczacz. Trzeba zaznaczyć, że 
terenowe władze administracyjne w 
Tomaszowie Lubelskim i gromadzkie w 
Suśćcu wiedziały i widziały powstający 
nielegalnie budynek i nikt tym 
mieszkańcom na to nie zwracał uwagi. 
 Dnia 21 listopada 1972r. gdy po raz 
pierwszy na zaproszenie mieszkańców 
przyjechał tu miejscowy proboszcz ks. 
Kazimierz Wójtowicz, by odprawić dla 
26 chorych, starców i kalek Mszę św. i 
udzielić im sakramentalnej posługi, 
wówczas Terenowe Władze z 
Tomaszowa Lubelskiego zareagowały 
natychmiastowo i bardzo gwałtownie. 
Zainteresowano sprawą Łuszczacza 
organa MO, Prezydium W.R.N. w 
Lublinie i Wydział do Spraw Wyznań 
oraz Urząd do Spraw Wyznań w 
Warszawie, a nawet Prezesa Rady 
Ministrów. 
 Dnia 24 listopada 1972r. wezwano 
do W.R.N. w Lublinie Wydział do 
Spraw Wyznań, przedstawiciela Kurii 
Biskupiej w Lublinie w osobie Księdza 
Prałata Wojciecha Olecha Wikariusza 
Generalnego Biskupa Lubeslkiego, 
któremu wręczono kategoryczny protest 
za to, że „Ks. Kazimierz Wójtowicz, 
administrator parafii Krasnobród pow. 
Zamość w dniu 21 listopada 1972r. we 
wsi Łuszczacz pow. Tomaszów Lubelski 
w świetlicy wiejskiej wbrew 
obowiązującym przepisom prawa 
odprawił nabożeństwo, usiłując tym 
samym samowolnie zmienić 
dotychczasowy charakter użytkowania i 
przeznaczenia budynku”. (Dla 
wyjaśnienia podaję, że budynek ten nie 
był nigdy świetlicą). 
 Kierownik Wydziału do Spraw 
Wyznań przy W.R.N. w Lublinie 
wręczając protest zakomunikował dając 
to na piśmie, „że w przypadku nie 
zastosowania się do żądań władz 
państwowych w sprawie usunięcia 
samowolnie wniesionych przedmiotów 
kultu religijnego ze świetlicy wiejskiej w 
Łuszczaczu i łamanie prawa 

 
państwowego przez księży diecezjalnych 
zostaną cofnięte wydane już zezwolenia 
na budowę plebani, budynków 
gospodarczych, na rozbudowę kościoła 
w Nieliszu, rozbudowę KUL i 
zezwolenie na zbiórkę publiczną, 
wydane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych na rozbudowę KUL”. 
Dnia 25 listopada 1972r. Ks. Kazimierz 
Wójtowicz administrator parafii 
Krasnobród składa w Kurii Biskupiej 
wyjaśnienie o stanie faktycznym 
zaistniałym w Łuszczaczu, co też 
uczynił i wobec jego mieszkańców. Jako 
rezultat tego wystąpienia mieszkańcy 
powrócili w spokoju do swoich domów 
zabierając z kaplicy obrazy. Pozostał 
jedynie krzyż mocno przybity na 
wewnętrznej frontowej ścianie. 
 W nocy z dnia 28 na 29 listopada 
tegoż roku zginął krzyż, co wywołało 
nowe a mocne oburzenie mieszkańców. 
 30 listopada 1972r. mieszkańcy 
Łuszczacza wnieśli spowrotem obrazy 
religijne urządzając kaplicę. 
 Na zebraniach wioskowych, 
terenowe władze administracyjne usilnie 
wpływały, aby miejscowa ludność 
przeznaczyła ten budynek na świetlicę, 
ośrodek zdrowia, klub, szkołę, remizę 
obiecując na wykończenie i urządzenie 
sumę 40.000zł. mówiąc „Kaplicą to nie 
jest, nie było i nie będzie”. Mieszkańcy 
Łuszczacza zdecydowanie i 
jednomyślnie odrzucili wszelkie 
propozycje im stawiane. 
 Dnia 1 grudnia 1972r. władze 
zaplombowały budynek wraz z 
urządzeniem. Ludność słysząc, ze 
władze określają że jest to świetlica z 
późniejszym przeznaczeniem na kaplicę 
lub wprost nazywają kaplicą domagają 
się na wszelkich zebraniach i w pismach 
swoich by ten budynek otworzyć 
przeznaczyć legalnie na kaplicę. 

Nauczyciele w klasach od V 
do VIII prowadzą na lekcjach 
wychowawczych śledztwo na temat 
kaplicy i ich rodziców zadają pytania 
„co wiedzą na temat wybudowanej 
kaplicy, co chcą aby tam było, kto do 
rodziców przychodzi i o czym rozmawia 
– takie postępowanie nauczycieli 
wywołało zrozumiałą reakcję rodziców. 
Komitet Rodzicielski dnia 23 grudnia 
1972r. wniósł do Ministerstwa 
Wychowania i Oświaty w Warszawie 
skargę na takie postępowanie 
nauczycieli. 
 Decyzją z dnia 2 grudnia 1972r. 
wydaną przez P.P.R.N. w Tomaszowie 
Lubelskim Wydz. BUiA „zarządzono 
rozbiórkę wzniesionego samowolnie 
budynku – świetlicy z późniejszym 
przeznaczeniem na kaplicę ... z 
terminem 

 
wykonania do 16 grudnia 1972r.” 
Mieszkańcy odwołali się od tej decyzji 
w terminie prawem przewidzianym, 
rozbiórki nie dokonano. 
 Dnia 8 grudnia 1972r. mieszkańcy 
Łuszczacza wnoszą prośbę do Jego 
Eminencji Księdza Kardynała Prymasa 
Polski i Prześwietnej Kurii Biskupiej w 
Lublinie o wyświęcenie budynku 
stanowiącego ich własność na kaplicę. 
 Dnia 18 grudnia 1972r. o godz. 
10.30 terenowe władze administracji 
włamują się do kaplicy, niszcząc 
częściowo drzwi i zamki. Zostają przez 
nich wniesione ławki szkolne, tablice i 
godło państwowe a na zewnętrznej 
frontowej ścianie przybito tablicę 
„Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu”. 
Wniesione uprzednio przez 
mieszkańców obrazy zdjęto ze ścian i 
odwieziono do Krasnobrodu 
pozostawiając je na korytarzu. 
 Posypały się wezwania na kolegia 
karno-administracyjne na mieszkańców 
Łuszczacza, stawiono przed kolegia ok. 
20 osób wyznaczając grzywny na sumę 
ok. 40.000 zł. Mimo odwołań utrzymano 
je w mocy (zostały już zapłacone). 
 Decyzją P.P.R.N. w Tomaszowie 
Lub. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z 
dnia 29 grudnia  1972r.  wywłaszczono 
mieszkańców Łuszczacza z własności 
wspólnoty gruntowej gruntu, na którym 
postawiono kaplicę, o pow. 1,18ha 
ustalając odszkodowanie w wysokości 
12.240zł. W dniu 9 stycznia 1973r. 
złożono odwołanie wykazując, że 
decyzja została bezprawnie wydana z 
obrazą obowiązujących przepisów prawa 
PRL. 
 Dnia 8 stycznia 1973r. podjechano 
pod kaplicę ośmioma samochodami, 
przywożąc materiały budowlane, 
robotników, funkcjonariuszy MO, straż 
pożarną i innych. 
Funkcjonariusz MO strącił bosakiem ze 
szczytu kaplicy krzyż łamiąc go na 
ziemi. Natychmiast zbiegła się 
miejscowa ludność otaczając kaplicę, nie 
dopuszczono władz do wnętrza, którzy 
chcieli adaptować jej wnętrze na szkołę. 
Doprowadzono do ogromnego i 
niebezpiecznego napięcia między 
miejscową ludnością a władzami, na 
szczęście przedstawiciele władzy i MO 
wycofali się. Doprowadzono w tym dniu 
jak to określono „w Łuszczaczu do 
wojny religijnej”. 
 Od dnia 8 stycznia 1973r. aż do dnia 
22 kwietnia 1973r. grupa mieszkańców 
20 do 50 osób przy bardzo zmiennych 
warunkach atmosferycznych pilnowała 
kaplicy by w razie niebezpieczeństwa 
zaalarmować całą wieś. Dnia 9 stycznia  

 
Ciąg dalszy na str. 14 
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Zwyciężymy Chryste przez Twój Krzyż 
 
ponaglające decyzję na wydanie 
zezwolenia na kaplicę w Łuszczaczu. 
 Dnia 18 kwietnia 1973r. J.E.Ks 
Biskupowi Ordynariuszowi na 
rozmowach w WRN w Lublinie 
wręczono odpowiedź na podanie  Kurii 
Biskupiej w Lublinie z dnia 5 lutego 
1973r. w sprawie otwarcia kaplicy we 
wsi Łuszczacz pow. Tomaszów 
Lubelski: 
„Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Lublinie Wydział do 
Spraw Wyznań wyraża zgodę na 
przeznaczenie nielegalnie wzniesionego 
obiektu we wsi Łuszczacz, powiat 
Tomaszów Lubelski, na punkt 
katechetyczny i kaplice oraz przekazanie 
go w użytkowanie administratorowi 
parafii Krasnobród powiat Zamość.” 
Jednocześnie wręczono pismo 
odwołujące uprzednio zawieszone 
pozwolenie na budowę plebani w 
Zamościu i rozbudowę Kościoła w 
Nieliszu. 
 Dnia 22 kwietnia R.P. 1973 – 
Wielkanoc godz. 16 – J.E.Ks. Biskup Dr 
Piotr Kałwa Ordynariusz Lubelski 
dokonał poświęcenia kaplicy nadając jej 

 
tytuł Krzyża Św. odprawił uroczystą 
Rezurekcję i Mszę Św. w czasie której 
wygłosił kazanie do zebranych w liczbie 
około 5000 wiernych i 20 kapłanów. 
 Dnia 26 kwietnia 1973r. o godz. 
20.30 nieznany sprawca celowo dokonał 
podpalenia oblewając kaplicę ropą. 
Mieszkańcy Łuszczacza w zarodku 
ugasili ogień, natychmiast 
powiadomiono o tym organa 
porządkowe MO w Tomaszowie 
Lubelskim. Straty materialne są 
minimalne. 
 Od tej pory mieszkańcy Łuszczacza 
zaciągnęli warty w nocy by chronić od 
wszelkich niebezpieczeństw tak wielkim 
cierpieniem zdobyty SKARB – 
KAPLICĘ, w której uczestniczą we 
wszystkie niedziele i święta we Mszy 
św. o godz. 15. 
 „ZWYCIĘŻYMY CHRYSTE 
PRZEZ TWÓJ KRZYŻ” – śpiewali 
modlitewnie błagając Boga i 
ZWYCIĘŻYLI. 
 

Oprac. Ks. Kazimierz Wójtowicz 
Proboszcz par. Naw.N.M.P. 

w Krasnobrodzie 
Krasnobród, dnia 29 kwietnia 1973r. 

 
Ciąg dalszy ze str. 13 
1973r. wysłano do Prezesa Rady 
Ministrów pismo z podpisami 
mieszkańców Łuszczacza, 
przedstawiając całokształt sprawy z 

żądaniem pozwolenia na otwarcie 
kaplicy i zaprzestania nękania 
niewinnych. Niniejsze pismo zostało 
przesłane do wiadomości KC PZPR w 
Warszawie, Marszałka Sejmu PRL, 
Wszystkich komitetów Wojewódzkich 
PZPR, wszystkich przewodniczących 
WRN w całej Polsce, MSW, 
Ministerstwa Sprawiedliwości, klubów 
poselskich: ZNAK, PAX, ZA i 
PZRECIW, redakcji  centralnych 
dzienników w Polsce i lokalnych, 
Polskiego Radia i telewizji, Kurii 
Biskupiej w Lublinie, Sekretariatu 
Episkopatu w Warszawie i Parafii w 
Krasnobrodzie. 
 Dnia 21 stycznia 1973r. mieszkańcy 
Łuszczacza wnoszą na ręce J.E.Ks. 
Biskupa Dra Piotra Kałwy Ordynariusza 
Lubelskiego podanie z własnoręcznymi 
podpisami prosząc o orygowanie kaplicy 
i wyświęcenie jej. 
 Dnia 5 lutego tegoż roku Kuria 
Biskupia w Lublinie występuje z 
pismem do WRN w Lublinie Wydział 
do Spraw Wyznań w sprawie otwarcia 
we wsi Łuszczacz kaplicy. 
 28 lutego 1973r. J.E.Ks. Biskup Dr 
Piotr Kałwa skierowuje pismo do Ob. 
Dra Piotra Karpiuka Pierwszego 
Sekretarza KW PZPR w Lublinie, 
przedstawiając tok sprawy i proponując 
by „Dom wybudowany w Łuszczaczu i 
postulowany przez jego mieszkańców na 
kaplicę byłby przekazany właściwemu 
Proboszczowi na ten cel z tym, że dzieci 
szkolne pobierałyby tan także naukę 
religii, zwalniając lokal dotychczas 
zajęty na punkt katechetyczny”. 
 Dnia 20 marca 1973r. nie mogąc się 
doczekać załatwienia sprawy 
mieszkańcy Łuszczacza raz jeszcze jadą 
do Warszawy w delegacji do KC PZPR i 
Urzędu Rady Ministrów, wnosząc pismo 

 

Tłumy wiernych przed Kaplicą w oczekiwaniu na uroczystą Mszę Św. 
W drzwiach kaplicy ówczesny proboszcz ksiądz Kazimierz Wójtowicz. 

 

 

Delegacja na koniach z wielką radością i szacunkiem 
wprowadza Księdza Biskupa Piotra Kałwę do wioski. 

 

Ks. Biskup Piotr Kałwa w otoczeniu mieszkańców wioski. 
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Nowe zadania po koronacji 
 
 Koronacja Obrazu MB w 
Krasnobrodzie to akt urzędowego 
uznania przez Kościół za cudowny, czyli 
słynący łaskami. To także wydarzenie 
historyczne dla parafii i diecezji. Dla 
uczestników tej uroczystości 
niezapomniane przeżycie i wydarzenie 
obfitujące w bogate owoce duchowe. 
Natomiast dla duszpasterzy nowe 
wezwanie do pomnażania tych owoców i 
rozwijania kultu Matki Bożej. 

 
Ks. Wójtowicz obok Obrazu MB  
Krasnobrodzkiej po koronacji  

– 4 lipca 1965r. 
 Po koronacji przez cały dzień 
kościół był otwarty. Obraz odsłonięty. 
Nieustannie napływali indywidualni 
pielgrzymi i grupy wiernych ze swoimi 
duszpasterzami. We wszystkie soboty o 
godzinie 7.00 odprawiana jest Msza 
święta ku czci Pani Krasnobrodzkiej i 
specjalne nabożeństwo z zanoszonymi 
prośbami. Wierni bardzo licznie 
przystępują do spowiedzi i Komunii św. 
A na każdy Odpust gromadzi się coraz 
więcej kochających Ją serc. W związku z 
tym, zaistniała potrzeba wybudowania 
trwałego podwyższenia na zewnątrz 
kościoła. Stanęło ono w miejscu 
prowizorycznego, na którym odbyła się 
uroczystość koronacyjna. Odtąd, w tym 
miejscu odprawiane są wszystkie główne 
uroczystości. Rozwija się ruch 
pielgrzymkowy. To do Niej od 31 maja 
1969 roku pielgrzymują chorzy, 
ofiarując swe cierpienia. Pielgrzymce 
chorych zawsze przewodniczy ks. 
biskup.  
 Do Pana, na wieczną wartę przy 
Matce Bożej – dnia 30 kwietnia 1970 
roku – odszedł Wielki Kustosz ks. Prałat 
Ludwik Liwerski. Po nim troskę i opiekę 
nad Sanktuarium objął nowy proboszcz, 
pracujący tu od 1958 roku – ks. 
Kazimierz Wójtowicz.  
 Dnia 17 lipca 1974 roku umiera 
KORONATOR OBRAZU, Ordynariusz 
Lubelski ks. dr Piotr Kałwa. 
 Od 1975 roku do Matki Bożej 
pielgrzymują maturzyści. Przybywają 
między egzaminem pisemnym i ustnym,  

 
powierzając Jej swoją teraźniejszość i 
przyszłość. 
 Pielgrzymują również inne grupy: 
- Służba Liturgiczna – Ministranci od 
1977 roku 
- Alumni Lubelskiego Seminarium 
Duchownego wraz ze swoimi 
Wychowawcami, 
- Dzieci Pierwszokomunijne, by swoje 
dalsze życie oddać w opiekę Królowej 
Roztocza, 
- Młodzież pod koniec wakacji, na swój 
Dzień Skupienia, by prosić o Jej opiekę 
na nowy rok nauki, 
- Siostry Zakonne imienia Jezus z 
Warszawy, pracujące przy Sanktuarium, 
- Przybywają także Pielgrzymi 
indywidualni. 
 Poza tym, dnia 2 października 1977 
roku miała miejsce Pielgrzymka Sióstr 
Zakonnych Diecezji Lubelskiej. 
Zgromadziła ona ok. 800 Sióstr 
Zakonnych różnych zgromadzeń. 
Pielgrzymują Druhowie OSP oraz 
mężczyźni z całej Diecezji  (Rok 1977). 
 Na 10-lecie KORONACJI 
OBRAZU, Diecezjalną Pielgrzymkę 
wiernych zarządził ks. bp dr Bolesław 
Pylak – wówczas Wikariusz Kapitulny 
Lubelski. Dnia 1 lipca 1975 roku, nocną 
procesję o godzinie 21.00 prowadzą 
Księża Biskupi: ks. bp dr Józef Drzazga 
z Olsztyna i ks. bp dr Bolesław Pylak. 
Procesja różańcowa swą tradycją sięga 
czasów dominikańskich. Wyruszała z 
kościoła o godzinie 21.00, ze śpiewem 
różańca do Kaplicy nad Wodą. Tu 
odprawiano Nabożeństwo do Matki 
Bożej, wygłaszano kazanie i wracano do 
kościoła. Od 1 lipca 1975 roku 10 
rocznicy Koronacji procesję rozpoczyna 
Apel Jasnogórski i ze śpiewem pieśni 
maryjnej wyrusza na trasę. Zatrzymuje 
się przy pięciu kaplicach – ołtarzach. 
Przy każdym porządek jest następujący: 
fragment Ewangelii – śpiewany, 
rozważanie tajemnicy różańcowej 
dziesiątek różańca, kazanie, modlitwa 
powszechna i błogosławieństwo 
Obrazem i procesja idzie w dalszą trasę. 
Tak przy każdym ołtarzu. Przy stacji 
piątej ks. bp odprawia Pasterkę Maryjną, 
wygłasza Słowo Boże, po czym 
Pielgrzymi z pieśnią na ustach – nad 
ranem wracają do kościoła. 
 Jako dar MATCE BOŻEJ, na 10-
lecie koronacji PARAFIANIE 
UFUNDOWALI ORGANY – 33 
głosowe – poświęcone 18 października 
1975 roku. 
 W następnych latach zostały 
odnowione wszystkie Kaplice 
Różańcowe i kaplica św. Rocha. 
Odnowiono również wnętrze kościoła i 
wszystkie ołtarze. 
 Na 15-lecie KORONACJI podjęte 
zostały prace związane z powstawaniem 
KALWARII KRASNOBRODZKIEJ. 
Kalwaria jest darem dziękczynnym za  

 
 
otrzymane łaski od Maryi podczas 
nawiedzenia rodzin w Parafii przez 
Obraz Jasnogórski. Kalwarię – ten 
wspaniały dar Matce Bożej – na Jej 15-
lecie dnia 1 lipca 1981 roku, poświęcił 
ksiądz bp. Zygmunt Kamiński – 
Sufragan Lubelski. On też 
przewodniczył Drodze Krzyżowej. 
Rozważania poszczególnych Stacji 
opracował ks. Lech Sutryk z Lublina. 
 W dniach 6-13 czerwca 1982 roku 
odprawione zostały Misje święte. Na ich 
zakończenie ustawiono krzyże: misyjny 
przy kościele i drugi na szczycie tzw. 
Góry Księżej (Chełmowej) o wysokości 
21 m. Poza tym ustawiono krzyże – ok. 
40 – we wszystkich wioskach. 

 
(Krzyż misyjny na Górze Chełmowej) 

 
 W czerwcu od 15 do 16 w 1982 roku 
przebywa w Krasnobrodzie Jasnogórska 
Królowa w swej kopii, by nawiedzić 
cały region Ziemi Zamojskiej, 

„Opuściłaś las, wodę, 
toś miejsce obrała, 
znak to jest iż nas kochasz 
i dawniej kochała”. 

