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„Ja jestem zmartwyehwstaniem i zyciem. Kto we Mnie wierzy,
chocby i um arl, zyc b$dzie” (J 11, 25).

Ekscelencjo, Pasterzu Kosciola Lubelskiego
Ekscelencje, Ksi^za Biskupi
Wysoki Senacie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Przedstawiciele kapitul, instytucji i organizacji spolecznych
Wychowawcy i Alum ni Seminarium Duchownego
Bracia Kaplani
Bliscy i Znajom i Zm arlego
Bracia i Siostry w Chrystusie!
Slowa, ktore slyszelismy przed chwily, wypowiedzial Chrystus nad grobem swoj ego przyjaciela Lazarza. W yrazajy one praw'd^, ze zycie raz dane
czlowiekowi przez Boga „zmienia si$, ale si$ nie koriczy” . (I Prefacja o
zmarlych). Kosciol przypomina nam je dzisiaj, gdy zegnamy naszego duchowego brata, a dla wielu takze duchowego ojca, jakim byl Ksiydz M ieczyslaw
Brzozowski. On bowiem, zawierzywszy Chrystusowi calkowicie, byl w swoim zyciu i bogatej dzialalnosci wiernym wyznawcy i zarliwym Swiadkiem tej
prawdy, ze nasze doczesne zycie z chwily smierci zmienia si^ tylko, aby
znalezc pelny wymiar w Bogu. T o przekonanie wyrazil on rowniez w testamencie sporzydzonym po raz drugi przed trzema laty po pierwszym powaznym zaslabni^ciu, piszyc w nim: „Swiadom choroby serca, ktora w kazdej
chwili moze zagrozic mojemu zyciu... wyznaje wiare w B oga, przyjm ujyc w
pelni wszystkie prawdy wiary zawarte w C re d o ...” .
Smierci siQ nie l^kal. B yl na niy przygotowany. Nie staral si$ tez podtrzymywac zycia za cene rezygnacji czy nawet powaznego ograniczenia pra
cy. Trzeba tu podkreslic, ze pomimo odczuwanych od lat powaznych dolegliwosci serca, post^powal tak, jakby mu nic nie grozilo, ja k gdyby byl zupelnie zdrowy. O klopotach ze zdrowiem wspominal tylko niekiedy w prywatnych rozmowach. W ten sposob niemal przySpieszal swoje odejscie do wiecznosci. Jezeli zdecydowat si$ na operacje po przezyciu groznego zawalu
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serca w czerwcu tego roku, to nie po to, by przedtuzyd swoje ziemskie zycie
- wszak mogt zyc jeszcze i bez tego - ale dlatego, ze trudno mu by to wyobrazic sobie zycie bez mozliwosci czynnego stuzenia Bogu i bliznim, a operacja pewns nadziejs na takie czynne zycie dawata.
Dzisiaj, gdy jego zycie doczesne dobiegto kresu i przybylismy tak licznie,
by go sw ojs obecnoscis i modlitw^ pozegnac i podzi^kowac mu za petn$
poswi^cenia stuzb^ Bogu i cztowiekowi, kazdemu, kto jego pomocy potrzebow al, pragn^libysmy utrwalic w pami^ci i zachowac w sercu wszystko, co
sktadato si$ na jego kaptariskie zycie i dzieto, utrwalic to, jaki byt naprawdQ
i czego dokonat. Nie sposob jednak w krotkim pozegnaniu zadoscuczynic
temu pragnieniu, nawet gdy jest ono potrzebs serca. Mozna tylko przypomnic6 pewne fakty z tego zycia, podkreslic to, co byto w tym zyciu wazne,
istotne, wskazac na wartosci, ktorym starat sis z catym oddaniem stuzyc.
Sp. Mieczystaw Brzozowski urodzit si$ we Lwowie 31 X 1933 r. i tam
przezyt dzieciristwo, w cz^sci w trudnych latach wojny, naznaczonych niedostatkiem, grozs i terrorem. Zmuszony do opuszczenia rodzinnego miasta w
1946 roku osiedlit si$ wraz z rodzicami w Jeleniej G 6 rze. Po ukoriczeniu
tam szkoty sredniej w 1950 roku przybyt do Lublina, by w Seminarium Duchownym, pozostaj^cym w scislej wi^zi z K U L -em , przygotowywac siQ do
kaptaristwa, do ktore go czut sie powotany. Wybral Lublin jako miejsce swo
jej formacji duchowej z dwoch - jak mowil mi - powodow. Tu byt znany
mu - wdwczas wprawdzie tylko ze styszenia - Katolicki Uniwersytet Lubelski i st^d byto blizej do jego rodzinnego miasta - Lwowa. T ak wi^c Lublin
ze swiadomego wyboru stat siq najpierw miejscem jego wzrastania ku kaptaristwu, ktore osisgnst w roku 1956 (1 lipca w kosciele parafialnym w
Bobach koto Krasnika), a nast^pnie miejscem catego jego kaptariskiego zy
cia i gtownym, ale nie wyt^cznym, miejscem jego bogatej dziatainosci duszpasterskiej, dydaktycznej i naukowej.
