POZEGNANIA*
KS. JULIAN W ORONOW SKI (BP P O M O C N IC ZY P A T R IA R C H A T U
LW O W SKIEGO K O SC IO LA G R E C K O K A T O L IC K IE G O )
Niech bsdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Umilowani w Chrystusie bracia w biskupstwie, kaplaristwie, drodzy bracia i siostry! Zaskoczyla nas i napelnila serca nasze smutkiem wiesc o smierci O jca Rektora Mieczystawa Brzozowskiego. W ielka to i ciszka strata.
Przede wszystkim pozwolcie mi w imieniu patriarchatu i duchowieristwa
Ukrairiskiego Kosciola Greckokatolickiego, a takze od siebie samego osobiscie wyrazic polskiemu Episkopatowi, duchowieristwu i narodowi, a takze
pracownikom i studentom Seminarium Lubelskiego glsbokie wspolczucie.
Wielu duchownych ukrairiskich, w tym rowniez ja, znalo osobiscie sp. Ojca
Brzozowskiego. Zm arly cieszyl sis ich wielkim szacunkiem. Nieprzecistnie
uzdolniony, wielki erudyta i rownoczesnie skromny i dla kazdego przystQpny
wzor kaplana, oddany pracy na chwals B ozy, dobra i szczsscia swojego
narodu. W ciygu szeregu lat pod Jego bezposrednim kierownictwem odbywal sis proces formowania mlodych ksiszy, wysoce edukowanych w sprawach wiary. W Seminarium zdobywali teologiczne wyksztalcenie rowniez
studenci ukrairiskiego obrzydku greckokatolickiego, do ktorych Zm arly odnosil sis z nadzwyczajny uwagy i serdeczno^ciy, po ojcowsku, czym zasluzyl
sobie na nasze uznanie i wdziscznosc. Zgodnie z Jego zyczeniem - wedlug
slow ksiszy, ktorzy ukoriczyli to Seminarium - przeniesiono krzyz i chorygwie z kosciola przy ulicy Zielonej do kaplicy seminaryjnej, w ktorej po
dzis dzieri nasi wychowankowie wychwalajy Pana.
Niechaj Pan B o g Wszechmogycy wynagrodzi Mu w Swojej sprawiedliwosci Jego ofiarny pracs w kaplariskim stanie. T ak wise dzisiaj ze szczerymi
wyrazami glsbokiego wspolczucia lyczymy sis razem z Wami w waszych
modlitwach i wolamy: Panie, daj temu sludze Bozem u spoczynek tam, gdzie
nie ma juz ani bolu, ani smutku, a zycie trwa wiecznie.
Niech bsdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Z jszyk a ukrairiskiego tlum. Matgorzata Nikodemowicz
*
Teksty tu zamieszczone
kilkoma z wielu przem 6wieri pozegnalnych wygtoszonych na
pogrzebie ks. Mieczystawa Brzozowskiego na cmentarzu w Lublinie przy ul. Lipowej. Red.
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A LIN A R YN IO (PR ZE D STA W IC IE LK A W Y C H O W A N K tiW )
Kochany nasz Ojcze,
Krotki adwent Tw ojego jakze pelnego znaczenia dla nas zycia, dopelnil

siq.
W swoich dloniach poniostes do Pana wszystko, co zdotates rozdac i
uczynic.
W bogactwie Twych zawsze otwartych njk znalazly sic slowa, czyny i
gesty, ktorymi przez lata cale bylismy obdarowywani jako T w oja przybrana,
liczna i bardzo roznorodna rodzina. Roznorodna wiekiem, pochodzeniem,
pelnionymi rolami i wykonywanymi zawodami. D la niektorych sposrod nas,
tak bardzo dzis rozproszonych po swiecie, bytes m^drym D orad oj, Mistrzem
i Profesorem, dla wickszosci O jcem i Przyjacielem.
Bcdijc przeswiadczonym, iz kaptaristwo realizuje sic we wspolnocie z
ludzmi, wsrod ktorych kaptan pracuje, gdzickolwiek dane C i byto przebywac, probowates tej prawdzie wychodzic naprzeciw.
Twoje zycie naznaczone bylo ciiigle ponawianym trudem budowania
wspolnoty. Byty to wspolnoty, w ktorych bylo miejsce dla kazdego, bez
wzglcdu na przekonania i pochodzenie. T ak bylo na Czwartku w Tw ojej
pierwszej parafii, gdzie katechizowates i prowadzites ministrantow, podob
nie na Podwalu, gdzie najpierw do swojego mieszkania przyji^tes osmiu
chtopcow z rozwi 4zanego Liceum Biskupiego, a potem licznie codziennie
przychodz^c^ mtodziez akademick 4 .
Nie inaczej tez byto na Narutowicza, gdzie kazdy przychodz 4cy - a byto
nas wielu - znajdowat ciepto ojcowskiego serea, wsparcie moraine, a kiedy
zachodzita potrzeba - rowniez i finansowe.
T o, czego nas uczytes w naszym byciu razem, oparte byto na bezinteresownej mitosci i braterskiej sluzbie.
Rozumiates bez stow nasze male i duze dramaty i umiales, jak rzadko
kto, w sposob ukryty uczestniczyc w tym morzu cierpienia Pana, ktore dotykalo przychodz 4cych do Ciebie.