 Taki napis umieścili na ołtarzu przed 
wiekami Ojcowie, którzy dawniej i teraz 
doświadczają Jej obecności. 
 Kto potrafi zliczyć wszystkie łaski, 
cuda, nawrócenia, łzy i cierpienia? Kto 
zdoła policzyć wymodlone tu powołania 
do Służby Bożej? Z samej tylko Parafii 
Krasnobród – po wojnie – wyszło ponad 
30 kapłanów i kilkadziesiąt sióstr 
zakonnych. Kto zdoła policzyć 
wszystkie spowiedzi święte i ilość 
rozdanych Komunii świętej? Dlatego 
trzeba nam pochylić czoła i w pokorze 
ducha modlić się: 

„Niech będzie chwała 
Bogu w Trójcy Świętej, 
Który Cię Pani, uwieńczył KORONĄ 
I w swej dobroci oddał 
w Twe władanie Naszą Ojczyznę.” 

 W roku 1982, 11 lipca – zakończył 
pracę w Sanktuarium Krasnobrodzkim 
ks. Kazimierz Wójtowicz – jako 
Proboszcz i Kustosz. 

                Opracował:  
ks. Kazimierz Wójtowicz 
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Testament duchowy 
 

Lublin, 02.02.2004r. 
 
 Ja niżej podpisany Kazimierz 
Wójtowicz, syn Józefa i Anieli z d. Nizio 
urodzony w Lublinie w dniu 25 
października 1930r. – emeryt (od 15 VIII 
2000r.) zameldowany w Lublinie, ul. 
Gliniana 17/12 na wypadek mojej 
śmierci stanowię ostatnią wolę zapisaną 
w 6-ciu stronach tego testamentu: 
 Dziękuję Bogu Wszechmogącemu 
za dar powołania mnie do życia przez 
moich Rodziców Józefa i Anielę z d. 
Nizio, ich ogromny trud wychowania i 
wykształcenia, a w szczególności za 
przykładną i żywą ich wiarę. 
 Dziękuję Bogu za łaskę powołania 
mnie do Kościoła i chrystusowego 
Kapłaństwa. 
 Dziękuję, nauczycielom, 
profesorom, katechetom i 
wychowawcom za pracę włożona w 
kształcenie charakteru i intelektu. Za 
moją niesforność przepraszam. 
 Dziękuję Księżom Biskupom 
Zdzisławowi Golińskiemu i Tomaszowi 
Wilczyńskiemu za pomoc i opiekę w 
mojej niełatwej drodze do kapłaństwa. 
 

 Dziękuję Księdzu Biskupowi 
Piotrowi Kałwie za pomoc i to, iż z Jego 
rąk otrzymałem święcenia Kapłańskie i 
skierowanie do pracy w Bychawie i 
Krasnobrodzie. Dziękuję Księdzu 
Prałatowi Ludwikowi Liwerskiemu, 
mojemu proboszczowi w Krasnobrodzie, 
za jego iście Ojcowskie i Kapłańskie 
Serce i stosunek do mnie od czasów 
kleryckich (1951) aż do Jego śmierci 
(1970). 
 Dziękuję Księdzu Biskupowi 
Bolesławowi Pylakowi za kanonię 
honorową Katedralną i probostwo w 
Czerniejowie, a Księdzu Biskupowi 
Zygmuntowi Kamińskiemu za pomoc w 
czasie mojej choroby po wypadku 
samochodowym i Księdzu Eugeniuszowi 
Kazimierczakowi – przyjacielowi od lat 
seminaryjnych. 
 Dziękuję Księżom Biskupom 
Ryszardowi Karpińskiemu i 
Mieczysławowi Cisło za okazana mi 
życzliwość, pomoc i kapłańską 
solidarność. 
 Dziękuję Wszystkim Kapłanom i 
świeckim za przyjaźń, pomoc, troskę, 
modlitwę i świadczoną na różnych 
etapach mojego życia. Niech Im Bóg 
wynagrodzi za wszystko. 
   

 
Księdzu Arcybiskupowi Józefowi 
Życińskiemu za przeniesienie mnie na 
emeryturę, deklarowaną i „okazywaną” 
życzliwość, „pomoc” i wszystko inne 
niech Bóg zapłaci!!! 
 Dziękuję mojemu rodzeństwu za ich 
pomoc i postawę, zwłaszcza w tak 
dziwnym moim przejściu z Krasnobrodu 
do Czerniejowa (wypadek samochodowy 
11 lipca 1982r.). 
 Dziękuję parafianom z Krasnobrodu 
za wszystko czego doznałem w ciągu 25 
lat pracy z nimi, szczególnie za 
modlitwy i wszelką pomoc po moim 
odejściu z Krasnobrodu i wypadku 
samochodowym aż dotąd gdy piszę te 
słowa. 
 Dziękuję Ci Matko Najświętsza w 
katedralnym i Krasnobrodzkim Obrazie 
iż jako Twoje dziecię byłem świadkiem 
Twoich Łez w Katedrze Lubelskiej 
(03.07.1949r.) a w Krasnobrodzkim 
Sanktuarium – Kustoszem Świętego 
Wizerunku a zawsze niegodnym Twym 
sługą, oddanym całym sercem, że 
zastąpiłaś mi moją ziemska matkę po Jej 
śmierci (11. VI.1952r.)  
 Dziękuję Ci Matko za twoją opiekę 
w jakże dziwnych i niespokojnych 
losach mojego życia, tych łatwych i 
trudnych i bolesnych – o daj Matko, Pani 
i Królowo bym za Twoim 
wstawiennictwem stanął w wieczności 
przed Bogiem, Sędzią i Ojcem.  
 

 

Pożegnanie 
śp. ks. kan. Kazimierza Wójtowicza 

 
 3 stycznia 2006 r. w domu Księży 
Seniorów w Lublinie zmarł w 75 roku 
życia ks. Kan. Kazimierz Wojtowicz. 
 Święcenia kapłańskie otrzymał w 
1956 r. Niespełna 2 lata pracował w 
charakterze wikariusza w parafii 
Bychawa. W 1958 r. został mianowany 
wikariuszem parafii Krasnobród. Po 
śmierci proboszcza ks. Ludwika 
Liwerskiego w 1970 r. został 
proboszczem parafii Krasnobród. W 
1982 r. na własną prośbę odszedł z 
Krasnobrodu i dekretem Biskupa 
Lubelskiego został mianowany 
proboszczem parafii Czerniejew k. 
Lublina – rodzinnego miasta, w którym 
spędził lata młodości. W 2000r. ze 
względu na obowiązujący wiek 
emerytalny został przeniesiony w stan 
spoczynku.  
 Msza św. pogrzebowa została 
odprawiona 5 stycznia o godz. 13.00 w 
archikatedrze lubelskiej. Jest to 
parafialna świątynia z lat młodości 
zmarłego kapłana. Mszy św. 
przewodniczył i homilię pogrzebową 
wygłosił bp Mieczysław Cisło, rodak 
parafii Krasnobród, w której przez 24 
lata obowiązki duszpasterskie i 
administracyjne pełnił ks. Kazimierz 
Wójtowicz.  

    We wstępie do Mszy św. Ksiądz 
Biskup przedstawił życiorys i odczytał 
fragmenty testamentu zmarłego. W 
homilii podkreślił jego pogodzenie się z 
wolą Bożą, pomimo naturalnej chęci do 
biologicznego życia. Mówił o sukcesach 
i krzyżach kapłańskiego życia ks. 
Kazimierza.  
 Mszę św. koncelebrowało ok. 100 
księży wraz z bardzo licznie 
zgromadzonymi świeckimi wiernymi. Z 
parafii krasnobrodzkiej przybyli wierni 
trzema autokarami i kilkoma busami, 
m.in. nauczyciele, pracownicy Domu 
Opieki Społecznej i pracownicy Urzędu 
Miejskiego. Podczas Mszy św. 
pogrzebowej śpiewy wykonał chór 
parafii krasnobrodzkiej. Parafię 
krasnobrodzką reprezentowało około 
300-osobowa grupa wiernych, wraz z 
miejscowym księdzem proboszczem, 
pięcioma wikariuszami i kapelanem 
Domu Opieki Społecznej. Na pogrzeb 
przybyli także kapłani rodacy 
krasnobrodzcy na czele z ks. prof. prał. 
Edwardem Walewanderem.  
 Po Mszy św. przemawiali: 
przedstawicielka krasnobrodzkiego 
chóru parafialnego Alicja Parkitny, 
przedstawiciele parafii Czerniejów, 
kolega z roku ks. prof. Walerian Słomka  

Marszalec. W przemówieniu podkreślił 
on wspaniały dorobek życia 
kapłańskiego w dziedzinie 
duszpasterskiej i administracyjnej 
zmarłego kapłana w parafii Krasnobród. 
Od Pasterza diecezji zamojsko-
lubaczowskiej bp Jana Śrutwy przekazał 
wyrazy współczucia rodzinie i 
Kościołowi lubelskiemu na ręce Biskupa 
Mieczysława z prośbą o przekazanie abp 
Józefowi Życińskiemu. Zapewniał o 
modlitwie w intencji zmarłego kapłana, 
który przez 24 lata pracował na ziemi 
zamojskiej. Ciało zmarłego złożono przy 
zmarłych rodzicach na cmentarzu przy 
ul. Unickiej.  
 8 stycznia w Krasnobrodzie o godz. 
12.00 Mszę św. za zmarłego ks. kan. 
Kazimierza Wojtowicza odprawił ks. 
prałat Roman Marszalec, a homilię 
wygłosił prof. KUL-u ks. prał. Edward 
Walewander, tutejszy rodak.  
 Parafianie krasnobrodzcy podczas 
nieuleczalnej, jak się okazało, choroby 
wspierali modlitwą swojego dawnego 
proboszcza, a po śmierci zamawiają 
Mszę św. o szczęśliwe życie w 
wieczności.  

 ks. prałat Roman Marszalec 
Proboszcz Parafii Krasnobród 
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Spotkanie z ks. Kazimierzem Wójtowiczem 
w dniach Patrona Szkoły 14 i 15 października 2004 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
 
 Jako dyrektor szkoły chciałbym 
refleksje z tego spotkania poprzedzić 
swoją osobistą refleksją związaną 
z osobą ks. Kazimierza Wójtowicza. Po 
raz pierwszy spotkałem się z ks. 
Wójtowiczem latem 2003 roku i mimo, 
że było to pierwsze spotkanie, miałem 
wrażenie długotrwałej znajomości. 
Wzięło się to chyba stąd, że przez bez 
mała dwadzieścia lat mojego pobytu w 
Krasnobrodzie wiele słyszałem o jego 
działalności duszpasterskiej w tutejszej 
parafii bardzo cenionej przez ludzi, z 
którymi miałem okazję się zetknąć. 
Odniosłem także wrażenie, 
że ks. Wójtowicz ciągle „żył” 
Krasnobrodem, bardzo interesował się 
tym, jak żyją jego parafianie, był 
w wielu sprawach doskonale 
zorientowany i także dlatego moja 
osoba nie była mu zupełnie nieznana. 
Wrażenie dobrej znajomości, a może 
raczej bliskości potwierdziła rozmowa z 
księdzem, którą prowadził bardzo 
otwarcie, z dużą uwagą na to, czego 
słuchał i z rzadko spotykaną 
umiejętnością kierowania rozmowy na 
sprawy ważne zarówno dla siebie jak i 
swojego rozmówcy. Podczas 
pierwszego spotkania znając opinię 
nauczycieli naszej szkoły, nieoficjalnie 
zaproponowałem przybycie ks. 
Wójtowicza na święto szkoły, z czego 
bardzo się ucieszył. Każde kolejne moje 
spotkanie z księdzem utwierdzało mnie 
w przekonaniu, że był to kapłan 
posiadający wyjątkowy dar docierania 
do swoich słuchaczy, zarówno do 
dzieci, młodzieży jak i dorosłych.  
 Po ustaleniu z gronem 
pedagogicznym szczegółów obchodów 
święta Patrona w roku 2004 
wystosowaliśmy już oficjalne 
zaproszenie na te uroczystości dla ks. 
Kanonika Kazimierza Wójtowicza. 
Zaproszenie wręczyła adresatowi 
delegacja młodzieży i nauczycieli ZSO 
w jego mieszkaniu w Lublinie. W skład 
delegacji weszli uczniowie: 
M. Dudzińska, M. Murdzek, W. Pawluk 
oraz pedagog szkolny - Z. Kończewska-
Murdzek i dyrektor - M. Pawluk. 
Przedstawiciele ZSO zostali bardzo mile 
przyjęci i usłyszeli zapewnienie o 
przybyciu ks. Wójtowicza do 
Krasnobrodu na szkolne święto. Przy 
okazji spotkania odbyła się bardzo 
interesująca rozmowa o rodzicach i 
dziadkach członków delegacji, których 
ks. Wójtowicz poznał podczas pracy 
w Krasnobrodzie. Niezwykle ciekawa 
dla nas wszystkich okazała się bardzo 
bogata dokumentacja fotograficzna 
różnych faktów z historii Krasnobrodu, 
którą pokazał nam ksiądz oraz jego 
znajomość wielu szczegółów o 
ludziach, miejscach i wydarzeniach, 

których był uczestnikiem i świadkiem. 
Opowiadał o wszystkim, jakby 
wydarzyło się to dosłownie wczoraj. 
Wszyscy uczestnicy tego spotkania byli 
pod dużym wrażeniem jego pamięci 
oraz jego przywiązania do naszej 
miejscowości i ludzi z nią związanych.  
 Na początku października 
zostaliśmy mile zaskoczeni 
niespodzianką, jaką było przekazanie 
przez ks. Wójtowicza 52 książek 
poświęconych Papieżowi Janowi 
Pawłowi II. Spotkanie z całą 
społecznością szkoły nastąpiło 14 
października 2004 roku, kiedy około 
17.30 ks. Wójtowicz przybył do szkoły 
w towarzystwie obecnego proboszcza 
naszej parafii na wieczornicę i otwarcie 
wystawy prac plastycznych poświęconej 
Janowi Pawłowi II. Po powitaniu i 
występie młodzieży szkolnej zabrał głos 
ks. Wójtowicz. Był pełen uznania dla 
młodych aktorów i przygotowujących 
ich nauczycieli. Zwrócił uwagą na silne 
więzi między nauczycielami i ich 
wychowankami, które rodzą się podczas 
przygotowywania uroczystości i mają 
korzystny wpływ na rozwój młodzieży, 
dając dużą satysfakcję pedagogom. 
Wystąpienie ks. Wójtowicza wywołało 
burzę oklasków. Po otwarciu wystawy 
plastycznej wszyscy uczestnicy 
uroczystości oddali się oglądaniu prac i 
rozmowom przede wszystkim z gościem 
obleganym przez rodziców naszych 
uczniów, nauczycieli i samą młodzież. 
Wspomnieniom nie  było końca, jednak 
późnym wieczorem szkoła opustoszała, 
czekał nas bowiem kolejny dzień 
obchodów święta Patrona. 
 Następnego dnia główne 
uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 
mszą świętą odprawioną w kościele 
parafialnym w koncelebrze przez dwóch 
proboszczów krasnobrodzkiej parafii. 
Homilię wygłosił ks. Wójtowicz 
podkreślając znaczenie osoby i nauki 
Jana Pawła II dla formowania młodych, 
a szczególnie zamieszkujących 
ukochaną przez kaznodzieję 
krasnobrodzką ziemię. Po mszy świętej 
i krótkiej modlitwie pod pomnikiem 
polskiego Papieża dalsze uroczystości 
odbyły się w budynku szkoły. Podczas 
powitania uczniowie podziękowali ks. 
Wójtowiczowi za przybycie i cenny 
(opisany już wcześniej) dar dla szkolnej 
biblioteki, składając na ręce gościa 
wiązankę kwiatów. W swoim 
wystąpieniu ks. Wójtowicz przedstawił 
okoliczności, dzięki którym znalazł się 
w Krasnobrodzie, opowiedział krótko o 
swoich prawie 25 latach pracy 
duszpasterskiej w naszej parafii i ciągle 
głębokim przywiązaniu do tego  

 
i proboszcz parafii Krasnobród ks. Prał. 
Roman miejsca szczególnego kultu 
Matki Bożej. Wypowiedź była 
wielokrotnie przerywana oklaskami 
słuchaczy zauroczonych jej językiem, 
treścią i wspaniałym poczuciem 
humoru. Bardzo miłą niespodzianką 
było przekazanie przez ks. Wójtowicza 
szkole kolejnych darów tj. 9 medali 
wybitych na pamiątkę pobytu Jana 
Pawła II w ojczyźnie oraz 35 
woluminów wszystkich dzieł A. 
Mickiewicza i J. Słowackiego, co 
spotkało się z aplauzem i 
podziękowaniami społeczności 
szkolnej.  
 Po zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości przeszliśmy do stołówki 
szkolnej, gdzie odbył się obiad dla 
wszystkich gości, podczas którego ks. 
Wójtowicz wspominał i pytał o swoich 
krasnobrodzkich parafian, szczególnie o 
tych związanych z obecnymi na 
obiedzie. Po posiłku zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie z gośćmi naszych 
uroczystości przy tablicy poświęconej 
Patronowi. Atmosfera była tak 
serdeczna, że spotkanie 
kontynuowaliśmy w pokoju 
nauczycielskim, gdzie z gronem 
pedagogicznym ks. Wójtowicz 
rozmawiał o pracy z młodzieżą 
wspominając swoje doświadczenia 
katechety. Pożegnanie z nauczycielami 
pełne było serdeczności  i podziękowań 
każdej ze stron. Rozstawaliśmy się z 
nadzieją kolejnych spotkań.  
 Wspólnie z dyrektor Z. Pakuła, jako 
odprowadzający spełniliśmy prośbę ks. 
Wójtowicza i oprowadziliśmy go po 
naszej szkole. Wydawało nam się, że 
odniósł dobre wrażenie. Pożegnał nas, 
pozostawiając ogromną do siebie 
sympatię. Dary przekazane szkole 
umieszczone zostały na honorowym 
miejscu. Żal tylko, że nadzieja 
kolejnych spotkań już się nie spełni. 

    Dyrektor ZSO Marek Pawluk 
  Zdjęcia – str. 20-21 
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Miłość mi wszystko wyjaśniła 
 

„Miłość mi wszystko wyjaśniła 
Miłość mi wszystko rozwiązała 

Dlatego uwielbiam tę Miłość 
Gdziekolwiek by przebywała” 

 
 Kochani nowożeńcy Agnieszko i 
Pawle, napisaliście takie słowa piękne 
papieża naszego kochanego Jana Pawła 
II  w zaproszeniu, które przysłaliście do 
mnie. Oby one pozostały codziennym 
programem, hasłem waszego życia. 
Święty Paweł każe nam się przyoblec w 
serdeczne miłosierdzie, w dobroć, 
pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc 
jedni drugich, wybaczając sobie 
nawzajem. Ponadto przyobleczcie się w 
miłość, a sercami waszymi niech rządzi 
pokój Chrystusowy. Prawie na pamięć 
znacie „Hymn o miłości”, który św. 
Paweł Apostoł tak pięknie nam 
wyśpiewał, że po dziś dzień każdy z nas 
pełen zachwytu go odczytuje. I nawet 
gdybym miał dar prorokowania i znał 
tajemnice wszystkie i posiadł wszelką 
wiedzę i możliwą wiarę, a nie miałbym 
miłości niczym jestem. A miłość 
cierpliwa, łaskawa, nigdy nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, nie unosi się 
gniewem, wszystko znosi, wszystko 
wytrzyma, miłość nigdy nie ustaje, bo 
sam Bóg jest Miłością. I będziemy kiedyś 
zjednoczeni z Bogiem w miłości. Wiara 
się kończy, nadzieja ustanie, a będzie 
Miłość. Chcemy wam życzyć, aby ta 
miłość, do której się odwołujecie, którą 
określił Ojciec Święty Jan Paweł II i 
którą tak pięknie wyśpiewał Paweł 
Apostoł w Pierwszym Liście do 
Koryntian, by ta miłość stała się waszym  
 

programem i nigdy nie ustała w waszym 
życiu, ale do tego musicie być 
przyodziani w tą szatę, o której też nam 
św. Paweł powiedział: dobroć, pokora, 
cichość, cierpliwość, nawzajem się 
znosząc, wszystko wybaczając, a nadto 
przyobleczcie się w miłość. Niech te 
cnoty, niech te walory, niech te słowa w 
waszym życiu staną się czynem, szatą na 
co dzień, byście trwali aż do tronu 
Bożego, gdy Bóg wszystkich nas 
powoła. 
 Te słowa wypowiedział świętej 
pamięci Ksiądz Kanonik Kazimierz 
Wójtowicz 29 października 2005 r., w 
dniu naszego ślubu. Dzień ten zapisze 
się w naszych umysłach i sercach na 
zawsze. To była chwila bardzo 
uroczysta z religijnego punktu 
widzenia, ponieważ to właśnie Ksiądz 
Wójtowicz udzielił nam ślubu i 
pobłogosławił na nową drogę życia.  
 Zawsze powtarzał – „To już trzecie 
pokolenie, bo przecież dziadkowie 
(Gielmudowie z Szuru, Kwikowie z 
Hutek), rodzice (Anna i Ryszard 
Kwikowie) i wy”. Wszyscy szanowali i 
kochali tego mądrego, prawego i 
dobrego kapłana.  
 Otrzymałam więcej, niż mogłam 
dać. Długie wywiady – rozmowy o 
jasełkach krasnobrodzkich, których był 
inicjatorem, okazały się nie tylko 
nieocenionym materiałem badawczym 
do pracy naukowej, ale też światłem 
ideałów, którym poświęcił życie, 
światłem niezrównanej dobroci i 
szlachetności ducha. Podczas takich 
spotkań, rozmów z entuzjazmem i 
intelektualną hojnością  
 

przekazywał wartości przyjaźni, 
umiłowania człowieka i Boga. 
 W naszym życiu nic nie dzieje się 
przypadkiem. Nasz Anioł Stróż prowadzi 
nas drogami dobrych ludzi. 8 stycznia 
2006 r. podczas mszy świętej w naszym 
sanktuarium w Krasnobrodzie modliliśmy 
się za zmarłego Księdza Kazimierza, a 
dokładnie pięć lat temu 8 stycznia On 
sprawował mszę świętą w naszej intencji. 
Dodawał otuchy, pomagał dobrym słowem 
i modlitwą. 
 Kiedy wraz z mężem odwiedziliśmy 
Księdza w szpitalu, tuż przed jego 
śmiercią, uśmiechał się i podnosił rękę, by 
kolejny raz nas pobłogosławić na nową 
drogę życia, bo nie miał już siły mówić, 
ale my zrozumieliśmy bez słów, że miłość 
małżeńska to miłość w zdrowiu i chorobie, 
w radości i smutku i nie jest ważne łatwe 
życie, lecz życie wieczne. 
 Śmierć Księdza Wójtowicza ożywiła w 
nas wspomnienia i wzbudziła żal, że nie 
zdążyliśmy Mu powiedzieć, jak bardzo 
jesteśmy Mu wdzięczni za to, iż w wielu 
sytuacjach zachował się wobec nas jak 
ojciec. 
 On zawsze będzie żył w nas, bo był dla 
nas przykładem. On nas nauczył być 
dobrymi. Będziemy Go wspominać z 
wdzięcznością i szacunkiem, a On z nieba 
będzie nam wciąż powtarzał za św. 
Augustynem: Nie płaczcie nad moją 
nieobecnością, czujcie się blisko mnie i 
mówcie do mnie jeszcze. Będę was kochał z 
nieba, tak jak kochałem na ziemi. 