Ksisdz Mieczystaw przezyt 58 lat, z tego w kaptaristwie 35. W edtug na
szych ludzkich wyobrazeri mogtby zyc dtuzej, nadal gtosic prawdQ Boz^ i
pomnazac dobro, stuzyc wielu swojs pomocy, wiedz$ i doswiadczeniem.
Inne byty jednak B oze wzgl^dem niego zamierzenia i dlatego dzisiaj juz go
zegnamy. TrochQ za wczesnie! Jezeli wszakze wezmiemy pod uwags wszyst
ko, co stanowito tresc jego zycia: jego wielorak^, intensywn^ dziatalnosc,
mozemy bez przesady powiedziec, ze to, czego Ksi^dz Mieczystaw dokonat,
wystarczyloby z pewnoscii na szczelne wypetnienie nawet znacznie dtuzszego zycia. Trzeba tu bowiem przypomniec, ze Ksi^dz Brzozowski przez wszy
stkie lata swojego kaptariskiego zycia petnit jednoczesnie przynajmniej dwie
funkcje. T ak wynika z urz^dowych dokumentow. Faktycznie byto tych funkcji i zadari jednoczesnych niemal z reguty znacznie wiscej. Mozna je tu
ukazac tylko przyktadowo, bez szczegotowego wyliczania. D odac tu bowiem
nalezatoby rozliczne postugi, ktore Ksigdz Mieczystaw podejmowat ch^tnie,
bez wahania, ilekroc widziat potrzeb^ lub byt o to proszony.
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Juz w czasie studiow specjalistycznych na K U L -u (poczijtkowo w zakre
sie teologii fundamentalnej), ktore podjcjl jeszcze przed swiQceniami kaplariskimi (czekal na nie ponad pot roku ze wzgl^du na zbyt mlody wiek), przyj^l obowi^zki wychowawcy w internacie Nizszego Seminarium Duchownego
w Lublinie. Mianowany w rok po swiQceniach wikariuszem parafii sw. Mikotaja w Lublinie, l^czyl pracQ duszpastersk^ z zadaniami wychowawcy w tymze Seminarium. Studia mogl kontynuowac wlasciwie dopiero, kiedy zostal
rektorem kosciola sw. W ojciecha w Lublinie (1962 r.). W zbogacony doSwiadczeniami duszpasterskimi zajel siQ teologie pastoraln^ ze szczegolnym
uwzglQdnieniem homiletyki. Wlasnie bQd<|c rektorem kosciola pisal prace
dyplomowe. W krotce (1964 r.) podj<jl rowniez wyklady z homiletyki w Wyzszym Seminarium Duchownym w Lublinie. Niebawem doszlo do tego peine,
etatowe zatrudnienie w Instytucie Teologii Pastoralnej na K U L -u oraz obowi^zki diecezjalnego wizytatora nauki religii (1966-1975). W roku 1976 pracuj^c naukowo i majgc zaj^cia dydaktyczne na K U L -u - zostal rektorem
koSciola Matki Boskiej ZwyciQskiej (powizytkowskiego) w Lublinie. Wreszcie w ci^gu ostatnich dziewi^ciu lat zycia godzil prace na K U L -u ze stanowiskiem rektora W yzszego Seminarium Duchownego w Lublinie. D o tego
trzeba dodac wiele innych prac i zajec podejmowanych przez Ksi^dza B rzo
zowskiego z woli przelozonych i z wlasnej inicjatywy i gorliwosci.
ZajQcia dydaktyczne prowadzil zawsze w wymiarze przekraczajecym
znacznie obowi^zki zwi^zane ze stanowiskiem na K U L-u. Ciijzylo mu to
zwlaszcza w ostatnich latach, ale przyjmowa! i rozumial to ja k o koniecznosc. Ponadto dojezdzal przez pewien czas z wykladami z homiletyki do
Gorzowa W ielkopolskiego, do Przemysla i Siedlec, bo taka byla potrzeba
i o to go proszono.
G dy zaistniala potrzeba, uczestniczy! czynnie w pracach Synodu Diecezji
Lubelskiej, b^d^c czlonkiem Komisji G lo w n ej, przewodnicz^cym Komisji
do Spraw Przepowiadania Slowa B ozego i wreszcie wspoldzialaj^c w ostatecznym zredagowaniu uchwal synodalnych.
Przez wiele lat nalezal do Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa
Ogolnego. Na jej posiedzeniach wyglaszal referaty i konferencje, z jej upowaznienia opracowywal corocznie ogolnopolski program homiletyczny, jego
tematykQ i szczegolowe propozycje homiletyczne na wszystkie niedziele
i swi^ta roku koscielnego. Zwolniono go z tych obowi^zkow dopiero po wyraznym pogorszeniu si$ jego stanu zdrowia (przed trzema laty).