W latach osiemdziesi 4tych, gdy nasza codziennosc wydawata sic nie do
udzwigniccia, kochaj 4C i cierpi 4c z nami i za nas, pokazywales, jak zyc godnie, uwaznie, sprawiedliwie i odwaznie. Uczytes, jak bye wolnym, gdy tak
wiele zniewalalo. Jak moc „b yc” , gdy bylo to takie trudne, ze az wydawalo
sic niemozliwe.
Kazdemu z nas dawates szansc- Nie ponizaj 4c niczyjej godnosci, zawsze
bytes po stronie cztowieka. W ierzyles, iz kazdy Szawel moze ktoregos dnia
stac sic Pawtem.
B cd 4c otwartym i jakze czytelnym listem Pana, pracowales nad tym,
aby ten smak nowego zycia, ktorym zyles, byl rowniez i naszym udziatem.
Uczytes na serio brae Ewangelic i wypetniac Ni 4 darowany nam czas i przestrzeri.
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W Tw ojej obecnosci czulo sis potrzebs bycia prawdziwym. D awany nam
przyklad poci?gal sw? radykalnosci?. Zapatrzony w T ego, ktory siebie uczynit darem, pokazywales, jak z radosci? oddawac absolutnie wszystko.
W obec tego, co trudne i co boli, uczyles msstwa i ofiary. L?cz?c swoj
krzyz z Tym jedynym, ktory jest nasz? nadziej?, przyjmuj?c na siebie zlo
naszych czynow, mysli i uczuc - uczyles, w czym wyraza sis wspolnotowy
charakter Kosciola i co znaczy realizowac swoje chrzescijaristwo w pelnym
czystosci i ofiary kaplaristwie, rodzinie, zyciu zakonnym i swieckim.
Tajemnica Tw ojej skutecznosci lezala w tym, ze dawales nam Boga dziel?c sis zawsze T ? cz^stk? Chrystusa, ktora byla w Tobie obecna jako milosc,
nadzieja, radosc i pokoj.
Utwierdzaj?c nas w wierze, sluzyles nam poprzez wielkoduszne dawanie
swoj ego czasu, slowa, mysli i miejsca przy stole.
C ale T w oje zycie bylo jedn? wielk? ofiar? i modlitw?.
T ak trudno nam sis zegnac - wise nie mowimy Ci zegnaj, ale do zobaczenia. Takie powiedzenie zobowi^zuje, by Izy zalu, smutku i tssknoty staly
sis Izami nasze go nawrocenia.
W ierz?c, iz odkupienie jest nieustann? bliskosci? T ego, ktory odszedl,
wierzymy tez, iz w dalszym ci?gu, choc nieco inaczej, bsdziesz w naszym
zyciu obecny i pomozesz nam zaswiadczyc o tych wszystkich wartosciach,
ktorych nas uczyles, a ktorych nie sposob dzis nazwac i wymienic.
Na dowod tego, iz choc trochs pojslismy mows Twoich slow i gestow na
Twoim grobie skladamy jedynie symboliczne kwiaty. Reszts zebranych pienisdzy przeznaczamy dla ludzi potrzebujejcych, ktorych Ty zawsze potrafiles
zauwazyc.
Niech Pan ze swoj? pelni? bsdzie C i nagrod? za wszystko.

Z O F IA K O B Y L S K A (PENSJONARIUSZKA
DOM U OPIEKI SPOLECZNEJ W LUBLINIE)
W ielebny Ksisze Rektorze!
Tu, u kresu Tw ojej wsdrowki, osmielilam sis - dziski Tw ojej wielkiej
dobroci - stance w szeregach ludzi wielkich i zasluzonych, aby przekazac Ci
od 210 mieszkaricow naszego D om u gor?ce podziskowanie za to, ze niosles
z nami krzyz poprzez stal? l?cznosc z nami osobiscie i poprzez swoich wychowank 6 w. D ziskujem y za ten dar wielkiego serca. Niech Pan, ktory powiedzial, ze szklanka wody podana temu najmniejszemu nie zostanie bez
nagrody, dzis wyjdzie na T w oje spotkanie i powie ci: Pojdz ze M n?, bo
cokolwiek uczynites jednemu z tych najmniejszych, Mnie uczyniles.
W imieniu wszystkich mieszkaricow oraz calego personelu Dom u zapewniam o naszej wdziscznosci przekazanej w modlitwie na przestrzeni czasu,
jaki przyjdzie nam jeszcze niesc krzyz w domu cierpienia, ktorym jest nasz
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Dom. Zapewniam y o naszym ogromnym dlugu wdzi<?cznosci, ktory b^dziemy realizowac poprzez codzienn<j modlitwQ za Ciebie, Czcigodny Ksi$ze
Rektorze.
Niech Pan b^dzie T w o ji nagrod$. Niech wynagrodzi Tobie kazdy gest
dobroci, szczegolnie skierowany tam, gdzie najbardziej tego potrzeba - do
domu ludzi cierpi^cych, niosgcych krzyz. Jeszcze raz wyrazam gf<?boki
wdzi^cznosc chyl^c si^ nad T w o ji trumn^. Dzi^kujemy za wszystko. Odpoczywaj w pokoju. D o zobaczenia. Liczymy na to, ze tak jak tutaj byles
przyjacielem naszego D om u, przyjacielem serdecznym, pomagaj^c nam, nie
odmawiaj^c nigdy na nasze wezwanie o pomoc, tak u Pana wyprosisz nam
duzo sily do niesienia tej trudnej codziennosci. Odpoczywaj w Panu.