  Agnieszka Oseła 
                   Zdjęcia – str. 20-21 

    

M oje ostatnie poM oje ostatnie poM oje ostatnie poM oje ostatnie pożegnanie egnanie egnanie egnanie     

z  kz kz kz ks. K azim ierzem  W ojtows. K azim ierzem  W ojtows. K azim ierzem  W ojtows. K azim ierzem  W ojtow iiiiczemczemczemczem  
 W długiej historii Krasnobrodu św. 
pamięci ks. Kazimierz Wójtowicz, 
między innymi osobami, będzie 
zaliczany do wybitnych osobistości 
związanych z Krasnobrodem i naszą 
Parafią. Pomimo wielu lat, które 
upłynęły od chwili, kiedy musiał opuścić 
naszą parafię był stale obecny w myślach 
i sercach zarówno naszych parafian, ale 
także tych, którzy wyjechali do różnych 
zakątków świata takich jak Australia, 
USA czy państwa europejskie. 
 Moja kuzynka Janina Dubińska od 
kilkunastu lat mieszka wraz z rodziną w 
Australii. Pisujemy do siebie listy, ja 
przekazuję jej wiadomości, o które prosi 
i posyłam naszą „Gazetę 
Krasnobrodzką”. O pamięci, jaką darzy 
ks. Kazimierza Wojtowicza moja 
kuzynka niech świadczą jej słowa 
napisane do mnie w liście:  

 „Jestem Ci wdzięczna za wiadomości, 
raduje się moje serce, kiedy czytam o 
tych ważnych uroczystych wydarzeniach 
kościelnych przeżywanych osobiście w 
minionych latach. Teraz są to dla mnie 
miłe wspomnienia dotyczące naszej 
wiary. Tylko Bóg i nasza Matka Boska 
Krasnobrodzka wie jak bardzo mi 
brakuje tych uroczystości, które są 
sprawowane w naszym Kościele. Moja 
tęsknota za tymi wartościami nigdy się 
nie skończy. Przy tej okazji serdeczne 
podziękowanie przesyłam czcigodnemu 
księdzu Kazimierzowi Wojtowiczowi za 
wieloletnią pracę duszpasterską w 
naszym kościele, w trudnych czasach 
komunizmu. Wiemy jak dużo uczynił 
dobrego dla chwały Boga, Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej, dla Kościoła i ludzi 
wierzących. Przy spotkaniu każdego 
darzył dobrym słowem, dodawał otuchy 
do życia, pocieszał i  

 
rozweselał swoim humorem. Ks. 
Kazimierz Wójtowicz żyje w moim sercu 
i myśli jako wspaniały człowiek – 
duszpasterz i przyjaciel. Zasłużył na to, 
aby wszyscy go kochali. Kochanemu 
księdzu Kazimierzowi Wojtowiczowi 
przesyłam serdeczne pozdrowienia 
Szczęść Boże”. W dniu 29 grudnia 2005 
roku odwiedziłam czcigodnego księdza 
Wójtowicza w Lublinie przekazując 
wyżej wymienione słowa. On cichym 
głosem odpowiedział mi: „Jak miło mi 
było usłyszeć dobre słowo o mnie”. 
 To było moje ostatnie pożegnanie. 
Wieki przemijają, lata uciekają, ale 
czyny dobre spełnione dla Boga i ludzi 
przekazywane jak klejnoty pozostaną 
długo w pamięci parafian i innych, 
którzy znali świętej pamięci księdza 
Kazimierza Wójtowicza i darzyli Go 
sympatią i szacunkiem. Wierzymy, że 
znojny kapłański trud niebem 
wynagrodzi Dobry Bóg. 
 
      Irena Moskal 
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Wspomnienie  
o księdzu Wójtowiczu 

 
Dzieciątku wszystkie nasze bóle i całego 
narodu) miało też charakter formacyjny. 
Wypadało pamiętać o tym przez cały 
rok. I zdarzyło się nam, że adorowaliśmy 
25 grudnia 1979 r. po mszy św. o 
godzinie 17.00. W kościele półmrok, 
nastrój podniosły, ciche dźwięki gitary i 
nasze pełne przejęcia recytacje poezji 
bożonarodzeniowej, śpiew kolęd. Ksiądz 
naturalnie przysłuchiwał się z uwagą 
całej adoracji, siedząc w konfesjonale 
naprzeciwko żłóbka. Po jej zakończeniu 
powiedział, że to najmilszy wieczór w 
Krasnobrodzie na 22 lata jego pracy 
tutaj. 
  

 
dziecko po głowie, ale i pociągnął za 
ucho z pytaniem Co się tak kręcisz 
świderku? Zaś mojej mamie szepnął: 
Zosia jest za blada. Proszę zrobić 
badania, czy nie ma anemii i była to 
najlepsza mobilizacja do jedzenia. 
 Ksiądz Wójtowicz był człowiekiem 
wnikliwym. Znał się na ludziach oraz 
odznaczał się doskonałą znajomością 
rzeczy. Wiedział, kto jest kto i co jest co. 
Nikt nie był w stanie go omamić 
frazesami i populistycznymi hasłami. 
Spojrzał, zamienił kilka słów i wiedział, 
o co chodzi oraz z kim ma do czynienia. 
 Jak kochał krasnobrodzką ziemię 
świadczą jego pytania - Czy widzieliście 
te jodły i świerki wzdłuż drogi do 
Łuszczacza? A czy na polanę przychodzą 
jeszcze sarny? Myślę, że teraz z góry 
może podziwiać je dowoli. 
  

 
Adoracja krasnobrodzkiej młodzieży - 25 grudnia 1979 r. 

 
Rozpocznij Panie 

modlitwę 
niechaj się ocknie 
moja łza milcząca 
nic że przegrałem 

niejedną bitwę 
ja nie umarłem 
do końca-/.../ 

Marian Stanisław Hermaszewski 
 
 Największym skarbem jaki 
posiadamy jest Matka Boska 
Krasnobrodzka. 
Ks. Kazimierz Wójtowicz był Jej 
wielkim czcicielem i to było podstawą 
naszej wieloletniej przyjaźni. Byliśmy 
mu wdzięczni, że będąc przez Boga 
obdarowanym tak różnorodnymi 
talentami - nie przesłaniał Jej sobą, ale 
codziennie na nowo nam ja ukazywał. 
Własnym przykładem uczył miłości do 
Niej i oddania. Ileż to razy, gdy dokonał 
czegoś, a jak wiemy dla Kościoła i 
parafii zrobił wiele, mówił: Bogu 
najwyższemu niech będą dzięki i naszej 
Pani Roztocza. 
 Ks. Wójtowicz był niezwykłym 
człowiekiem. Charakteryzowała go 
piękna dojrzała osobowość, wysoka 
kultura i bogata duchowość. Był 
człowiekiem bardzo inteligentnym o 
szerokich horyzontach myślowych i 
dużej wrażliwości (którą skrzętnie 
skrywał), nie lubił sentymentalizmu. 
Niezwykle zdyscyplinowany. Odnosiło 
się wrażenie, że cały swój precyzyjnie 
zaplanowany czas poświęca Bogu i 
ludziom. Musiał nad nim czuwać nie 
tylko Anioł Stróż, ale i Duch Święty, bo 
rodziły mu się w głowie coraz to nowe 
pomysły (adoracje, koncerty, dożynki), 
które z takim zaangażowaniem 
wprowadzał w życie. Potrafił 
zaangażować całą parafię do modlitwy 
różańcowej. Rozsławiał Matkę 
Najświętszą poprzez organizowanie 
pielgrzymek maturzystów. Za jego 
czasów corocznie przed Jej cudowny 
obraz, między maturą ustną a pisemną, 
przybywali maturzyści z całej diecezji. 
 Matkę Najświętszą i Bożego Syna 
uwielbiali parafianie poprzez 
wprowadzone przez niego trzydzieści lat 
temu adoracje Bożego Dzieciątka. Jedną 
z grup adorujących była nasza, którą ks. 
Kazimierz nazwał młodzieżową, chociaż 
niektórzy z nas mieli wówczas już po 25 
lat. Gdy byliśmy młodzieżą ks. 
Wójtowicza doświadczyliśmy, że 
wspólne przygotowywanie adoracji poza 
aspektem religijnym i naturalnie 
patriotycznym (bo przynosiliśmy 
Bożemu 

 
 Później ta zintegrowana wokół jego 
osoby grupa odwiedzała go w czasie 
choroby w Czerniejowie. Modliliśmy się 
i rozmawiali, żartowaliśmy, śmialiśmy 
się i śpiewaliśmy pieśni najpierw 
religijne, potem, oczywiście, ułańskie. 
Wracaliśmy późną nocą szczęśliwi. 
Ksiądz cieszył się z naszych odwiedzin. 
Radością jego było to, że grupa młodych 
ludzi swoje spotkania zaczyna od 
modlitwy na różańcu i mało wówczas 
znanej koronki do Miłosierdzia Bożego. 
Cieszył się, że najpierw była modlitwa, a 
dopiero potem zabawa, jak się wyraził 
na poziomie. Bezinteresowna przyjaźń, 
radość, życzliwość - to efekty ziarna, 
które siał. 
 Ksiądz Kazimierz był człowiekiem 
niezwykle energicznym, mawiano, że 
nie chodził tylko fruwał, aż sutanna 
furczała. Wszędzie go było pełno. Głos 
miał taki, że gdy zaintonował A Ile luja!, 
budził najgłębiej drzemiących. 
 Chodząc z tacą, głaskał każde  

 
Ksiądz Wójtowicz zachowywał zawsze 
właściwy porządek rzeczy. Po śmierci 
mojej matki zaprosił nas do siebie. 
Najpierw odprawił mszę świętą w jej 
intencji, potem włączył nam muzykę 
poważną i dodał: Teraz będzie dalszy 
ciąg uczty duchowej, a za chwilę obiad. 
Nie muszę dodawać, że ładnie podany i 
wyborny. 
 Wszystko potrafił zrobić i było to na 
najwyższym poziomie. Był doskonale 
zorganizowany. Można było uczyć się 
od niego i modlitwy, i prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Widocznie 
jego dom rodzinny prowadzony był na 
wysokim poziomie. Tego się 
domyślamy, bo był bardzo dyskretny, 
nie eksponował siebie ani swojej 
rodziny. A już nigdy nie używał do tego 
ambony. 
 Mówił piękną polszczyzną. Potrafił 
porozumieć się z profesorem i prostym 
człowiekiem, traktując każdego z takim 
samy należnym mu szacunkiem. 
Cieszyłam się, że rozmowom z nim 
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przysłuchiwały się nasze dzieci, bo 
mówił o rzeczach ważnych, w tym 
ostatecznych, z głęboką wiarą. 
 W wielu gestach i postawie 
przypominał mi ks. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. W dobie kryzysu 
ojcostwa - promieniał ojcostwem 
duchowym. Nie dziwi mnie, że tak wiele 
osób mówi: Był dla mnie jak ojciec. Gdy 
go zobaczyliśmy, biegliśmy do niego. 
Przyjął mnie jak ojciec, a nawet lepiej 
jak mój rodzony ojciec. Dlatego też 
nasuwa mi się proste skojarzenie... Gdy 
zmarł papież Jan Paweł II, wiele osób 
mówiło: żal, smutek, bo odszedł ojciec. 
My też obecnie mamy takie poczucie. 
 W naszym najgłębszym 
przeświadczeniu, którego w wolnej 
Polsce nikt nie jest w stanie 
ocenzurować, bo i po co, wszak prawda 
nas wyzwoli - ksiądz Wójtowicz w 1982 
r. odszedł z naszej parafii, bo musiał. 
Doskonale pamiętamy dzień jego 
wyjazdu. Tak nie odchodzi ktoś, kto sam 
chce odejść. Odszedł, bo uznał, że 
będzie to najlepsze wyjście w tamtej 
sytuacji społeczno - politycznej. 
Doskonale wiemy, że dla księdza 
Wójtowicza sprawy Kościoła były 
zawsze na pierwszym miejscu, przed 
swoimi. A żeby uspokoić nastroje 
społeczne, powiedział, że odchodzi na 
własną prośbę. To oznaczało dla nas 
tylko jedno - nie życzy sobie żadnych 
interwencji w tej sprawie. Był 
człowiekiem niezwykle lojalnym i 
honorowym, i to zostało uszanowane. 
 Współpracowało nam się z księdzem 
bardzo dobrze, realizował nie tylko 
swoje, ale i nasze pomysły. Pod jego 
kierunkiem mogliśmy wiele zrobić dla 
Boga i Jego Przenajświętszej Matki. 
 Ksiądz Wójtowicz podtrzymywał 
nas na duchu w chwilach trudnych,  

 
 
okazał wiele serca mojemu mężowi i 
moim dzieciom podczas mojej choroby. 
Potrafił też tak naturalnie okazywać nam 
swoje uznanie, że z ochotą 
podejmowaliśmy nowe zadania. Kochał 
nas i szanował, a także uważnie słuchał i 
obserwował. 
 Opowiadał nam, że jako młody 
ksiądz odwiedził pewnego gospodarza 
na jednej z wiosek. Człowiek ten miał 
obłożnie chorą żonę, która leżała w 
skromnej izbie, ale bardzo czysto 
utrzymanej. Ksiądz zwrócił się do tego 
mężczyzny ze słowami: Musi być wam 
ciężko Michale. Żona tak długo choruje, 
a wy musicie wszystko koło niej zrobić. 
W odpowiedzi zobaczył zdumione oczy i 
usłyszał słowa: Ja ją kocham. Rozmowę 
tę zapamiętał ksiądz na zawsze jako 
piękny przykład miłości małżeńskiej. A 
zdarzenie to opowiedział nam jeszcze 
raz pod koniec swego 
pięćdziesięcioletniego kapłańskiego 
życia. A mówił tak, jakby ofiarowywał 
nam wielki skarb - mądrość ludzką, 
której się nauczył od swoich parafian. 
Myślę, że ksiądz Wójtowicz był dla nas 
darem danym nam od Boga, poprzez 
który Bóg objawiał nam swoją miłość. 
Dlatego pragnęliśmy być z nim cały czas 
w kontakcie. Wielokrotnie 
zapraszaliśmy go. Cieszymy się, że 
zdążył nas odwiedzić. Wdzięczni 
jesteśmy za piękną relację z przebiegu 
koronacji obrazu Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. Za spotkania w obu 
naszych szkołach. Przewidywaliśmy, że 
ksiądz Wójtowicz może ponieść 
konsekwencje za obronę kaplicy w 
Łuszczaczu, za krzyże i dekorację 
Bożego grobu w stanie wojennym. 
Czym dla komunistów była obrona 
kaplicy można się zorientować choćby z 
nakładanych sankcji. Jak to  

 

 
Uroczystości pogrzebowe śp. Marii Kończewskiej – 18 sierpnia 2001r. 

 
 
dobrze, że na początku stanu wojennego 
stanęły 33 krzyże jako obrona parafii 
przed złem. A pierwszy z nich - krzyż na 
Księżej Górze - to pomnik ofiar z 
kopalni Wujek. Dziękujemy ci księże 
Wójtowiczu za ten krzyż, bez którego 
już nie wyobrażamy sobie 
krasnobrodzkiego pejzażu. 
 Dziękujemy za twoją obecność przy 
wiernych tak dzielnie broniących swojej 
kaplicy. Domyślamy się co przeżywałeś, 
gdy funkcjonariusz MO zrzucił krzyż z 
drzwi kaplicy i podeptał. Na co ludzie, 
jak żywe tarcze obstąpili kaplicę, i 
wiadomo już było, że nie ustąpią, że 
może dojść do rozlewu krwi. 
Domyślamy się upokorzeń, których ci 
nie szczędzono w jakże licznych 
przesłuchaniach. Jak widać Bóg był z 
tobą i wszystko zakończyło się 
zwycięstwem. 
 Dziękujemy ci księże Kazimierzu za 
wzruszającą dekorację wielkanocną w 
stanie wojennym. Za obronę 
uwięzionych wartości, które tak pięknie 
ukazałeś. Osobiście dziękuje ci za te 
strzeliste krzyże gdańskie, wśród których 
triumfująco ustawiłeś Najświętszy 
Sakrament.  Dla mnie broniącej w 
tamtym czasie samotnie krzyża w 
gabinecie psychologicznym był to 
niezwykły znak. Dziękuję za to 
umocnienie. Dzięki tobie nie złamano 
mnie. Nie zdjęłam krzyża z mojej 
ściany. I nikt go nie zdjął. Nawet, gdy 
zdesperowany dyrektor zarządził 
malowanie gabinetu - malarz po 
malowaniu zawiesił krzyż z powrotem. 
Bo Boga nie da się przechytrzyć. 
 Drogi Księże Proboszczu, chociaż 
każdy chciałby, abyś żył jak najdłużej, z 
pokorą przyjmujemy wolę Bożą. Tyle 
się natrudziłeś, napracowałeś, 
nacierpiałeś... Umierałeś tak pięknie, 
pogodzony ze wszystkim, otoczony 
miłością rodzeństwa, księży i przyjaciół. 
Wierzymy, że Pan Bóg przygarnął cię z 
miłością do siebie. 
 Zapewne oglądasz już Jego oblicze i 
naszą Matkę Krasnobrodzką, a może 
spotkałeś już swoją, może spotkałeś już 
swojego zacnego ojca, naszego papieża 
Jana Pawła II. Jak wielu już po tamtej 
stronie... 
 Wiedząc, że wszyscy zmierzamy do 
ostatecznego kresu naszej ziemskiej 
pielgrzymki - do domu Ojca - życzmy 
sobie, żebyśmy tak przeżywali dni, które 
nam pozostały, abyśmy mogli wszyscy 
spotkać się w Niebie. 
 

Zofia Kończewska-Murdzek 
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Przez kulturę do Boga 

 

 
 Człowiek umiera na tyle, na ile znika 
z ludzkiej pamięci. Pozostają po nim 
przedmioty, rozpoczęte dzieła, listy i 
fotografie. Od jego grobu wracają 
przyjaciele z niedokończonym słowem, 
w pól zatrzymanym gestem, urwaną 
myślą. Potem, aby o nim nie zapomnieć 
i, aby inni nie zapomnieli, jego imieniem 
nazywane są ulice, wmurowuje się 
tablice i stawia pomniki. Pisane są 
książki, powstają artykuły, organizuje 
się akademie lub koncerty. Wszystko to 
tworzy materialną przestrzeń zbiorowej 
pamięci. Jest jeszcze druga przestrzeń – 
przestrzeń duchowa – to wspomnienia, 
wędrówki myśli w przeszłość, refleksje. 
Ta pamięć jest niezwykle delikatna, jak 
ludzka wrażliwość, i jednocześnie silna 
– dlatego jest najcenniejsza.   
 