Szczegolnie umilowane dziedzine jego dzialalnosci kaplariskiej byla pra
ca wsrod m lodziezy i z mlodziezy. Najpierw wsrod mlodziezy szkol srednich, nastQpnie studentow, wreszcie alumnow Seminarium Duchownego. Na
to nie braklo mu nigdy czasu. M lodziezy poswi^cal wiele sil i serca. B yl jej
przyjacielem, powiernikiem i opiekunem. Organizowal dla niej spotkania,
dni skupienia i rekolekcje. Wielu pomagal materialnie. W ielokrotnie sp^-
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dzal z roznymi grupami mlodziezy, takze oazowej, wakacje, organizujsc
obozy i wspierajsc je materialise. Czynnie wspolpracowal z ks. Franciszkiem Blaehniekim i zywo wsp 6 ldzialal z osrodkiem formacji mlodziezowej
w Kroscienku.
Udzielal sie wszedzie, gdzie go potrzebowano i zapraszano. Bral udzial
w roznych zjazdach, w tygodniach kultury chrzescij ariskiej oraz w spotkaniach ekumenicznych. Prowadzil rekolekcje, wyglaszal referaty, wyklady i
konferencje niemal we wszystkich wiekszych i znanych osrodkach w Polsce
- od Olsztyna po W roclaw i Jelenig G ore, od Ustki po Kroscienko i Prze
mysl. Jezdzil w tych celach niejednokrotnie do Siedlec, Warszawy i Krakowa. Nikomu nie odmawial pom ocy, gdy mogl znalezc wolny czas i gdy zdrowie mu na to pozwalalo. Prowadzil rekolekcje dla ogolu wiernych w miastach i na wsiach, dla kaplanow, szczegolnie jednak chetnie dla mlodziezy
szk 6 l Srednich i wyzszych, w tym dla alumnow seminariow duchownych; te
ostatnie nawet w latach powaznej choroby.
W latach 1980-1982 oddawal sie z zapalem i gorliwoscis posludze „Solidarnosci” jako przedstawiciel Biskupa Lubelskiego. Bral udzial w jej zebraniach, sluzyl rads i pom ocs, uczestniczyl w zgromadzeniach religijnych i
patriotycznych, glosz^c czesto homilie i kazania i organizujsc wyklady. Gdy
nastal stan wojenny, odwiedzal internowanych, podtrzymywal ich na duchu
modlitws i slowem Bozym. Budzil nadzieje na zwyciestwo. Zajm ow al sie
rodzinami internowanych, organizowal dla nich pom oc, takze materialns, i
zapewnial niezbedns opieke. Odprawial czesto Msze sw. w intencji Ojczyzny i glosil z okazji roznych rocznic narodowych i z innych okazji kazania
i przemowienia o charakterze religijno-patriotycznym. Pomagala mu w tym
dobra znajomosc literatury, zwlaszcza poezji. Czerpal z niej czesto mysli i
wykorzystywal je w nauczaniu.
W swoim pierwszym testamencie sprzed 25 lat (1966 r.) Ksisdz Brzozowski pisal: „C h oc moze w zyciu nie umialem tego o k a za l czynem - Bog i
wolna Polska to byly dwa moje najwyzsze idealy” . Z n ajsc jego pdzniejszs
dzialalnosc mozemy z calym przekonaniem powiedziec dzisiaj, ze dobrze
sluzyl tym idealom. M ozem y tez bez przesady stwierdzic, ze staral sie bye
„wszystkim dla wszystkich” . Jak bardzo jest to prawdziwe, wiedzs najlepiej
i mogs zaswiadczyc ci wszyscy, ktorzy w roznym czasie i w rozny sposob
czerpali z jego wiedzy, msdrosci i dobroci. Byl zawsze oddany, gorliwy i
ofiarny w sluzbie Bogu, O jczyznie, czlowiekowi. W ielks miloscis darzyl
przez cale zycie Kosciol.
Pragne jeszcze kilka slow dopowiedziec jako jeden z tych i w imieniu
tych, z ktorymi razem w 1950 roku rozpoczynal Ksisdz Mieczyslaw droge
do kaplaristwa. Byl dla nas wszystkich zyczliwy, przyjacielski i zawsze gotow y do pomocy. Takze po ukoriczeniu seminarium, choc wobec roznych zajec
i prac te wiezi kolezeriskie rozluznily sie znacznie, zwlaszcza ze Ksisdz Mie-
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czyslaw przedkladal sluzbc Bogu i bliznim nad sprawy osobiste, nawet nad
zdrowie. Nigdy jednak nie odmawial pomoey swoim kolegom kursowym,
gdy sic o to do niego zwrocili, szczegolnie w sprawach duszpasterskich. Za
to wszystko pragnQ mu dzisiaj tu publicznie podzi^kowac.
W ostatnich stowach testamentu z roku 1988 Ksi^dz Mieczyslaw napisal:
|]Wszystkich prosz^ o modlitwc” . Jest to jedyna jego prosba. Spelniaj^c t$
prosbQ i tu dzisiaj przy trumnie, i w innym miejscu i czasie, z obow i 4zku
wdzi^cznosci i potrzeby serca, prosmy Pana, ktory go powolal do kaplaristwa i wspieral w wypetnianiu powolania kaplanskiego, Pana, ktory jest
„zmartwychwstaniem i zyciem” , aby obdarzyl go pelni^ chwaly w swoim
Krolestwie. A m en.