 
 Śmierć ks. Wójtowicza przywołuje obraz 
osoby, która w swojej pracy duszpasterskiej 
bardzo wysoko ceniła rolę kultury w 
duchowym rozwoju człowieka. Kiedyś Jacek 
Woźniakowski, pisarz i historyk sztuki, 
postawił pytanie: Czy kultura jest potrzebna 
do zbawienia?  
 Myślę, że przynajmniej część 
odpowiedzi znajdziemy w ewangelicznej 
przypowieści o talentach. Tych 
umiejętnościach, w które każdego człowieka 
wyposażył Bóg, i które powinniśmy 
rozwijać. Swoich talentów ks. Wójtowicz nie 
zakopał jak również nie rozwijał ich tylko 
dla siebie, lecz pozwolił innym na wzrastanie 
w kulturze ku Stwórcy. Do czego zachęcał, 
namawiał, przypominał. 
 Teraz, po jego odejściu, inaczej 
będziemy siedzieć w kościelnych ławach w 
czasie Letnich Koncertów Organowych 

 
Adoracja mieszkańców Krasnobrodu – 1980r. 

 

 
Ks. Kazimierz Wójtowicz wraz uczestnikami adoracji 

Od lewej: Stanisław Lewandowski, Stefan Moskal, Jan Maruszak 

 
w Krasnobrodzie, a wybudowane przez 
niego organy, okazały się tak dobre, że 
aż zachęcały do zapoczątkowania 
imprezy trwającej już trzydzieści lat. 
Gdy w lipcu i sierpniu zabrzmią znowu 
organy, to zapewne gdzieś między 
akordami kantat starych mistrzów 
przesuwać się będzie obraz 
zasłuchanego ks. Wójtowicza. Lubił 
muzykę, cenił sobie chór parafialny i 
organistę. Święta Cecylia  cieszyła się z 
takiego proboszcza. 
Gdy do niego zajeżdżałem, sam lub z 
rodziną, mówił: Posłuchaj, co mam. I 
włączał ”Nieszpory ludźmierskie” Jana 
Kantego Pawluśkiewicza albo chorały 
gregoriańskie, które go zachwycały, i 
żałował, że dzisiaj są tak rzadko 
śpiewane, albo zostawiał nas z muzyką, 
nakazując wsłuchiwanie się, a sam szedł 
do kuchni coś przygotować. 
 Droga Jezusa na Golgotę opisana 
dłutem Jana Boruty w kalwarii 
krasnobrodzkiej powstała z jego 
inspiracji. Kazał zwozić dla rzeźbiarza 
lipowe kłody, a ten wydobywał 
zamknięte w drewnie postacie z męki 
Pańskiej. Dzisiaj wiele osób przychodzi 
do modrzewiowego lasku za murami 
przykościelnego cmentarza, aby 
rozmawiać z cierpiącym Chrystusem. 
 Na początku 1977r. ks. Wójtowicz w 
kronice parafialnej zapisał: Adoracje 
Bożego Dzieciątka. Od niedzieli, 2 
stycznia 1977 roku, rozpoczęły się w 
kościele /po raz pierwszy w tym stylu/ 
adoracje przygotowane przez 
poszczególne miejscowości naszej 
parafii (...). Przedstawienia „dijałogów”, 
pastorałek, kolęd, „herodów” były 
szczególnie umiłowanym dzieckiem ks. 
Wójtowicza. Zawsze ciekawiło go, co 
przygotowały wioski, co przygotował 
Krasnobród czy Podzamek. Siadał w 
konfesjonale naprzeciw sceny. Patrzył i 
słuchał, potem skomentował, zagadnął, 
pochwalił – po prostu radował się z tego, 
że wierni tak pięknie oddają cześć 
Bożemu Dziecięciu, a wiernych, 
starszych i młodszych, mobilizowało to 
do przygotowania czegoś na przyszły 
rok. Miał też poczucie wartości tego 
wszystkiego, co działo się wtedy w 
kościele. Każdą adorację nagrywał. 
Stawiał przed wykonawcami swojego 
grundiga i nagrywał. Robił to bardzo 
skrupulatnie. Wcześniej na taśmę 
wgrywał metryczkę, która informowała - 
kto adoruje, kiedy i gdzie. Dzięki temu 
stworzył archiwum 60 kaset z zapisem 
121 występów. Dało to możliwość 
opracowania adoracji w pracach 
magisterskich. Jedną z nich miał 
przyjemność napisać, w 1995 r., autor 
tych słów, pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Dmitruka z PAN, a drugą w 
2003 r. napisała, u prof. Wojciecha 
Kaczmarka z 

Ciąg dalszy na str. 25 
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Wakacje kleryka 
Kazimierza Wójtowicza w Łuszczaczu 

 

 Było to niedługo po wyzwoleniu, w 
którym roku nie pamiętam. W każdym 
bądź razie podczas wakacji klerycy z 
seminarium byli rozsyłani do różnych 
parafii m.in. do Krasnobrodu. Wtedy 
proboszcz ks. prałat Ludwik Liwerski 
zwrócił się do mojego ojca o przyjęcie 
Kazimierza Wójtowicza do swojego domu 
w Łuszczaczu. Ojciec – Józef Piwko w 
tym czasie był brackim przy Kościele, 
przywiózł go furmanką do domu, dał mu 
pokój i łóżko (domownicy latem spali w 
stodole na sianie). Jak później wspominał 
sam ks. Kazimierz miał pewne obawy, 
czy nie stanie mu się coś złego kiedy 
ojciec wiózł go coraz dalej w las – czasy 
nie były zbyt bezpieczne, zwłaszcza dla 
księży.  
 Tutaj więc była jego pierwsza 
plebania. Codziennie rano w kuferku 
matka  

 
 

 

zostawiała chleb, miód i masło – prowiant na cały dzień dla gościa, ponieważ sami 
domownicy pracowali wtedy w polu. Był bardzo energiczny i aktywny, często 
 

 
Pogrzeb Józefa Piwko – 1974r. 

 

 
zbierał ze wsi dzieci i młodzież w sadku u 
Dubasa Feliksa i tam uczył religii i 
ministrantury. W wolnym czasie Kazimierz 
chodził po okolicy i dużo czytał. Raz zasnął nad 
książką leżąc pod lasem. Zobaczyła go tam 
przechodząca kobieta i narobiła alarmu, że leży 
zabity człowiek – czasy były wtedy 
niebezpieczne, grasowały jeszcze różne bandy, 
więc widok taki skojarzył się jej tylko z zabitym. 
Do Krasnobrodu chodził piechotą, ale czy 
codziennie, czy tylko w niedzielę nie pamiętam. 
 Z tamtego okresu zachowały się zdjęcia 
(patrz nad tekstem) zrobione przez ks. 
Kazimierza przedstawiające ojca, matkę Anielę i 
ciotkę Agnieszkę w gospodarstwie i przy pracy 
w polu. 

Józef Piwko 
 

Przez kulturę do Boga 
 

Ciąg dalszy ze str. 24 
KUL – u, Agnieszka Kwika. Wszystko to Księdza 
bardzo cieszyło. Przy tym chętnie pomagał, 
zachowując swoiste poczucie humoru. Pamiętam jak w 
trakcie mojego zmagania się z tematem adoracji 
zadzwoniłem do niego do Czerniejowa, gdzie był 
wtedy proboszczem, aby zerknął do swoich notatek, z 
których wcześniej korzystałem i przedyktował mi 
jeden istotny dla mnie fragment. Umówiliśmy się na 
telefon na następny dzień. Nazajutrz Ksiądz 
zadzwonił..., ale do moich drzwi i wszedł ze słowami: 
To za ważne sprawy, aby załatwiać je przez telefon. 
Masz tu te materiały i sam szukaj czego chcesz.( 
zdjęcie obok) 
 Nigdy nie pytałem ks. Wójtowicza, czy kultura jest 
potrzebna do zbawienia. Jednak widzę, że wiele robił, 
aby poprzez kulturę przybliżyć człowieka do Boga. 

Paweł Murdzek 

 

Ksiądz Wójtowicz podczas wizyty w moim domu  
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Moje wspomnienia o Proboszczu 
Ks. Kanoniku Kazimierzu Wojtowiczu 

 

 
 Jest rok 1958. Do Parafii Krasnobród 
do pracy duszpasterskiej jako wikariusz 
zostaje skierowany ks. Kazimierz 
Wójtowicz. Młody, pełen energii 
życiowej i zapału do pracy kapłańskiej, 
szybko się aklimatyzuje w tej dużej, 
rozległej, typowo rolniczej parafii. 
Zyskuje uznanie i sympatię wśród 
parafian, począwszy od tych 
najmłodszych aż do starszych wiekiem. 
Nie jest jedynym księdzem wikariuszem 
w parafii, ale pracy wystarcza dla 
wszystkich. 
 W pracy kapłańskiej wykorzystuje 
wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie 
studiów w Seminarium, a pod 
troskliwym okiem swego przełożonego 
zacnego Księdza Proboszcza Ludwika 
Liwerskiego wykorzystuje jego rady i 
udoskonala wiedzę taktyczną, która była 
jego dewizą życiową w dalszym życiu 
kapłańskim. Jest najbardziej 
wtajemniczony w plany i zamiary ks. 
proboszcza i w dużej mierze jest ich 
wykonawcą. Wprowadza też swoje 
pomysły, które są akceptowane przez ks. 
proboszcza. 
 Kiedy po 11 latach pracy jako 
wikariusz zostaje na prośbę swojego 
przełożonego skierowaną do Biskupa, 
(aby mianował księdza Wojtowicza 
administratorem Parafii), przejął te 
obowiązki z godnym poddaniem się woli 
Bożej i zaczął jeszcze bardziej, 
intensywniej angażować się w sprawy na 
różnych odcinkach życia Parafii. 
 Na pierwszym miejscu stawiał życie 
religijne parafian, a nie były to czasy 
łatwe dla Kościoła. Władze państwowe 
nie były przyjazne Kościołowi i w różny 
sposób starały się utrudniać ludziom 
wierzącym praktyki religijne. Religia nie 
miała miejsca w szkołach, a chodziło tu 
przecież o wychowanie dzieci i 
młodzieży w wierze katolickiej 
powszechnie wyznawanej w polskim 
społeczeństwie, do tego byli potrzebni 
księża jako katecheci. W tym celu księża 
organizowali punkty katechetyczne w 
domach prywatnych w pobliżu szkoły, 
gdzie odbywała się nauka religii. Troska 
o te punkty była bardzo ważną sprawą 
dla Ks. Wojtowicza. Niektóre wioski 
parafii Krasnobród leżały w innych 
gminach niż Krasnobród, w tym celu 
musiał odwiedzać te gminy, nieraz 
kilkakrotnie zabiegając o pozwolenie 
czy to na punkt katechetyczny, czy na 
poświęcenie pól w okresie wiosennym z 
procesją, w której uczestniczyli 
mieszkańcy wiosek. Nieraz skarżył się w 
rozmowie z parafianami, że ma już dość 
tego, ale z racji wykonywania 
obowiązków kapłańskich i spraw wiary 
nie mógł z niczego zrezygnować.  

 
Zachęcał swoich parafian, aby życie ich 
było wpisane w 10 Przykazań Bożych i 
by tymi Przykazaniami kierowali się w 
swoim życiu. Szczególnie kładł nacisk 
na wypełnianie 3-go przykazania 
„Pamiętaj, aby dzień święty święcić”, 
jak i na inne, bo wszystkie są jednakowo 
ważne w życiu człowieka wierzącego i 
wymagające godnej postawy wobec 
Boga, choćby takiej jak obowiązkowe 
uczestnictwo we mszy świętej 
niedzielnej i świątecznej. W tym celu 
budował kaplice w odległych od 
kościoła wioskach (oczywiście z pomocą 
parafian), aby umożliwić wiernym 
uczestnictwo we mszy świętej. Nie 
wszystkie zostały komfortowo 
wykończone do czasu Jego odjazdu. Do 
odległych miejscowości, tam gdzie 
szerzyły się sekty dojeżdżali księża z 
posługą kapłańską, aby zapobiegać ich 
rozwojowi. W dużej mierze się to udało. 
 Nie były mu też obojętne sprawy 
prywatne, osobiste parafian. Do tego 
najczęściej wykorzystywał wizyty 
pasterskie tzw. kolędy. Starsza generacja 
pamięta, że dzień, w którym odbywała 
się kolęda to było „święto we wsi”. 
Kobiety zabraniały mężczyznom 
opuszczania w tym dniu domu w celu 
jakiegoś wymyślonego wyjazdu, bo w 
przeszłości także różnie bywało z ta 
obecnością mężczyzn w czasie kolędy. 
Przy tej okazji, po modlitwie i 
poświęceniu domu i jego mieszkańców, 
Ks. Wójtowicz kierował rozmowę na 
tematy rodzinne, międzysąsiedzkie, jeśli 
gdzieś było zagrożone życie małżeńskie 
to prowadził rozmowy ze stronami, 
używając różnych argumentów: że 
małżeństwo jest związkiem 
nierozerwalnym i trzeba te zasady 
uszanować. Najczęściej były to 
rozmowy skuteczne, choć nie zawsze za 
pierwszym razem. Do uczestnictwa w 
tych wizytach pasterskich zachęcał 
młodzież, aby asystowała księdzu przy 
wejściu do domu śpiewając kolędy, a 
następnie odchodząc do sąsiada czekała 
na jego przyjście. Młodzież chętnie to 
czyniła. 
 Ks. Wójtowicz był wielkim 
miłośnikiem śpiewu, muzyki i 
wszystkiego, co służy chwale Bożej. W 
Kościele sam często uczył śpiewu 
nowych, mało znanych pieśni. 
Odbywało się to przed mszą świętą lub 
po niej. Pośród księży wikariuszy 
znalazł się jakiś „słowik” z pięknym 
głosem, który czasem wyręczał w tej roli 
proboszcza. Parafianie chętnie się uczyli, 
tego śpiewu, aby potem brać czynny 
udział, kiedy Kościół śpiewał.  
 Podczas kazań często poruszał 
sprawę praktyk religijnych jak: 
odprawianie  

 
pierwszych piątków miesiąca, czy 
pierwszych sobót, na co wierni 
odpowiadali pozytywnie swoją 
obecnością. W czasie Wielkiego Postu 
zachęcał do uczestnictwa w piątkowym 
odprawianiu Drogi Krzyżowej, które 
najczęściej sam prowadził. I tu też 
spotykał się z akceptacją swojej prośby, 
ze strony parafian. W dużej mierze 
przyczynił się do Koronacji Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 
która miała miejsce w czasie, kiedy 
funkcje Proboszcza pełnił ks. Prałat 
Ludwik Liwerski, wyręczając go w 
pracach przygotowawczych do tych 
uroczystości, jak i samym 
przeprowadzeniu ich, szanując słabe 
zdrowie i siły ks. Prałata utracone 
podczas pobytu w obozie 
koncentracyjnym. Zajął się też fundacją 
nowych dzwonów przez parafian, 
załatwiając różne formalności z tym 
związane i cieszył się bardzo, że tak 
pięknymi głosami donośnie uświetniają 
uroczystości kościelne. Ale odzywają się 
też tymi smutnymi głosami, gdy trzeba 
kogoś pożegnać odchodzącego ze 
wspólnoty parafialnej.  
 Jego wielkim marzeniem było 
zastąpienie starych organów nowymi. W 
czasie wizyty pasterskiej przyznał się do 
tego pragnienia i obaw przed tą 
kosztowną inwestycją, przerastającą 
możliwość wykonania ze strony parafii. 
Powiedziałam, że na zrozumienie i 
ofiarność parafian może liczyć, choć 
może rozłożoną w czasie, a i Matka 
Boża nie będzie obojętnie na to patrzeć, 
wmiesza się w tę sprawę i doprowadzi 
do pomyślnego finału. Marzenia się 
spełniły, organy stanęły na właściwym 
miejscu. Profesjonalnie wykonane z 
liczbą 33 głosów, ku radości księdza 
Proboszcza i parafian. Był to dar dla 
Matki Bożej w 10 rocznicę koronacji. 
 Skoro są piękne i nowe organy, to 
nie mogą tylko służyć w Kościele do 
uświetniania nabożeństw, trzeba je 
wykorzystać w inny sposób. W tym celu 
szukał kontaktu z artystami, którzy znali 
tajniki gry organowej. I tak zaczęły się 
koncerty organowe, z wolnym wstępem, 
wykonywane w sezonie letnim, 
wakacyjnym, kiedy to rzesza turystów 
przemieszcza się przez Krasnobród i nie 
tylko, bo przyjeżdżają na te koncerty 
wielbiciele muzyki organowej z 
okolicznych miejscowości jak i z 
odległych stron Polski. Koncertowali tu 
artyści światowej sławy, nie tylko z 
Polski ale z różnych państw Europy i i 
innych kontynentów (Australia, Stany 
Zjednoczone). Dwukrotnie koncertowała 
tu nasza polska artystka światowej sławy 
Stefania  
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Woytowicz i kiedy zeszła po 
skończonym koncercie z chóru, aby 
podziękować za udział w tym koncercie, 
to między innymi powiedziała, że nie 
spodziewała się, że na wschodnich 
krańcach Polski jest taka wspaniała 
publiczność i taki wspaniały proboszcz. 
Te koncerty w dalszym ciągu są 
kontynuowane i cieszą się powodzeniem. 
 W różny sposób ksiądz Wójtowicz 
starał się rozsławić kult Najświętszej 
Maryi Panny, w Jej Cudownym Obrazie, 
która w Krasnobrodzie tron sobie obrała. 
Dbał o uświetnianie uroczystości 
odpustowych, szczególnie 2 lipca, kiedy 
to najwięcej przybywało pielgrzymów. 
Wielką wagę przywiązywał do piękna 
ustawianych na trasie do Wodnej 
Kaplicy ołtarzy, którędy wieczorem z 1-
go na 2-go lipca przechodziła procesja z 
licznym udziałem duchowieństwa, 
parafian i pielgrzymów niosących na 
zmianę Cudowny Obraz Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. Podczas tej procesji, 
kolejno przy pięciu ołtarzach, były 
rozważane tajemnice radosne różańca 
świętego, a na jej zakończenie Pasterka 
Maryjna w Kaplicy Objawień. 
 Te uroczystości odbywają się od 
wielu lat w dniach 1-2 lipca i mają 
wielką wartość duchową dla czcicieli 
N.M.P. i trwać będą, bo to najlepsza z 
Matek, nigdy nie opuści swoich dzieci, 
które kocha matczyną miłością, choć nie 
zawsze na te miłość zasługują. 
 Ks. Kazimierz Wótowicz miał 
wielkie poczucie piękna pod każdym 
względem. Do udziału w uroczystościach 
odpustowych i innych świętach 
kościelnych zapraszał orkiestrę dętą, 
która składała się z członków parafii a 
nawet spoza niej, ażeby uzupełnić jakiś 
brakujący instrument, bez którego nie 
byłoby tak pięknego grania. Aby ładnie 
wyglądała procesja  
 

 

 
zobowiązał obsługujących do 
przygotowania na tę okazję strojów 
procesyjnych, regionalnych, kolorowych 
dla kobiet, a mężczyźni mieli 
obowiązkowo nałożyć sukmany. Tu było 
trochę oporu ze strony niektórych, ale ks. 
Wójtowicz kupił materiał, zamówił 
krawca i nie było dyskusji. Po 
dopracowaniu procesja wyglądała 
pięknie, była godna podziwu, co też 
czynili najpierw parafianie, sąsiedzkie 
parafie, turyści i przybysze z różnych 
stron Polski. Obsługujący procesje 
zostali pouczeni jak ma wyglądać ich 
postawa zachowawcza w czasie obsługi 
procesji. Procesja była fotografowana, 
kamerowana przez osoby obserwujące. 
Miałam zaszczyt być jedną z 
obsługujących przez 22 lata. 
 Kiedy w roku 1978 odbywała się 
koronacja figurki Cudownej Matki 
Kębelskiej w Wąwolnicy Ks. proboszcz 
Kazimierz Wójtowicz zorganizował 
wyjazd na tę uroczystość obsługujących 
procesję w strojach procesyjnych, gdzie 
reprezentowaliśmy parafię Krasnobród 
na czele z  
ks. proboszczem idąc szpalerem po obu 
stronach, obok delegacji niosącej figurkę 
z Kościoła do ołtarza polowego, gdzie 
odbywała się koronacja.  
 W okresie Bożonarodzeniowym, 
żeby Dzieciątku Bożemu nie było 
smutno leżeć w zimnym żłóbku 
wprowadził adorację tzw. Jasełka, które 
polegały na tym, że każda miejscowość 
parafii miała wyznaczony dzień i 
godzinę w niedzielę i dni świąteczne po 
mszy świętej, aby przedstawić 
przygotowaną przez siebie adorację. Z 
wielką radością brały w tym udział całe 
grupy pokoleniowe. Były śpiewy kolęd i 
pastorałek wyszukanych w kantyczkach i 
starych śpiewniczkach domowych, były 
wiersze mówione przez dzieci. Każda 
miejscowość starała się, aby jej adoracja 
ładnie wypadła,  

Wejście na krasnobrodzką kalwarię  
 

 
 

podobała się dzieciątku i Jego Matce, jak 
również słuchającym tych opowieści 
śpiewanych i mówionych o tym, co 
wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Nie 
obyło się to bez rozgłosu, przyjeżdżali 
nawet z odległych parafii, aby posłuchać 
i podziwiać, wprowadzać w swoich 
parafiach ten zwyczaj. 
 Ks. Kazimierz Wójtowicz jako 
kustosz parafii żył radościami swoich 
parafian jak również troskami. Wiadomo, 
że rolnicy dbali o swoją ziemię, aby 
wydawała dobre plony, ale nie zawsze 
była ku temu sprzyjająca aura, więc w 
okresach nadmiernych opadów, lub 
przedłużającej się suszy, oprócz 
zalecanych intencji o sprzyjające 
warunki pogodowe dla plonów w czasie 
mszy świętej, urządzał wieczorne 
modlitwy z mszą świętą i procesją 
błagalną w odpowiedniej intencji. Mając 
na uwadze szersze zainteresowanie 
modlitwą zapraszał mieszkańców 
wiosek, tak w kolejności. To 
zobowiązywało parafian i starali się ten 
obowiązek wypełniać ku chwale Boga, 
radości księdza proboszcza no i na 
pożytek swój. Te modlitwy odbywały się 
najczęściej w czasie Oktawy Bożego 
Ciała.  
 Na 15 rocznicę Koronacji staraniem 
księdza Wojtowicza powstała Kalwaria 
Krasnobrodzka, pod którą to 
przygotowywał grunt obok Kościoła 
dużo wcześniej sadząc sadzonki drzew 
iglastych (żeby kiedy podrosną wytyczyć 
aleję wycinając drzewa i ustawić pięknie 
rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej). 
 Pomysłem ks. Wojtowicza było 
wprowadzenia w parafii dziękczynienia 
za plony zebrane w danym roku, które 
polegało na tym żeby każda wioska jako 
wotum wdzięczności przyniosła wieniec 
dożynkowy wykonany przez 
mieszkańców. Parafianie to przyjęli i 
mimo prac trwających na polu, zmęczeni 
pracą żniwną wykonywali te prace przy 
wieńcach na miarę swych zdolności 
artystycznych. Wieńce były przynoszone 
w dniu odpustu Matki Boskiej tzw. 
„Siewnej”, niesione przez delegacje 
podczas procesji, a później prezentowane 
na podium. Tej prezentacji towarzyszyły 
przyśpiewki i deklamacje.  
 Delegacje miały okazję publicznie 
pochwalić czy prosić, wiadomo kogo, 
oczywiście księży pracujących w parafii 
na czele z ks. proboszczem, który 
najczęściej był na „celowniku”.  
 Tu przytoczę kilka cytatów ze 
swoich przyśpiewek z różnych lat, 
najczęściej z tych, kiedy krążyły po 
parafii pogłoski o odejściu ks. 
proboszcza od nas: 
 

Ciąg dalszy na str. 28 
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Moje wspomnienia... 

 
starszych, opuszczonych, dla których 
zawsze znalazł czas, aby porozmawiać o 
ich problemach życiowych. Odwiedzał 
chorych parafian w domu nie tylko 
wówczas, gdy tu pracował, ale także 
potem. Kiedyś w rozmowie powiedział, 
że jak  odwiedzał dawnego swego 
parafianina, wielkiego przyjaciela z 
Majdanu Małego w szpitalu w czasie 
jego ciężkiej choroby, a będąc w 
Krasnobrodzie pojechał odwiedzić 
Majdan Mały i tam zerwał kłosy zbóż z 
jego pola, które wręczył mu wraz z 
życzeniami szybkiego powrotu do 
zdrowia. Chory bardzo się ucieszył, 
sprawiło mu to wielką radość. To 
również świadczyło o Jego patriotyzmie, 
do tego, co ma wartości nieocenione, 
zwłaszcza dla rolnika, który zawsze 
kocha tę swoją ziemię i wszystko, co jest 
z nią związane. Ja osobiście też 
doświadczyłam dobroci ks. Wojtowicza  
podczas choroby, która w dużym stopniu 
zagrażała mojemu zdrowiu a nawet 
życiu. Byłam kilkakrotnie odwiedzana w 
szpitalu przez byłego już ks. proboszcza. 
Były również w mojej intencji 
odprawiane msze święte, o które 
uprzednio nie prosiłam, ale zostało to na 
długo w mojej pamięci modlitewnej. 
 Kiedyś w rozmowie powiedziałam, 
że zawsze miałam uznanie i szacunek dla 
kapłana urodzonego i wychowanego w 
dużym mieście, a który podjąwszy pracę 
w małej parafii potrafił zniżyć się swoim 
zachowaniem nie stwarzając dystansu, 
do tego ludu, akceptując jego zwyczaje, 
obyczaje i gwarę. W odpowiedzi 
usłyszałam słowa: „Ja ten lud kochałem”.  
 Kiedy w roku 1982 Jasnogórska 
Królowa w kopii Swego Cudownego 
Obrazu nawiedziła ziemię zamojską i 
miała nawiedzić parafię Krasnobród, to 
przed Jej przybyciem Ksiądz Wójtowicz 
doprowadził do odprawienia Misji 
Świętych. W  

 

 

tym celu zaprosił Ojców Jezuitów, którzy 
głosili wspaniałe nauki misyjne. Choć 
był to czas, gdy wieś pracowała na 
łąkach przy sianie, to tak godzili pracę 
żeby nie było luki w obowiązku 
uczestniczenia w misjach świętych, które 
były tak pięknie zorganizowane, 
niezapomniane przez parafian. Na ich 
zakończenie stanął Krzyż Misyjny przy 
Kościele, zwyczajem lat ubiegłych, ale 
stanął też krzyż ponad 20 metrowej 
wysokości na najwyższym wzniesieniu 
tzw.: „Księżej Górze”, widoczny z 
daleka. Postawiono także w sumie ponad 
30 krzyży w każdej miejscowości. Każda 
z  tych miejscowości miała za zadanie 
wykonie we własnym zakresie krzyża z 
wyrzeźbionym napisem: „Serce za serce” 
wzdłuż ramion, z datą umieszczoną niżej 
na krzyżu. Krzyże te w ostatnim dniu 
misji zostały poświęcone. To w moim 
odczuciu pachniało czymś 
niewiadomym, ponieważ do tego, że w 
ostatnim dniu misji świętych stawiano 
przy Kościele krzyże byliśmy 
przyzwyczajeni od lat, ale żeby z tej 
okazji były stawiane krzyże w każdej 
miejscowości, pozostawiało wiele do 
myślenia. Te wszystkie krzyże były 
widoczne dla oka, ale był jeden krzyż 
niewidoczny. To ten, który Pan wpisał w 
życie Ks. Proboszcza, który zabrał ze 
sobą odchodząc z Krasnobrodu wraz z 
cierpieniem fizycznym i duchowym 
towarzyszącym Mu do końca Jego dni 
(niebo nie za darmo).  
 Kiedy obecny ksiądz proboszcz 
Roman Marszalec powiadomił parafian o 
chorobie księdza Wojtowicza zalecając 
w tej intencji pacierze, z wielu 
przyjaznych serc wznosił się wielki 
szturm modlitewny do nieba o Jego 
zdrowie i przedłużenie życia. Bóg jednak 
nie zawsze daje to, o co prosimy. Bóg 
miał swój plan względem Niego i ta 
decyzja była najważniejsza.  
 3 stycznia 2006 roku ks. Kazimierz 
Wójtowicz zakończył swoją ziemską  

 
Ciąg dalszy ze str. 27 
Nasz zacny ks. proboszcz pracy wkłada  

wiele 
By nam uprzyjemnić ten pobyt w  

Kościele 
Dwoi się i troi, traci dla nas siły 
Zabiega by jego owce nie zbłądziły 
My ze swojej strony wdzięczność  

wyrażamy 
A dług zaciągnięty modlitwą spłacamy 
 

Nasz wielebny ksiądz Kanonik 
Wśród diecezji wiedzie prym 
Nie zwolnimy go z parafii 
Choćby rozkaz wydał Rzym 
Ty nasz księże Kanoniku 
Bądź przyjacielem rolników 
Władaj długo i szczęśliwie 
Na powierzonej Ci niwie 
Zbieraj zawsze plon stokrotny 
W rok pogodny i ten słotny 
Wypełniaj nim spichrze nieba 
Z reklamacją, gdy potrzeba 
 

Mamy tu w parafii księdza Kanonika  
Który zdobył miano super przewodnika 
On nas tak ustawia i tak nami rządzi  
Że kto jego słucha do nieba nie zbłądzi. 
 

Mamy tu w naszej parafii 
Zacnego księdza proboszcza 
Dbać o siebie nie potrafi 
Ale o nas to się troszczy 
Wielebny księże proboszczu  
Dobrze, że się o nas troszczysz 
Ale pomyśl tez o sobie  
Chociaż wszystko masz na głowie  
Regeneruj swoje siły 
By na długo ci starczyły 
Masz przed sobą pracy wiele 
Wśród parafian i w Kościele 
My modlitwą Cię wspieramy  
U stóp Krasnobrodzkiej Pani 
Byś tu długo strzegł Jej Grodu 
Nie odchodził z Krasnobrodu. 
 

Raz do roku nam się zdarza  
Mieć dożynek gospodarza  
Jest nim ksiądz Kanonik zacny 
Zasłużony w swojej pracy 
Ma na koncie pracy wiele 
Wśród parafian i w Kościele 
Ciągle dąży do odnowy  
Ten nasz przywódca duchowy 
Wciąż nowego coś planuje 
Bóg Mu plany podpisuje  
Co z Matką Bożą uradzi 
Bóg do skutku doprowadzi 
Wiele już Mu zawdzięczamy 
Jeszcze jedną prośbę mamy 
By tu długo sumy śpiewał 
I proboszcza nam nie zmieniał  
 
 Ks. Kazimierza Wojtowicza 
cechował wielki patriotyzm do piękna tej 
ziemi krasnobrodzkiej i ludzi na niej 
pracujących. Był wrażliwy na krzywdy 
ludzi  

 

 
 

Ks. Kazimierz Wójtowicz podczas dożynek parafialnych 
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wędrówkę i odszedł do życia wiecznego. 
Jego opiekę nad swoim proboszczem 
Ludwikiem Liwerskim odwzajemnił mu 
Jego były wikariusz krasnobrodzki ks. 
Franciszek Kamiński, obecnie pracujący 
jako proboszcz w parafii Milejów. To ks. 
Kamiński obok najbliższej rodziny służył 
Mu swoją pomocą w chorobie, troszcząc 
się o Jego zdrowie. Jemu Ks. Wójtowicz 
powierzył swój testament. 
 Na uroczystości pogrzebowe, które 
odbyły się w Katedrze Lubelskiej 
przybyło wielu parafian z Krasnobrodu 
na czele ze swym proboszczem 
Romanem Marszalcem i 
współpracującymi z nim księżmi 
wikariuszami. Licznie przybyli też księża 
dawniej pracujący jako wikariusze, 
księża pochodzący z parafii Krasnobród. 
 Kiedy została przyniesiona trumna z 
ciałem ks. Wojtowicza do Katedry, 
modlitwę różańcową prowadził ks. Piotr 
Kawecki, który pamiętał ks. proboszcza 
służąc mu jako ministrant. Mszę świętą 
pogrzebową celebrował ks. Biskup 
Mieczysław Cisło wychowanek ks. 
Kazimierza, w asyście ks. proboszcza 
Edwarda Walewandera, również 
wychowanka ks. Wojtowicza, oraz wielu 
księży pochodzących z parafii 
Krasnobród na czele z obecnym 
proboszczem Romanem Marszelcem i 
wieloma księżmi kolegami i 
przyjaciółmi. 
Biskup Mieczysław Cisło przypomniał 
Jego życiorys związany z pracą 
kapłańską, również jego następca w 
parafii Krasnobród, ksiądz Prałat Roman 
Marszalec powiedział wiele pochlebnych 
słów na temat swego poprzednika. 
Przemawiali członkowie różnych 
delegacji zarówno z parafii Krasnobród 
jak i z parafii Czerniejów, gdzie 
pracował ponad 
 

 
 
20 lat, do czasu emerytury. W tej 
ostatniej drodze na miejsce wiecznego 
spoczynku swoją liczną obecnością 
dawni parafianie wyrazili wdzięczność 
dla swojego dawnego proboszcza.  
 Również w najbliższą niedzielę po 
pogrzebie odprawiona została w 
Krasnobrodzie suma za duszę ks. 
Wójtowicza, której głównym 
celebrantem był ks. profesor Edward 
Walewander. Kościół wypełniony był po 
brzegi. Tu też parafianie dali świadectwo 
jak doceniali pracę swego księdza 
proboszcza. 
 Ks. Kazimierz Wójtowicz na długo 
pozostanie w pamięci modlitewnej 
starszej generacji, ale również i tej 
młodszej, która Go pamięta. Wiele 
można by było o Kapłanie pracującym 
24 lata w Parafii powiedzieć, o Jego 
pracy, życiu, ale nie da się tego zamknąć 
na kilku kartkach papieru. 
 
P.S. 
 Chciałabym jeszcze przytoczyć 
epizod, który od czasu odjazdu ks. 
Wojtowicza z Krasnobrodu jest ciągle 
nie zatarty w mej pamięci. Otóż już po 
tych Misjach Świętych, kiedy to coraz 
głośniej mówiło się w parafii o odejściu 
od nas Proboszcza, uczestnicząc w 
nabożeństwie poświęcenia ziół w czasie 
Oktawy Bożego Ciała, słuchając tego 
donośnego śpiewu i modlitwy podczas 
Mszy Świętej celebrowanej przez K. 
Wojtowicza, jeszcze ówczesnego 
proboszcza, przyszła mi taka myśl, że to 
niepodobna żeby za tyle pracy 
kapłańskiej w rozszerzenie kultu i czci 
Najświętszej Maryi Panny w Jej 
krasnobrodzkim Cudownym Obrazie 
zostawił Matkę Bożą i odszedł do pracy 
w innej parafii. To niemożliwe. 
Wychodząc z Kościoła na celach 
(korytarzu) spotkałam  

 

 

 

 

ks. Proboszcza. Podczas krótkiej 
rozmowy powiedziałam, że nie wiem czy 
Pan Bóg to księdzu przebaczy jak ksiądz 
stąd odejdzie. 
 W następną niedzielę spotkałam 
przed kościołem ks. Proboszcza 
stojącego z ks. wikariuszem 
Franciszkiem Kamińskim (miał zwyczaj 
patrzeć kto wychodzi po mszy świętej z 
Kościoła). Wówczas ks. Wójtowicz 
powiedział: „Wiesz Franiu co 
powiedziała mi moja parafianka, że jak 
stąd odejdę to Pan Bóg mi tego nie 
przebaczy”. Wówczas odczułam, że 
popełniłam nietakt w tym co 
powiedziałam, mówiąc na swoje 
usprawiedliwienie, że ja nie 
powiedziałam, tego z złym znaczeniu, ze 
złej woli. Odpowiedział: ja wiem, pani 
zawsze sięga do najwyższych szczytów 
przedstawiając swoje argumenty. Wtedy 
odpowiedziałam, że kto nie ma wrogów 
nie zasługuje na przyjaciół. Pochwalił, że 
to mądre powiedzenie. No to dlaczego? 
Przychodzi dzień wyjazdu z 
Krasnobrodu, w drodze nieszczęśliwy 
wypadek. Po miesiącu od tego feralnego 
dnia pojechałam do szpitala w Chełmie 
odwiedzić ks. Wójtowicza i kiedy 
otworzyłam drzwi wchodząc 
pochwaliłam Pana Boga. Po odpowiedzi 
na wieki wieków, ukrywając twarz w 
dłoniach Ksiądz wypowiedział słowa: 
„Nie wiem czy Pan Bóg mi to przebaczy. 
Wtedy jeszcze bardziej zrozumiałam, 
jaką wagę miały te słowa wypowiedziane 
wtedy przeze mnie i z poczuciem 
wielkiej odpowiedzialności zaczęłam się 
tłumaczyć, że ja naprawdę nie ze złej 
woli to powiedziałam, a On powtórzył to, 
co wcześniej: „Ja wiem, ja wiem”. To 
zostało mi w pamięci do dziś, choć wiem 
w jakim sensie wypowiedziałam te 
słowa, na pewno nie w złym, 
krzywdzącym Jego uczucia. 
 Kiedy opadły emocje powitania 
popatrzył na kwiaty, które przyniosłam 
powiedział: „Proszę włożyć do flakonu 
obok kwiatów, które dostałem od księdza 
Walewandera, jest to bukiet zerwany na 
miedzy ojca Ks. Walewandera. W tym 
momencie znowu przejawił się 
patriotyzm do piękna ziemi i kwiatów 
rosnących nawet na polnej miedzy, które 
miały w sobie nieocenioną wartość. 
Pamiętam jeszcze, że pytał wtedy czy 
jadąc widziałam po drodze dziesiątki 
zboża. Jak bardzo musiał kochać to 
wszystko, co Go otaczało podczas pracy 
w parafii Krasnobród.  
 Przepraszam, że tak obszernie 
przedstawiłam swoje wspomnienia o 
księdzu Kazimierzu Wojtowiczu, ale 
pisać o zaletach człowieka to nigdy nie 
za dużo, a jeżeli to będzie nudzić 
czytelnika, to jest na to rada: nie czytać.  
 
      Stefania Gorgol 
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Uroczysty dzień imienin 
 

 Kiedy myśli moje pobiegną do 
odległych lat z wielkim wzruszeniem 
odtwarzam uroczyste, bardzo miłe 
spotkanie z okazji imienin dwóch 
kapłanów o imieniu Kazimierz (ks. 
proboszcz Kazimierz Wójtowicz i ks. 
Kazimierz Stelmaszczuk), które miało 
miejsce 4 marca.  
 W godzinach popołudniowych w 
oratorium (obecnie mieści się tam 
muzeum) byli obecni kapłani, siostry 
zakonne, Zespół Koła Gospodyń 
Wiejskich, ministranci, ich rodzice oraz 
licznie zgromadzeni parafianie.  
Wszystkich serdecznie powitała Pani 
Feliksa Lewandowska, następnie pisząca 
te słowa recytowała zamieszczony 
poniżej własny tekst: 
 
Każdego roku o tej samej porze  
w kalendarzu jest taki dzień 4 marca  
święto pięknego imienia „Kazimierz”,  
kiedy to płyną gorące życzenia. 
My tutaj zebrani do życzeń otrzymanych 
swoje wplatamy 
Wszystko, co było waszym marzeniem  
Co jest i będzie w przyszłości,  
niech nie mija cichym westchnieniem,  
lecz nie się spełni w całości. 
Wszystko co dobre i upragnione 
Niech będzie w waszym życiu spełnione 
Na każdy dzień Waszego życia  
Królową Roztocza Krasnobrodzką Pani 
prosimy w modlitwie niech obdarza 
czcigodnych księży  
swoimi łaskami w zdrowiu i wytrwałości 
A od ludzi byście doznawali szczerej 
życzliwości. 
 
PIOSENKA: 
 
Gdyby Wam ktoś w dniu imienin 
Cały świat złożył do stóp  
To jeszcze nic to jeszcze mało  
Wobec tego, co dał Wam Bóg 
 
Gdyby Wam ktoś w dniu imienin 
Gwiazdkę z nieba ściągnąć chciał  
To jeszcze nic to jeszcze mało  
Wobec tego, co ON wam dał 
  
On dla Was kazał zakwitnąć kwiatom 
Niebo rozświetlił milionami gwiazd  
ON dla Was kazał zaśpiewać ptakom  
I z Jego rozkazu szumi las 
 
I złoto wszystko zachodu słońca 
I tyle kochających serc 
A w zamian tego tylko jednego  
Małego serca Waszego chce 
 
A że MU było jeszcze za mało  
Żeby okazać Wam miłość swą 
Dla Was życie swoje położył  
Niebo otworzył w ojcowski dom  
 

 Delegacja wręcza kwiaty 
solenizantom. Piosenka okolicznościowa, 
wszyscy śpiewają: 
 
Niech żyją nam, niech żyją nam 
Prze długie, długie lata 
A Anioł Stróż z tych białych róż 
Niech wieniec Im splata  
 
Następnie pisząca te słowa recytowała: 
 
Dzisiaj, jak co dzień rano  
Zerwałeś się do pracy 
Wstajesz tak wcześnie rano 
O świcie niby ptacy 
 
Poczekaj, porzuć na chwilę troski 
Uśmiechnij się inaczej 
Dzisiejszy dzień coś więcej 
Dla Ciebie znaczy 
 
Każde imię jest dla kogoś bliskie 
Nam dzisiaj Przewielebnego Dziekana 
Księdza Kazimierz Wojtowicza 
 
A kiedy się do nas uśmiecha 
Raduje się serce każdego człowieka  
My wiemy, że dla nas 
Tak męczysz się i trudzisz 
Bo pracy trzeba dużo 
By zrobić z nas dobrych   
Miłych Bogu ludzi 
 
Nieraz na pewno myślisz w skrytości  
Czy potrafimy docenić  
Trud Twej ofiarności  
Jeśli było inaczej to przepraszamy 
My naprawdę Ciebie kochamy 
 
Jesteś przez wszystkich lubiany  
i za wzór w diecezji stawiany 
Kiedy wzruszenie, zadowolenie  
I radości w oczach kryjesz 
To wtedy nam mocniej serce bije 
 
Ile gwiazd na niebie 
Tyle życzeń niesiemy do Ciebie 
Niech Ci zdrowie sprzyja 
A w pracy kapłańskiej i trudzie 
Błogosławi Maryja 
 
Nasza cudowna Krasnobrodzka Pani 
Do której się modlisz razem z nami 
Ona policzy wszystkie twe zasługi  
A za znojny kapłański trud 
Niech niebem wynagrodzi dobry Bóg 
 
 Czcigodny Ksiądz Dziekan zwrócił 
się wcześniej do parafian z prośbą o 
eksponaty do muzeum wsi 
krasnobrodzkiej. 
 Delegacja wręcza Dziekanowi 
eksponaty do izby pamiątek: lipowe 
niecki, pełne różnych ciast, na środku 
położony tort w kształcie serca z 
napisem: „Serce za serce” od parafian i 
dzieci. 

 
 

 Okolicznościowe własne słowa 
recytuje pisząca te wspomnienia: 
 
W tej kolebeczce mamusia mnie kołysała 
A kiedy serce sercu dało 
To moje dziecko też się tu kąpało 
Twoja matka przewielebny księże  
Inną kołyskę dla Ciebie miała 
I na pociechę ludzi i chwałę Bogu Cię  

oddała 
(w tym momencie solenizant otarł łzy) 
 
Jako dobry pasterz Ty znasz owce swoje 
Życie kapłana to trudy i znoje 
W pracy jesteś niezmordowany 
Dla nas parafian wielce oddany 
Za to żeś naszą parafię tak rozsławił  
My Ci dziękujemy 
A naszego Kościoła bez Ciebie 
Sobie nie wyobrażamy 
Ale dziś nie o to chodzi 
Bo dziękować za wszystko się godzi 
Dzisiaj chcemy Ci winszować 
 
A więc z okazji Twego Imienia  
Przyjm od nas serdeczne życzenia 
Zdrowia, szczęścia, wszelkiej  

pomyślności 
Błogosławieństwa od Boga i łask  

obfitości 
Że wszystko w podzięce przyjm od nas 
to: SYMBOLICZNE SERCE. 
 

 Pani Sendłakowa z synową wręczają 
dzieżę wypełnioną różnymi małymi 
pierożkami i mówi: „Dzieża nie ma 
wieka, bo już powołał do siebie Pan Bóg 
tego człowieka, pierożki są smaczne i 
zdrowe niech smakują wystarczy dla 
wszystkich, którzy się tu znajdują”. 
 Ksiądz wzruszony powiedział: 
„Kocham Was za te miłe słowa 
otrzymane i współpracę. Chciałbym, aby 
kiedyś gdy umrę włożono mi pod 
poduszkę do trumny scenariusze... 
 
Ty jesteś naszym dowódcą  
A my żołnierze Twoi 
Lecz cóż my biedni zrobimy 
Kiedy nie mamy zbroi 
 
A choć nie masz jej na ciele 
Ty zbroisz całego ducha  
Tu nie potrzeba atomu 
Ni stali ni łańcucha 
 
Ale miłości wielkiej  
Miłości do bliźniego 
Tak jak miał nasz Chrystus 
Najświętsza Matka Jego 
 
Więc prowadź wojsko swoje 
Prowadź: do Pana twego 
Który Cię posłał do nas 
Byś pełnił wolę jego 
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 Ksiądz Dziekan bardzo lubił pieśń 
„Słońce niech wschodzi tam gdzie Ty” 
itd. Zespół zaśpiewał ochoczo. 
 

Piosenka 
Na Roztoczu w tej kotlinie, oj 
Sanktuarium Matki Boskiej słynie, oj 
Dzwon z wieży nam ogłasza, oj 
Że Maryja nas zaprasza oj, jo jo joj 
 
Twarz Jej smutna zatroskana, oj 
Na ratunek nam jest dana, oj 
Do niej prośby kierujemy, oj  
I o pomoc ją błagamy oj, jo jo joj 
 
Tyle dzisiaj zła na świecie, oj 
Płacze głośno Boże Dziecię, oj 
Ludzie Boga obrażają, oj 
Przykazania odrzucają oj, jo jo joj 
 
Podaj rękę Matko Droga, oj 
Byśmy z Tobą szli do Boga, oj 
W ręku różaniec trzymamy, oj 
Kochać Boga przyrzekamy oj, jo jo joj 
 
Matko Boża prosim Ciebie, oj 
Byśmy z Tobą byli w niebie, oj 
Tu na ziemi zasłużyli, oj 
Całą wieczność Cię wielbili oj, jo jo joj 
 

Daj nam Boże dużo siły, oj 
Byśmy zawsze jedno byli, oj 
W Tobie ufność pokładamy, oj 
A za wszystko dziękujemy oj, jo jo joj 
 
Ile liści sypią lasy, oj 
Ile godzin biją czasy, oj 
Ile kropel wpada w morze, oj 
Zawsze bądź uwielbion Boże oj, jo jo joj 
 
Bezpieczny jest los człowieka, oj 
Kto w kapłanie ma spowiednika, oj 
Wielu rodziców by chciało, oj 
Aby w rodzinie księdza miało oj, jo jo joj 
 
Ludzka pamięć jest zawodna, oj 
Służba Bogu wielce godna, oj 
Naszych kapłanów kochamy, oj 
I tak dla nich zaśpiewamy oj, jo jo joj 
 

(na melodię „nie szumcie wierzby nam) 
100 lat niech żyją nam 
I dłużej jeśli chcą 
I niech każdy dzień 
Upłynie mile tak jak sen 
 
Płynął piękne życzenia  
A takie zawsze są sercu miłe 
Rzecz w tym, aby się spełniły 
Bo każdy solenizant jest tego wart 
Więc zaśpiewajmy im tak 
 

( melodia góralska) 
100 lat 100 lat 100 lat 100 lat! 
Niechaj żyją nam ( bis) 
Dla ojczyzny i Kościoła  
Niechaj żyją nam 
 
 

 
 
Imię Kazimierz ma dużo uroku 
Swoje życzenia w piosenkę wplatamy 
I tak powiemy: 
 
Do Was się uśmiechamy 
I o to samo Was prosimy 
Uśmiechajcie się, gdy jest Wam wesoło 
Uśmiechajcie się wtedy, gdy smutek  
marszczy czoło 
Uśmiech w życiu pomaga 
Uśmiech nie kosztuje 
A kto kocha Boga i jest pogodny  
Ten dłużej żyje 
  
100 lat 100 lat 100 lat 100 lat! 
Niechaj żyją nam ( bis) 
Dla ojczyzny i Kościoła  
Niechaj żyją nam 
 
10 x 10 (bis) Niech żyją, żyją nam 
5 x 20 (bis) Niech żyją, żyją nam 
2 x 50 (bis) Niech żyją, żyją nam 
100 lat, 100 lat Niech żyją, żyją nam 
                                                      
 Piosenka ułożona przez Feliksę 
Lewandowską: 
 
Książę Kanoniku 
Tyś pasterz dobry 
Znasz owce swoje 
A one Cię  
 

Lata młodości 
Swoje radości  
W sercu Maryji 
Ukryłeś je 
 
Nie zawsze ludzie  
Sercem zapłacą 
Nie zawsze czyny  
Liczone są 
 
Lecz Matka Boska  
Ta Krasnobrodzka  
Do tronu Boga  
Zaniesie je    
 

 Pieśń ułożona przez Feliksę 
Lewandowską 
 
W Krasnobrodzie Kościół jest 
Gdzie Maryji głoszą cześć 
Ona nas w opiece ma 
Czuwa nocą czuwa dniem  
Czuwa razem z Synem Swym 
I każdego serce zna 
 

Ref:  Glorii, Glorii Alleluja 
         Glorii, Glorii Alleluja 
         Glorii, Glorii Alleluja 
          Maryja jest wśród nas 

 

I Krasnobrodu słychać dzwon 
Spieszą ludzie ze wszystkich stron 
Prośby swe składają Jej 
Ona słyszy dzieci głos 
I przybędzie w każdy czas 
I pomocy udzieli swej 

Ref:  Glorii, Glorii Alleluja... 

 
 

 Na zakończenie spotkania piosenka 
okolicznościowa Zespołu KGW: 
 
Na Roztoczu tam w kotlinie, oj 
Kościół Krasnobrodzki słynie, oj 
Pielgrzymki tak podążają, oj 
I wszystkim się zachwycają, oj jo jo joj 
 
To zasługa gospodarza 
Który sławy nam przysparza 
Dobry kapłan Bogu chwała 
Matka Boża nam Go dała 
 
Lat 20 tu włodarzy  
I z uśmiechem Mu do twarzy 
Zawsze dzielny zawsze miły 
Tak jak ojciec jest troskliwy 
 
Zazdroszczą Go nam sąsiedzi 
Że Wójtowicz u nas siedzi 
Inni by na pewno chcieli 
By takiego księdza mieli 
 
Wiele pracy jest w Kościele 
A zwłaszcza w każdą niedzielę 
Nie tak by ciężko to było   
Gdyby nas tu więcej było 
 

Ciągle proszę upominam 
Już ja do was zdrowia nie mam 
Pod chórem się wciąż tłoczycie 
Wcale księdza nie słuchacie 
 
Tam przecieka, tam się wali 
A przydziału znów nie dali 
Tam pojedzie tam postuka 
I wszystko się zawsze uda 
 
Czas by skończyć już ołtarze 
Rzemieślnicy ledwo łażę 
Trza ogłosić adorację  
No i zrobić dekorację 
 
Jeden kłopot drugi goni 
Włos jaśnieje mi na skroni 
Zdrowie moje już szwankuje 
Urlop sobie zaplanuję 
 
A my na to zgodnym chórem 
Zaśpiewamy uwerturę 
Jesteś nam od Boga dany 
My poprawę przyrzekamy 
 

I pomagać Ci będziemy 
Plac na cmentarz odstąpimy 
I niedługo ogrodzimy 
Izbę pamiątek wyposażymy 
 
Kiedy mówisz to słuchamy 
Gdy nas chwalisz narzekamy 
Co nowego zaplanujesz 
Pomysłem zaskakujesz 
 
Są u nas piękne dożynki 
I liczniejsze wciąż pielgrzymki 
Organy nam pięknie grają  
A koncerty zachwycają 
 

Ciąg dalszy na str. 33 
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Mała  
sympatia 

 
 Po śmierci nieodżałowanego, bardzo 
kochanego i drogiego sercom wielu 
parafian śp ks. Kazimierza Wojtowicza 
ogarnął nas smutek i żal. Pozostała nam 
na zawsze w naszych sercach pamięć, 
ogrom szczęścia, że Bóg w swoim 
miłosierdziu dał nam łaskę spotkania na 
swej drodze Kogoś tak wyjątkowego. 
Wierzę, że tam w Domu Ojca będziemy 
mieć swojego Orędownika, który będzie 
wstawiał się za nami. 
 Zmarły ks. Kazimierz Wojtowicz był 
dla mnie jak mój ojciec. Zawsze w 
najtrudniejszych chwilach mojego życia 
potrafił mnie pocieszyć, dodać otuchy i 
odwagi. W jego stosunku do każdego 
było coś niezwykłego. Swoją miłością, 
troską ubogacał najbardziej zatwardziałe 
serca dodając nam młodym dużo zapału i 
entuzjazmu. 
 Jak sięgam pamięcią w okres 
swojego dzieciństwa, ten młody 
wówczas kapłan nigdy nie szczędził 
swoich sił i czasu dla najmłodszych. 
Przygarniał nas do siebie, tuląc w swych 
ramionach i sutannie. A my jak oszalali 
biegaliśmy za nim po korytarzu kościoła 
by móc być noszonym przez niego na 
„bardasa”.  
 W swojej pamięci zachowałam coś 
ważnego dla mnie; okazało się, że po 
ponad czterdziestu latach pozostało także 
w pamięci księdza Kazimierza. Mając 
siedem lat uległam poważnemu 
wypadkowi, groziło mi wówczas trwałe 
kalectwo. Z tego też powodu przez 
ponad pół roku nie chodziłam do szkoły. 
Ksiądz Kazimierz Wójtowicz 
przychodził do mojego domu 
rodzinnego, gdyż mój tata szył skórzane 
buty dla księży.  
Kiedy dowiedział się o moim wypadku, 
odwiedzał mnie częściej, pocieszał i 
przytulał, częstując cukierkami mówił: 

 
 „Ach ty moja bidulko, ty moja mała 
sympatio”. Te słowa dodawały mi sił, na 
zawsze zapadły mi głęboko w sercu.  
 Latem 2003r. zostałam zaproszona 
na spotkanie przyjaciół księdza 
zorganizowane przez państwa 
Murdzków. W miłej, serdecznej, pełnej 
miłości atmosferze, wspomnieniom nie 
było końca.  Ksiądz Kazimierz 
zadziwiał nas wszystkich swoją 
doskonałą pamięcią. W pewnym 
momencie spotkania ksiądz Kazimierz 
zaczął opowiadać o małej dziewczynce, 
którą odwiedzał często z powodu jej 
choroby: „Nazywałem ją moją małą 
sympatią, ta mała dziewczynka jest 
wśród nas, nie wiem czy wiecie i czy ona 
także wie, o kim mówię?”. Moje serce 
napełniło się ogromną radością, policzki 
promieniały zdradzając moje zdziwienie, 
myślałam: „Czyżby to o mnie, o Boże 
ksiądz to pamięta”. Rękami skryłam 
swoją twarz, wtedy spojrzał na mnie i 
powiedział: „tak o tobie mówię, moja 
mała sympatio”. Wzruszona prawie do 
łez skinęłam głową. 
 

 
 

Spotkanie u Państwa Murdzków 

 
Spotkanie po mszy św. o godz.9 w dniu 2 lipca 2005r. – Jubileusz 40-lecia koronacji 

Obrazu MB Krasnobrodzkiej 

 
 Ostatnim moim spotkaniem z 
księdzem Kazimierzem był dzień 23 
września 2005r - dzień Święta Patrona 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich ZSP w 
Krasnobrodzie. Pragnę w tym miejscu 
podziękować mojej Pani dyrektor 
Joannie Szykuła za zaproszenie księdza 
Kazimierza Wojtowicza na te 
uroczystości. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości była Msza Święta, podczas 
której ksiądz Kazimierz wygłosił 
homilię. W skierowanym do nas słowie 
nacechowanym jak zwykle miłością było 
wiele cennych wskazówek o roli 
nauczycieli w kształtowaniu wśród 
młodzieży już od dzieciństwa 
właściwych postaw patriotycznych, 
religijnych. Dla wszystkich uczestników 
tej mszy była to prawdziwa lekcja 
historii i godziny wychowawczej. 

 
Ks. Kazimierz Wójtowicz 

 podczas Święta Patrona ZSP 
 Byłam współorganizatorem wystawy 
zdjęć przekazanych naszej szkole przez 
księdza Kazimierza z okazji 40-lecia 
obchodów szarży ułańskiej pod 
Krasnobrodem. Z radością je oglądał 
wspominając ten czas, rozpoznając 
postacie z fotografii.  
 Po uroczystym ślubowaniu klas 
pierwszych i akademii poświęconej 
patronowi naszej szkoły ksiądz 
Kazimierz ponownie skierował słowo 
tym razem do najmłodszych. Nie skrywał 
swojej radości i zauroczenia naszymi 
najmłodszymi, wyraził swoją 
wdzięczność rodzicom i nauczycielom za 
właściwą, godną naśladowania pracę 
wychowawczą. Długo po tym żył 
wspomnieniami tego dnia, dzwonił do 
mnie prosząc o przekazanie podziękowań 
i gratulacji za piękną uroczystość i 
możliwość w niej udziału. 
 Nie ma już wśród nas tego 
wspaniałego kapłana, wierzę, że w 
naszych sercach pozostanie na zawsze 
żywy, a jego wskazówki będą nam 
drogowskazem w naszym życiu. 

Maria Mierzwa 
Zdjęcia – str. 20-21 
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Kiedy wspominam  

Księdza Wójtowicza ... 
 
 Kiedy wspominam Księdza Wójtowicza, to słyszę jego donośny głos, który 
roznosił się echem, gdy Proboszcz pojawił się we wsi. Lubił naszą wieś. Często 
przyjeżdżał i zachodził do wielu domów. Żywo interesował się 
przygotowaniami do jasełek i wpadał na próby, aby pochwalić i zachęcić do 
dalszych działań. Próby inscenizacji jasełek często łączyły się ze sporami 
dotyczącymi przedstawienia, ale taka wizyta przyczyniała się do tworzenia 
więzi, zrozumienia. Podczas występu Ks. Kazimierz często siadał w 
konfesjonale naprzeciw sceny i z zainteresowaniem słuchał, a potem dziękował. 
 Gdy przychodził miesiąc maj przynajmniej raz przyjechał na majówkę, 
odprawianą przy wtórze żab. Urok tych majówek był tak wielki, że jednego 
roku przywiózł nawet ks. Biskupa Bolesława Pylaka. I ludzie zaśpiewali Litanię 
Loretańską  – jedno wezwanie mężczyźni - drugie kobiety, a na koniec 
wyjątkowo pięknie, również na dwa głosy Wszystkie nasze dzienne sprawy... na 
ulubioną melodię Ks. Wójtowicza. Czasami przyjechał na sam koniec majówki, 
a gdy się spóźnił, to prosił, aby mu zaśpiewać tą pieśń ponownie. 
Pamiątkami rodzinnymi stały się zdjęcia z dożynek, na których widnieje napis: 
Z podziękowaniami za wspólną modlitwę dziękczynną ks. Kazimierz Wójtowicz.  
 Był niezwykle przywiązany do tradycji, duchowego dorobku i bogatych 
chrześcijańskich obyczajów. Nie krępował się przyznawać do lokalnego 
patriotyzmu, do bardzo bliskich kontaktów z wieloma rodzinami, do 
przeżywania jakże głębokiego, każdego z radosnych dni, a także chwil trudnych 
i społecznie zawikłanych. Jak najlepszy sąsiad, jak dyskretny ziomek wnikał w 
problemy rodzinne i społeczności poszczególnych wsi. Był obecny 
życzliwością, radą, był niezwykle wrażliwy na zasady szacunku i miłości do 
człowieka, słowa upomnienia.  Znakiem zewnętrznym i symbolem tej 
obecności stała się jego troska o parafię, o kultywowanie i stworzenie tradycji 
kulturowych. 
 Dziękujemy Ci za to, że swoim życiem i postępowaniem tworzyłeś historię, 
z której jesteśmy dumni. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszej parafii 
Księże Proboszczu Kazimierzu Wójtowiczu. 

Mieszkaniec 
Wólki Husińskiej 

 

 

Uroczysty  dzień imienin 
 
Ciąg dalszy ze str. 25 
 
Przy żłóbku wioski stają  
Dzieciątku cześć oddają 
Adoracja nas urzeka 
Nasz ksiądz dziekan się uśmiecha 
 
Jest więc znowu cos nowego 
Będą Ci zazdrościć tego 
Tyś dla innych jesteś wzorem 
Jak w sercach rozpalić wiarę 
 
Dobrze u nas się tu dzieje 
Nam Kościół coraz pięknieje 
Za ofiary te złożone 
Są ołtarze odnowione 
 
Ołtarz główny też jest w planie 
Lecz czy sił na wszystko stanie 
Nie wystarczy tu ochota 
Trzeba pieniędzy no i złota 

 

 
O nasz księże kanoniku 
Ty kłopotów masz bez liku 
Ale widać tak już trzeba 
Bo tam dobrze gdzie nas nie ma 
 
Jedna wiedzie dziś nas droga  
Do Maryji i do Boga 
Za twą prace tu na ziemi 
Będziesz w niebie z aniołami 
 
Straż ogniowa chyli czoła 
Za rozkazem iść gotowa 
Tyś jest wodzem my żołnierze 
Sztandar straży weź w ofierze  
 
 Ksiądz dziekan serdecznie 
podziękował za przybycie i życzenia z 
okazji imienin. Przy herbacie i cieście 
szybko upłynął czas spotkania. 
 

Scenariusz spotkania i relacje 
z uroczystości opracowała 

Irena Moskal 

 
KRASNOBRODZKI PROBOSZCZ 

 
Księże Kazimierzu Tobie było dane, 
Aby służyć Matce Krasnobrodzkiej Ukochanej 
Tobie misja z Matką przy sercu się udała  
Pani Roztocza dzięki księdzu wyładniała 
 

Zasługi w koronacji cudownego obrazu 
Miałeś wielkie 
Niech Ci Ona za to 
Podaruje łaski wszelkie. 
 

Z roku na rok  
Wierny lud do Krasnobrodu zmierza 
Aby ujrzeć oblicze Pani Roztocza 
Po nadzieję i z prośbami 
Wiele drogi przemierza. 
 

Przyszedł czas, kiedy Bóg 
I Matka Krasnobrodzka 
Wezwali księdza Kazimierza do wieczności. 
 

Krasnobrodzianie są dumni z tego. 
Że mieli proboszcza Kazimierza  
Tak ofiarnego. 
 

Dzięki Mu składamy za to,  
Że dużo pamiątek pozostawił  
Dla młodych pokoleń 
I dla polskiej sprawy. 
 

Zabiły dzwony na pożegnanie 
Proboszcz Kazimierz Wójtowicz  
Zasłużył na modlitwę  
Za Niego co ranek 
 

W modlitwach będziemy prosić Pana, aby 
Nasz Ksiądz Kazimierz Wójtowicz 
Dostąpił jasności 
Na niwie niebiańskiej 
I łaskawości pańskiej.  

     A. Słota  
 

PAMIĘĆ O KSIĘDZU WÓJTOWICZU 
Wrosły w życie takie zwyczaje 
Ludzie odchodzą pamięć zostaje 
 

Ksiądz Kanonik Kazimierz Wójtowicz 
Prawie pół wieku życia 
Tu w Krasnobrodzkiej parafii  
zostawił 
Na tej ziemi  
się radował i smucił 
razem z parafianami 
 

Odszedł ksiądz Twardowski 
do wieczności  
mniej przez nas znany.  
Odszedł ksiądz Wójtowicz 
Z nami bardziej związany. 
 

Był taki dzień 
Była też życia strata  
Ale pamięć o księdzu Kazimierzu  
pozostanie w naszych sercach  
przez długie lata. 
 

Zostaje pamięć  
na zakurzonej fotografii  
na książkach o Papieżu Wielkim  
z ks. Kazimierza Wojtowicza  
biblioteki 
 

W portret ludzi zasłużonych dla Krasnobrodu 
i Pani Roztocza się ks. Wójtowicz wpisał  
Nieśmy pamięć o Nim  
Żyjmy z przeszłością  
Pamiętajmy o Nim 
Niech pamięć o Nim się odradza  
jak kwiaty wiosną.  

      A. Słota 
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Wspomnienia  
o śp. Księdzu Kazimierzu Wójtowiczu 

 

dokumentów źródłowych, przez 
udzielanie fachowych rad, przez 
dzielenie się wspomnieniami z 
krasnobrodzkiej historii. Przez cały okres 
tworzenia pracy kontaktował się ze mną, 
aby podzielić się swoimi wnioskami i 
pomysłami. Wysyłał pocztą materiały i 
książki, które mogłyby mi pomóc w 
pisaniu. Wiedziałam też, że nieustannie 
wspierał mnie modlitwą. Niezwykła 
postać Kapłana pozostanie na zawsze w 
mojej pamięci. Szczególnie wzrusza 
mnie to, co emanowało z jego osoby, a 
mianowicie: miłość i tęsknota za 
Krasnobrodem, szczera życzliwość dla 
ludzi oraz prawdziwa skromność. Służył 
wiernie sprawie i nie chciał niczego 
przysłaniać swoją osobą. Kiedy chciałam 
nagrać jego wypowiedź i zrobić zdjęcie, 
Ks. Wojtowicz nie zgodził się. Jednak po 
uzasadnieniu, że jego osoba nieodzownie 
wpisała się w historię Krasnobrodu i w 
rozwój kultu maryjnego, Ks. Wójtowicz 
podarował swoje dwie fotografie. Jedna 
pochodzi z okresu, kiedy był kustoszem 
sanktuarium maryjnego w 
Krasnobrodzie, a druga przedstawia 
Księdza w czasie sprawowania posługi w 
Lublinie. Właśnie wtedy dane mi było go 
poznać. 

 

Te dwie fotografie są cenną pamiątką, bo 
to przenikliwe spojrzenie będzie zawsze 
przypominać charyzmatyczną osobowość 
Kapłana. Wszystko to, co czynił w 
Krasnobrodzie wciąż jaśnieje wielkim 
blaskiem chwały Krasnobrodzkiej Pani. 
Niechaj to, co zrobił Ks. Wójtowicz na 
płaszczyźnie różańcowego rozmodlenia 
przypomni fragment z mojej pracy 
magisterskiej:  
 „Na stałe weszły zwyczaje 
wprowadzone przez Ks. Wójtowicza w 
tradycję sanktuarium krasnobrodzkiego, 
a ludzie doceniają to co zrobił i 
zachowują go w ciągłej pamięci. Ks. 
Wójtowicz swój wielki wkład wniósł 
również w kontynuowanie tradycji 
różańcowej rozwiniętej przez Ks. 
Liwerskiego. Dbał o to, aby na 
wszystkich płaszczyznach swej 
działalności wszczepiać i rozwijać 
rozmodlenie różańcowe. Zaczynał od 
dzieci II klas, w październiku poświęcił 
im różańce. 
 Zobowiązywał dzieci i ich rodziców, 
aby każde dziecko jako przygotowanie 
do I Komunii św. odmawiało codziennie 
chociaż jedną tajemnicę różańcową.  
 Wciągnął całą parafię do modlitwy 
różańcowej, wykorzystując miesiąc 
październik. Na ten miesiąc różańcowy 
zobowiązywał mieszkańców danej 
wioski do odmawiania wyznaczonej 
tajemniczki przed obrazem Matki Bożej. 
Ks. Wójtowicz zadbał o rozmodlenie 
różańcowe grup pielgrzymujących do 
sanktuarium. Stałym punktem 
pielgrzymek było organizowanie procesji 
różańcowej do „Kaplicy Objawień na 
Wodzie”. Corocznie do Krasnobrodu 
przyjeżdżały pielgrzymki maturzystów w 
czasie pomiędzy  
 

 Każdego, kto znał Księdza 
Wójtowicza poruszyła do głębi 
wiadomość o Jego śmierci. Bo oto z 
kręgu świata żyjących odszedł na zawsze 
Kapłan, który przez 28 lat służył Matce 
Bożej Krasnobrodzkiej, najpierw jako 
kleryk, a potem jako ksiądz. A jeśli 
doliczyć jego duchową obecność 
wysyłaną każdego dnia myślami i sercem 
do sanktuarium krasnobrodzkiego to 
przekłada się ona na 50 lat jego 
kapłańskiego życia. Nasuwa się 
przekonanie w związku z wiarą w 
świętych obcowanie, że z pewnością 
dopiero teraz powrócił „na Ojczyzny 
łono” (parafrazując strofę Mickiewicza o 
tęsknocie do Ojczyzny). Serce dotyka 
jakiś żal, że jego utrudzone chorobą ciało 
nie spoczęło wśród swoich na 
krasnobrodzkim cmentarzu. Nasuwa się 
pytanie, dlaczego nie otula go ta ziemia, 
która tak ukochał, za którą tak tęsknił. 
Do końca pozostał wierny 
Krasnobrodzkiej Pani, którą, tak bardzo 
ukochał i czcił. Wizerunek ukochanej 
Matki zabrał ze sobą, kiedy opuszczał 
Krasnobród. W jego lubelskim 
mieszkaniu, pośród kolekcji obrazów, 
naczelne miejsce zajmował duży obraz 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, taki sam 
jak ten znajdujący się w krasnobrodzkim 
kościele. Ze wzruszeniem, z ukrywana 
łzą w oku wyznawał Ksiądz, że tą kopię 
Cudownego Obrazu wykonał dla niego 
prof. Korpal z Krakowa tuż przed 
koronacją w 1965 roku. Ks. Wójtowicz 
dobitnie podkreślał, że obraz ten powstał 
po żarliwych modlitwach malarza, który 
na kolanach błagał Boga o pomoc i 
natchnienie w realizacji swojego dzieła. 
Myślę, że ksiądz Kazimierz chciał 
zwrócić moją uwagę na to, jak bezcenną 
wartością był dla niego ten obraz. Przed 
wizerunkiem Królowej Roztocza Ks. 
Wójtowicz wnosił swój wkład w rozwój 
kultu Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
poprzez udzielaną pomoc w pisaniu prac 
magisterskich wielu studentom. 
Zainteresowanym służył radą i pomocą, 
udostępniał zgromadzone materiały o 
Krasnobrodzie, opowiadał o swojej 
duszpasterskiej działalności w latach 
1958 – 1982. 
 Bóg pozwolił mi poznać Księdza 
Wójtowicza w takich właśnie 
okolicznościach. Urzeczona 
Krasnobrodem w latach 2000 – 2002, 
usilnie poszukiwałam materiałów do 
mojej pracy magisterskiej na temat: 
„Rozwój modlitwy różańcowej w 
Sanktuarium Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej”. Doświadczyłam od 
Księdza wielkiej życzliwości. Wielce 
urzekająca była radość Ks. Wojtowicza z 
faktu, że powstaje nowa praca 
magisterska o Krasnobrodzie. Włączył 
się w tworzenie tej pracy przez pomoc w 
szukaniu 

Pamiątka I Komunii św. - Ksiądz Kazimierz Wójtowicz z księżmi wikariuszami 
(od lewej): ks. Kazimierz Stelmaszczuk, ks. Henryk  Nogalski i ks. Franciszek Kamiński  
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Żywego Różańca w przypadku śmierci 
któregoś z członków koła. Na pogrzebie 
14 osób ze wspólnoty spowiadało się, 
wszyscy przyjmowali Komunię św. w 
intencji zmarłego. Kupowali wieniec, na 
którym umieszczano 15 róż, zbierano też 
na ofiarę, aby zamówić Mszę św. w 30-
ty dzień po śmierci. Przy zmarłym 
czuwało jego Koło Różańcowe, 
odmawiając modlitwy a szczególnie 
różaniec, aż do chwili pogrzebu. 
Przestrzegali oni, aby przekazanie 
tajemniczki zmarłego  

 
 
będzie na stałe nosił różaniec w procesji. 
Wybrane kobiety uzgodniły również 
jednolity strój dla całej grupy, czyli 
brązowe spódnice, białe bluzki i na 
głowach chusty w kolorowe kwiaty. Owe 
ustalenia do dziś są aktualne, a wszyscy 
wtedy wybrani do pełnienia tej funkcji 
wyznają: „W procesji jesteśmy tak blisko 
Pana Jezusa. Czujemy tak przez naszą 
wiarę”.  Większość inicjatyw Ks. 
Wójtowicza doczekała się swojej 
realizacji. Wiele z tego, co „zaczęło się” 
wtedy – dziś 

 

 

Uroczysta procesja z udziałem przedstawicieli kół różańcowych 

 
 
Ciąg dalszy ze str. 27 
maturą pisemną ustną. Organizowano 
również pielgrzymki ministrantów i 
chorych. 
 W związku z koronacją Ks. 
Wójtowicz jeszcze jako wikariusz 
wprowadził bardzo uroczysty zwyczaj 
procesji różańcowej do kaplicy objawień 
na uroczystość Matki Bożej Jagodnej. 
Dawniej było to śpiewane odmawianie 
różańca tzw. „po drodze” czyli bez 
rozważań. Od roku 1965 procesja 
zatrzymuje się przy pięciu kaplicach 
różańcowych. Wyznaczone wioski 
przygotowują przed procesją dekoracje, 
które są tematycznie związane z 
przypadającą tajemnicą różańcową. Przy 
każdej kaplicy Cudowny Obraz stawiany 
jest na ołtarzu. Odśpiewana jest 
Ewangelia dotycząca danej tajemnicy, a 
następnie odbywa się rozważanie w 
postaci kazania. Delegacja z danej wioski 
prowadzi dziesiątek różańca. Po czym 
wierni śpiewają pieśń maryjną związaną 
z tajemnicą i następuje błogosławieństwo 
Cudownym Obrazem. Następnie obraz 
przejmuje delegacja z innej wioski 
niosąc go do następnej kaplicy. Piąta 
tajemnica radosna odmawiana jest w 
miejscu objawień. Zwyczaj ten, 
wprowadzony przez Ks. Wójtowicza 
wprowadza uczestników odpustu w 
zbawcze tajemnice różańcowe. 
Misterium życia Maryi i Jezusa łączy się 
z problemami współczesnego świata, 
gdzie każdy człowiek odnajduje 
umocnienie, pocieszenie i radość 
wspólnoty Bożej.  
 Ks. Kazimierz Wójtowicz wiele 
uwagi w swojej pracy duszpasterskiej 
poświęcał Kołom Różańcowym. Ks. 
wspomina, że było wówczas ok. 150 
Kółek Różańcowych w całej parafii. 
Były to koła stanowe – kobiece, męskie i 
młodzieżowe. Piętnaście osób spotykało 
się w domu zelartora i wymieniali 
między sobą tajemniczki, śpiewali pieśni 
i wspólnie modlili się na różańcu. 
Główna zmiana tajemniczek 
różańcowych odbywała się w pierwszą 
niedzielę miesiąca w kościele. 
Członkowie ze wszystkich kół 
uczestniczyli w specjalnej Mszy św., 
następnie brali udział w procesji 
Eucharystycznej niosąc duży różaniec. 
Przed Najświętszym Sakramentem 
odbywał się Akt oddania się Matce 
Bożej. Po czym odbywała się 
konferencja, na której wspólnie 
odmawiane były tajemnice różańcowe w 
intencji wyznaczonej na dany miesiąc 
przez Stolicę Apostolską. Konferencje 
dla Kółek Różańcowych miały na celu 
wyjaśnienie intencji misyjnej i ogólnej, 
omówienie bieżących spraw w parafii, 
takich jak rekolekcje, odpusty oraz 
wyjście z pomocą ludziom znajdującym 
się w potrzebie. Często była to nie tylko 
pomoc modlitewna za żywych i 
umarłych, ale też konkretna pomoc 
materialna a także wsparcie duchowe. 
Zadziwiająca jest postawa członków 

 
dokonało się w jego rodzinie. Wszystkie 
grupy modlitewne były radością 
proboszcza. Wspominał tak: 
„Pojechałem kiedyś w wiosenną 
niedzielę do jednej z wiosek parafii na 
obrzęd poświęcenia pól. Zatrzymałem się 
u miejscowych gospodarzy, ponieważ 
zaprosili mnie na obiad. Z sąsiedniego 
domu dolatywał głośny męski śpiew 
pieśni religijnych. Za tym głosem 
wszedłem do niewielkiej izby, tam 
zobaczyłem 15-tu rozmodlonych 
młodzieńców trzymających w rękach 
różańce. To było dla mnie wzruszające a 
zarazem budujące doświadczenie w 
mojej duszpasterskiej działalności 
różańcowej”. 
 Ks. Wójtowicz cenił również 
pomysły innych ludzi. Jeśli uznał 
inicjatywę za budującą to pomagał 
wdrażać ją w życie parafii. Tak właśnie 
było z propozycją śp. Marii 
Kończewskiej. W parafii był duży 
różaniec składający się z 15 tajemnic. 
Nie było chętnych, aby go nosić w 
procesjach, więc przez pewien czas nie 
był noszony. Kiedy pani Kończewska w 
1977r. zorganizowała swoje Koło 
Różańcowe i w trakcie powoływania 
następnych kół, przyszła do Księdza z 
propozycją, aby na nowo wprowadzić 
zwyczaj noszenia tego różańca w 
procesji - ksiądz proboszcz Wójtowicz 
zaakceptował pomysł. Zostało więc 
ustalone kto 

Uroczystość nawiezienia Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej 30-.07.2004r. 

 
rozwija się i funkcjonuje. A jego 
następca Ks. Marszalec stwierdził: „Złotą 
kartę swego życia kapłańskiego zapisał w 
Parafii Krasnobród Ks. Kazimierz 
Wójtowicz”. 
 

 Odszedł od nas Ktoś,  
Kto umiał otwierać serca  

dla wielkiej chwały Bożej.  
Niech odpoczywa w pokoju  

i ogląda oblicze Boga. 
 

Wspomnieniami podzieliła się 
Czesława Babiarz 
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Letnie koncerty organowe 
w Krasnobrodzie 

 

 Inicjatorem koncertów organowych 
w Krasnobrodzie był ks. Kanonik 
Kazimierz Wojtowicz ówczesny 
proboszcz parafii Krasnobród. Jesienią 
1972r. rozpoczął zbieranie funduszy na 
budowę nowych organów, gdyż stare 14-
głosowe organy mechaniczne uległy 
zużyciu. Pamiętam je z lat 
pięćdziesiątych gdyż ojciec mój śpiewał 
w chórze parafialnym w czasie mszy. Ja 
często trzymana za rękę przez ojca 
słuchałam muzyki organowej 
wykonywanej przez organistę pana 
Stanisława Korniewskiego jak też śpiewu 
chóru mieszanego, którym również 
dyrygował pan organista. 
 Ks. Dziekan Kazimierz Wojtowicz 
zlecił budowę nowego instrumentu 
mistrzowskiej firmie Zygmunta 
Kamińskiego (seniora) z Warszawy. 
Barokową dyspozycję głosów opracował 
prof. Marian Ochalski z Instytutu 
Muzyki Kościelnej KUL. Uroczyste 
poświęcenie 33 głosowych organów 
nastąpiło w niedzielę 12 października 
1975 roku podczas sumy którego 
dokonał Jego Ekscelencja Ks. Biskup 
Ordynariusz Bolesław Pylak. Odbyło się 
to w 10 rocznicę koronacji  

Krasnobrodzkie organy 
Kudlicki do każdego koncertu układał 
komentarze. Przedstawiał w nich 
wykonawców recitali podając krótki 
życiorys artysty. Przekazywał 
wiadomości dotyczące kompozytora.   

 
 
obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 
Ks. Proboszcz Kazimierz Wójtowicz 
ofiarodawcom przesłał pamiątkowe 
zdjęcia, które dołączam do wspomnień. 
 Na zakończenie uroczystości prof. F. 
Rączkowski z Warszawy zagrał pierwszy 
koncert organowy. Kierownikiem 
artystycznym koncertów został organista 
i dyrygent pochodzący z Tomaszowa 
Lubelskiego pan Marek Kudlicki obecnie 
na stałe mieszkający w Wiedniu. 
 Pamiętam, że rodzice pana Marka 
Kudlickiego zawsze przyjeżdżali na 
koncerty do Krasnobrodu. Pan Marek 

 
Ks. Kan. Kazimierz Wójtowicz w latach 
1975-82 był organizatorem i 
gospodarzem koncertów. Artyści 
przyjeżdżali zawsze 2-3 dni wcześniej, 
aby zapoznać się z instrumentem, 
akustyką świątyni i klimatem świętego 
miejsca. Ks. Proboszcz Kazimierz 
Wojtowicz początkowo koncerty 
prowadził osobiście. Po koncercie prosił 
artystów do ołtarza, parafianie wręczając 
kwiaty dziękowali za koncert, a sam Ks. 
Proboszcz przeprowadzał z artystami 
rozmowy tak umiejętnie, że rozszerzał 
wiadomości słuchaczy, którzy nie 
posiadają wykształcenia  

 

muzycznego np. takich jak ja. 
Koncertowali artyści niemal z całego 
świata (a czasy były ciężkie). Świadczy o 
tym terminarz koncertów wykonywany i 
rozdawany słuchaczom przez ks. 
Wojtowicza.  
 Muzyka organowa stanowi według 
mnie tło do modlitwy w kościele 
katolickim. Organy rozbrzmiewają całym 
bogactwem barw, ukazują swoją 
wielkość i doskonałość, podkreślają 
potęgę i moc kościoła. Muzyka łagodzi 
obyczaje, a koncerty podnoszą poziom 
edukacji muzycznej.  
 

 
 

 Pozwolę sobie przypomnieć koncert 
dedykowany Papieżowi Janowi Pawłowi 
II z dn. 5 VII 1981r. w wykonaniu pani 
Stefanii Woytowicz – sopran oraz pana 
Marka Kudlickiego – organy. (Poniżej 
załączam program). 
 

 
 
Na koncert przybyli licznie nie tylko 
melomani, ale i inni wierni. Ogromne 
rzesze ludzi wypełniały kościół. O 
główny ołtarz oparty był portret Jana 
Pawła II zamówiony i namalowany 
specjalnie na ten  

Ciąg dalszy na str. 38 
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Odszedł do Pana 
 

 Niespodziewanie odszedł do Ojca 
wspaniały kapłan - ksiądz kanonik 
Kazimierz Wójtowicz, były proboszcz 
parafii Krasnobród. Jako krasnobrodzka 
parafianka przez 25 lat słuchałam homilii 
ks. Kazimierza Wójtowicza, początkowo 
jako wikariusza, a potem proboszcza i 
kustosza sanktuarium pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
  
 To On uczył nas, jak kochać Boga 
przez ręce Cudownej Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej. Sam był Jej wielkim 
czcicielem. Ksiądz Kazimierz Wójtowicz 
potrafił bardzo pozytywnie wpływać na 
dzieci, młodzież, osoby starsze. Między 
innymi to dzięki Jego działaniu z 
krasnobrodzkiej parafii wyszło wielu 
kapłanów, kilku profesorów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, a także 
biskup lubelski ks. Mieczysław Cisło. 
Trzeba przyznać, że jako proboszcz 
działający w komunistycznej Polsce nie 
miał łatwej drogi. Przeżywał różne 
prześladowania i prowokacje.  
 Pamiętam, jak w latach 
siedemdziesiątych służby specjalne PRL 
urządziły prowokację w czasie odpustu 
Matki  

Bożej Jagodnej l lipca. O godzinie 21.00 
kilkunastotysięczny tłum szedł w 
procesji do kaplicy Objawień na Wodzie, 
gdzie o godz. 24.00 miała się odbyć 
uroczysta Pasterka. Wierni nieśli 
cudowny obraz Matki Bożej Kra-
snobrodzkiej i zatrzymywali się przy 
czterech stacjach, słuchając Słowa 
Bożego i odmawiając Różaniec. W 
procesji brał udział ksiądz biskup i wielu 
kapłanów. Kiedy dochodziliśmy do 
trzeciej stacji, rozległ się potężny szum i 
dudnienie. Zdawało mi się, że łamią się 
drzewa. W tłum weszły krowy z 
łańcuchami. Ludzie zaczęli uciekać w 
przydrożne płoty. Mój mąż wciągnął 
mnie i naszą córkę do jakiegoś ogrodu. 
Zgubiłam buty i chustę z ramion. 
Staliśmy w burakach i patrzyliśmy, jak 
tłum falował, podnosił się i upadał. 
Wtedy usłyszałam donośny głos ks. 
Kazimierza Wojtowicza, który mówił 
przez mikrofon: „Kochani, nie biegnijcie, 
bo stratujecie siebie nawzajem. Nic się 
nie stanie, jest z nami Matka Boża Kra-
snobrodzka. To jest prowokacja służb 
specjalnych, które chcą rozpędzić nasze 
modlitewne spotkanie. Po chwili słowa te 
potwierdził ksiądz biskup. Strażacy,  
 

 
 
którzy kordonem opletli tłum, 
powstrzymywali biegnących. Wszystko 
zakończyło się szczęśliwie, nikomu nic 
poważnego się nie stało. Ludzie usłuchali 
swojego proboszcza, któremu wierzyli 
bez granicznie. Docierające do tłumu 
odgłosy to były prawdopodobnie 
nagrania płynące z głośników, które 
ubecy umieścili na drzewach 
kasztanowej alei, i jednocześnie wpędzili 
w tłum krowy z łańcuchami. Nie 
powstrzymali jednak spotkań 
modlitewnych, które w nocy z 1 na 2 
lioca odbywajasie do dziś. 
 Dzięki wspaniałej pracy 
duszpasterskiej ks. kanonika Kazimeirza 
Wójtowicza byli blisko Boga i Ojczyzny. 
Ciagle pamiętali o swoim proboszczu i 
darzyli Go miłoscią. Około trzystu osób, 
nie zważajac na mróz i odległość, wzięło 
udział w uroczystościach pogrzebowych. 
Katedra Lubelska wypełniona była po 
brzegi. Przyjechało ponad 100 księzy, 
którym także droga była osoba ks. 
kanonika kazimeirza Wójtowicza. Był 
On wzorem dla kapłanów, a także 
umiłowanym księdzem dla wiernych. 
 Niech odpoczywa w pokoju. 

 
Józefa Kusz 

 

Ksiądz o pogodnym usposobieniu  
 
 W 1958 roku Kazimierz Wójtowicz 
rozpoczął swoją posługę Kapłańską, 
czyli wtedy, gdy przyszłam na świat. 
 Z lat szkolnych pamiętam, że ks. 
Wójtowicz poruszał się siarczystym 
krokiem. Uczniowie bali się ks. 
Kazimierza, gdy przychodzili na lekcję 
religii do sali katechetycznej (obecnie 
znajduje się Muzeum Sakralne). W tej 
sali przeważał kolor zielony. Zielone 
były ławki, stojąca tablica i katedra, na 
której stał stół dla katechety a przy nim 
krzesło. 
 Pewnego dnia mieliśmy katechezę z 
ks. proboszczem Kazimierzem 
Wojtowiczem. Prowadził on wykład, a 
my siedzieliśmy cicho jak najdalej od 
katedry i w skupieniu słuchaliśmy słów 
mówcy. Na dobre utkwiła mi w pamięci 
informacja, o tym, że z żebra Adama 
powstała nowa istota o imieniu Ewa. Po 
tej katechezie długo się zastanawiałam, 
kto mówi prawdę co do powstawania 
nowych istot, czy dorośli, którzy 
twierdzą, że dzieci przynosi bocian, czy 
ksiądz, który twierdzi, że z żebra można 
stworzyć nowego człowieka. Ale lata 
same rozwiązały tę zagadkę. 
 Mieszkałam blisko Kościoła, dlatego 
często angażowałam się w życie parafii.  

W latach siedemdziesiątych należałam 
do chóru parafialnego śpiewając jako 
sopranistka na różnego rodzaju 
uroczystościach. Za sprawą ks. 
Wojtowicza organizowane było 
spotkanie opłatkowe ministrantów i 
chórzystów oraz przyjęcia na górnym 
korytarzu dla dzieci 
pierwszokomunijnych. 
 W 1977 roku uczestniczyłam w dniu 
skupienia dla maturzystów. W Tamtych 
latach młodzież krasnobrodzka na prośbę 
proboszcza brała udział w sadzeniu 
drzew przy kaplicy na wodzie oraz w 
zbiórce eksponatów do Muzeum Wsi 
Krasnobrodzkiej. 
 Obecnie, gdy odwiedzam Kaplice na 
Wodzie, oglądam drzewa, które kiedyś 
pielęgnowałam, podlewając je wodą 
źródlaną. Jestem usatysfakcjonowana 
tym, że mogłam podjąć się przedsięwzięć 
zasugerowanych przez byłego 
proboszcza. 
Ogromne wrażenie wywarło na mnie 
poświęcenie i zaangażowanie ks. 
Kazimierza w organizację koronacji 
obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej w 
1965r., wspomniane na łamach „Gazety 
Krasnobrodzkiej” nr 6/2005. Jestem z 
całą pewnością przekonana, że ksiądz 
Kazimierz Wójtowicz był osobą wielce  

zaangażowaną w sprawy parafii 
krasnobrodzkiej. 
Mieszkańcy Parafii są wdzięczni księdzu 
za jego poświęcenie na rzecz naszego 
sanktuarium. Ksiądz K. Wójtowicz był 
bardzo związany z Krasnobrodem. 
Przeżył tu 24 lata. Wyraz swego 
przywiązania do Krasnobrodu dał w 
latach 2004-2005, kiedy przekazał 
książki, zdjęcia i inne materiały dla 
tutejszych szkół. Są to książki związane z 
życiem Wielkiego Papieża Jana Pawła II 
oraz zdjęcia z obchodów 40 rocznicy 
szarży 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
pod Krasnobrodem. Jest to cenny dar dla 
młodego pokolenia, który będzie 
pielęgnowany przez kolejne lata. 
 Ostatni raz miałam możliwość 
spotkania księdza Kazimierza 
Wojtowicza dnia 23 09.2005r. w ramach 
obchodów święta patrona Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie. Ks. 
Wójtowicz mile wspominał dawne lata 
pobytu w Krasnobrodzie i parafii. 
Dowiedziałam się od niego, że ludzie na 
roraty przychodzili z lampami naftowymi 
do Kościoła, lekko je przygaszali, aby 
zaoszczędzić paliwa i ogrzać się przy 
nich.  

Ciąg dalszy na str. 38 
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Parafianie o księdzu Wójtowiczu 
 Ksiądz Wójtowicz miał wielki talent pedagogiczny. Gdy przypominam sobie 
naukę szkolną w Hutkach, to nasuwa mi się myśl, że najpiękniejszą lekcją była 
lekcja religii. 
Ksiądz mówił tak ciekawie, że czas mijał nie wiadomo kiedy. Potrafił tak nas 
zainteresować Bożymi sprawami, że znajdowaliśmy się jakby w innym świecie. A 
gdy kończył, to ogarniał nas żal, bo chcieliśmy go słuchać i słuchać. 
 Ksiądz miał duże poczucie humoru, był dowcipny. Opowiadał mi, że gdy 
otrzymał mandat za przekroczenie prędkości zapłacił bilonem po 10 i 20 groszy ze 
słowami: Policzcie sobie, powinno się zgadzać. 
 Gdy miał problemy, szukał ludzi. Pewnego dnia przyszedł do urzędu 
pocztowego na zaplecze, a przychodził często, co bardzo nas cieszyło. A że 
zwracaliśmy się do niego z każdym kłopotem powiedziałam mu, że brakuje mi 
pieniędzy w kasie. Dodałam: Trwają rekolekcje. Nikt tam się nie spowiadał, że 
mnie oszukał? Ksiądz się tylko serdecznie roześmiał, potraktował to jako żart.  
Powiedział, że go rozbawiłam tym pytaniem, a był  bardzo poirytowany. Zdziwiło 
nas to, ponieważ w ogóle nie było tego  po księdzu widać. Potrafił świetnie ukryć 
swoje zdenerwowanie. 
 Ksiądz Kazimierz traktował nas zawsze bardzo serdecznie. Do każdego 
zwracał się po imieniu. Dobrze czuliśmy się w jego obecności. Będzie go nam 
bardzo brakowało. 

Janina Lizut 
 

 Ksiądz Wójtowicz był wrażliwy na 
ludzkie potrzeby.  
 Błogosławił z serca młodym małżonkom, 
cieszył się nowymi rodzinami. Interesowały 
go też ich sprawy bytowe. W razie potrzeby 
ofiarowywał swoją pomoc również 
materialną. Doświadczyliśmy tego osobiście. 
Pożyczył nam płyty na ocieplenie budynku 
dzięki czemu zamieszkaliśmy u siebie. Był 
ciekawy jak sobie dajemy radę. Gdy 
wyjechał, pisał do nas. Jego życzenia były 
piękne i sprawiały nam dużą radość. Zawsze 
zapewniał nas o modlitwie. Ostatnią kartkę 
świąteczną otrzymaliśmy w grudniu 2004 r. 
Przykro nam było, że na te święte już nie był 
wstanie do nas napisać. Bardzo 
przeżywaliśmy jego chorobę, i nadal 
przeżywamy jego odejście. Nikt go nam nie 
zastąpi. 
 

Wdzięczni parafianie 
 

 

 
Szopka bożonarodzeniowa z okresu, kiedy proboszczem w Krasnobrodzie  

był ks. K. Wójtowicz 

 

Letnie 
koncerty organowe 
w Krasnobrodzie 

 
Ciąg dalszy ze str. 36 
koncert - modlitwę (możemy obecnie 
zobaczyć go na korytarzu 
klasztornym). Przed kościołem 
wisiały flagi maryjne, papieskie i 
narodowe. Po koncercie ks. kan. 
Wójtowicz poprosił artystów do 
ołtarza i głośno przeczytał napisany 
list.  
 „Z pokorą ośmielam się 
powiadomić, że dnia 5 lipca br. w 
Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie - diecezja Lubelska - 
odbył się koncert dedykowany 
Najczcigodniejszemu z Rodu 
Polaków - Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II. Wykonawcami byli p. 
Stefania Woytowicz - sopran i p. 
Marek Kudlicki - organy. 
 Z wyrazem synowskiego oddania 
Waszej Świątobliwości ks. Kazimierz 
Wojtowicz - kustosz Sanktuarium. 
Następnie ksiądz Wójtowicz poprosił 
artystów o podpisanie tego listu, 
który został wysłany do Watykanu. 
Pani Feliksa Lewandowska w stroju 
ludowym i p. Stefan Moskal 
podziękowali artystom za koncert 
kwiatami. 
 Podniosły nastrój, wspaniała 
„modlitwa muzyczna” wykonawców 
i słuchaczy utkwiły głęboko w mojej 
pamięci i wielu uczestników tego 
wydarzenia. Za to i za wiele innych 
koncertów jestem ogromnie 
wdzięczna Ks. Kazimierzowi 
Wojtowiczowi. 

 
Izabela Korzeniowska 

 

Ksiądz o pogodnym usposobieniu 
 

Ciąg dalszy ze str. 32 
Po Kościele rozchodził się wtedy niesamowity zapach. 
 Atrakcją, która przyciągnęła młodzież do uczestnictwa w roratach było to, że 
odbywały się w Kościele projekcje filmów o św. Stanisławie Kostce, o Ziemi Świętej i 
Misterium Męki Pańskiej. 
 Wspominał ks. Kazimierz Wójtowicz, że kiedyś z Hutkowa, udając się na roraty brali 
ze sobą widły, aby w razie ataku wilków obronić się przed nimi. Na skraju lasu zostawiali 
widły, a po powrocie z Kościoła zabierali je ponownie do domu. Działo się to tak dlatego, 
bo kiedyś wilki zaatakowały chłopca Jasia Łośko. Ludziom z trudem udało się uratować 
chłopca. 
 Ks. Kazimierz Wójtowicz, będąc w naszym mieście ostatni raz, był pełen podziwu dla 
Krasnobrodu. Stwierdził, że Krasnobród się rozwija pełna parą, staje się coraz piękniejszy 
i zadbany. Miło było to słyszeć z ust dawnego proboszcza. 
 Na zawsze zapamiętam go jako księdza o pogodnym usposobieniu.  

       A Słota 
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Pożegnanie Księdza Wójtowicza 
wygłoszone przez p. Alicję Parkitny 

w Archikatedrze Lubelskiej w czasie uroczystości pogrzebowych 5 stycznia 2006r. 
 

 
 Kiedy wykonamy już całą pracę, do której wykonania zostaliśmy posłani na ziemię, 
wówczas będziemy mogli opuścić nasze ciało. Więzi ono naszą duszę niczym kokon 
zamykający w swoim wnętrzu przyszłego motyla. 
   Gdy nadejdzie odpowiedni moment, uwolnimy się od ciała; będziemy wolni od 
bólu, strachu i niepokoju - wolni niczym przepiękny motyl powracający do domu Ojca, 
do Boga... 

- z listu do dziecka chorego na raka 
         Elisabeth Kubler-Ross Koło życia 

 
Czcigodny Księże Kazimierzu! 

 
 W imieniu Parafialnego Chóru Krasnobrodzkiego, własnym oraz na prośbę Pana 
organisty i dyrygenta naszego chóru - pana Józefa Bąka, który jest z dala od naszego 
kraju i nie może być tutaj z nami - pragnę pożegnać Księdza. 
 Wszystkim wiadomo, jakim znawcą i mecenasem sztuki był ksiądz.  
Dziękuję za ogromną serdeczność i życzliwość, jaką Ksiądz nas otaczał, zachęcał do 
śpiewu. Niezwykle ważne było dla nas to, że słuchał nas Ksiądz z taką uwagą i tak 
łaskawie oceniał. Także przyjemnością było śpiewać, widząc Księdza obecność i 
radość. 
 Pan Organista moimi ustami pragnie dziś wyrazić swą wdzięczność za ojcowską 
wręcz troskę o Jego Rodzinę i rozwój Jego muzycznego talentu. Pamięta, z jaką 
życzliwością został przyjęty do Krasnobrodu. Dziękuje za zaufanie, jakim Go Ksiądz 
obdarzył i za wszelkie okazane dobro. 
 Dziękujemy za wybudowanie nowych wspaniałych organów i zainicjowanie 
letnich koncertów organowych w Sanktuarium Krasnobrodzkim. 
 My, chórzyści dziękujemy także za wprowadzenie pięknego zwyczaju adorowania 
Bożego Dzieciątka, w którym niejednokrotnie z radością braliśmy udział. 
 Wielkim przeżyciem dla nas były również uroczystości odpustowe, z taką 
pieczołowitością przygotowywane przez Księdza a uświetniane śpiewem i muzyką. 
 

 
 Dziękujemy za organizację 
parafialnych dożynek, docenianie śpiewu 
i przynoszonych wieńców. 
 Pragnę zapewnić Księdza, że był 
Ksiądz dla nas bardzo ważną osobą, 
drogą i bliską sercu każdego parafianina, 
ukochanym przez nas wszystkich, 
dobrym i szlachetnym Księdzem 
Proboszczem, życzliwym dla każdego, 
umiejącym pocieszyć w najtrudniejszej 
sytuacji. 
 Pozostanie Ksiądz w naszej pamięci i 
w naszych sercach jako człowiek, który 
nas zawsze rozumiał, kochał i prowadził 
najprostszą drogą do Boga - poprzez 
Jego Matkę, tak pięknie przez Księdza 
czczoną i adorowaną w cudownym 
obrazie Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. 
Dlatego za Jej pośrednictwem zanosić 
będziemy do Boga nasze modlitwy za 
spokój duszy Księdza. 
 Życzymy Ci w Niebie pięknej 
muzyki, niechaj przyfruną do Ciebie 
aniołowie i zaśpiewają Ci te wszystkie 
pieśni, które tak kochałeś. 
 Do tego anielskiego chóru będziemy 
dołączać nasz śpiew i nieustanną 

modlitwę. 
 

 

Pożegnanie Księdza Kazimierza Wójtowicza  

w imieniu parafian krasnobrodzkich 
 

Czcigodny i nieodżałowany nasz 

Księże Kanoniku, a może lepiej: 

drogi nasz księże Kazimierzu! 
 
 Od stóp Pani Krasnobrodzkiej 
Królowej Roztocza z sercami 
przepełnionymi smutkiem stajemy tu 
dziś, by Ciebie znów pożegnać, lecz tym 
razem na zawsze. Mówię „znów”, bo 
przecież tak niedawno, zda się, 
żegnaliśmy Ciebie, gdy opuszczałeś 
naszą parafię. 
 To było dla nas smutne przeżycie, ale 
przecież przychodziły czasem te dni, gdy 
wracałeś do Krasnobrodu, do tronu 
Krasnobrodzkiej Pani, której tyle lat 
najwierniej służyłeś, a my, dawni Twoi 
parafianie z radością witaliśmy naszego 
Księdza, z rąk którego przyjmowaliśmy 
chrzest, który stułą wiązał nasze ręce, 
gdy zakładaliśmy rodziny, który 
towarzyszył naszemu codziennymi życiu. 
 Chyba nikt tak dobrze nas nie znał 
jak Ty. Znałeś nasze radości i smutki, 
widziałeś upadki i wzloty, zawsze  

mogliśmy liczyć na Twoje dobre serce, 
pomocną dłoń i słowa: czasem ciepłe, a 
czasem żartobliwe lub napominające. 
 Kochaliśmy Cię właśnie za Twoje 
poczucie humoru, otwartość na drugiego 
człowieka, bezpośredniość. 
 Umiałeś przełamać każdy dystans, 
stworzyć klimat takiej bliskości, że kiedy 
wchodziłeś do naszych domów, czuło 
się, że wchodzi ktoś bardzo bliski, komu 
można zaufać, zawierzyć. 
 Twój mocny, donośny głos 
prowadził nas przez życie, wiodąc do 
Chrystusa i Jego Matki. 
 Nawet po wielu latach nieobecności 
bezbłędnie nas rozpoznawałeś, 
przypominałeś różne fakty z naszego 
życia, a nam serca od tego rosły: Ksiądz 
nas pamięta! 
 Dziś spotykamy się po raz ostatni w 
naszym ziemskim życiu. Smutkiem 
napełniła nas wieść o Twojej chorobie. 
Błagaliśmy w swych modlitwach 
miłosiernego Jezusa i Jego Matkę o 
zdrowie  
 

dla Ciebie. Jednak dobry Bóg powołał 
Cię do siebie, byś odpoczął po 
pracowitym życiu.  
 Mamy nadzieję, że miałeś jednak tę 
świadomość i powtarzałeś sobie non 
omnis moriar, bo przecież zostaniesz w 
naszej wdzięcznej pamięci i w pamięci 
kolejnych pokoleń, którzy korzystać 
będą z owoców Twojej pracy. Wiele 
Twoich pomysłów kontynuuje Twój 
następca nasz ks. prałat Roman 
Marszalec i robić to będą kolejni 
gospodarze naszej parafii. 
 Żegnaj zatem nasz pasterzu. 
Wierzymy, że będąc tam blisko 
Chrystusa, będziesz nadal o nas pamiętał, 
wyjednując dla nas potrzebne łaski, a 
zwłaszcza te, byśmy kiedyś mogli się 
tam spotkać i cieszyć bliskością 
Chrystusa i Jego Matki. 
  Spoczywaj w pokoju. 
 

To pożegnanie miał wygłosić podczas 
uroczystości pogrzebowych p. Marek 
Pakuła. Ograniczenia czasowe nie 
pozwoliły na to. 
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