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Drodzy Parafianie.
W sobotę 28 sierpnia 2010 roku o godz. 415 nad ranem nasza
parafia została osierocona. Po 8 miesiącach walki z chorobą z
różnymi skutkami odszedł do wieczności nasz
NAJWSPANIALSZY PROBOSZCZ KS. LESZEK
KOZIOŁ. Przyszło mi podać BARDZO SMUTNĄ
wiadomość, której nigdy bym sobie nie wyobraził. Nawet
zaopatrując ks. Proboszcza we wszystkie sakramenty
ostatniej niedzieli mieliśmy nadzieję, że to minie. Jednak Bóg
tak chciał, aby przed odpustem na podwyższenie Krzyża św.
świątyni, którą wspólnie przez wiele lat budowaliście
zakończył się Jego ziemski krzyż cierpienia. Jako wspólnota
Parafialna składamy SZCZERE I GŁĘBOKIE WYRAZY
WSPÓŁCZUCIA
JEGO
MAMIE,
SIOSTROM
I RODZINIE. Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.
Ks. Mariusz Florek
Administrator
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List arcybiskupa Zimowskiego
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Pasterzu Kościoła Tarnowskiego,
Drodzy Kapłani, Diakoni, Alumni, Siostry Zakonne. Zacna Mamo Księdza
Leszka z Rodziną i Rodakami z Delastowic, Parafianie Mogilna
i przedstawiciele parafii, w których Śp. Ks. Leszek pracował. Siostry i Bracia,
uczestnicy żałobnej liturgii.
Z głębokim smutkiem i żalem dowiedziałem się o śmierci mojego
serdecznego przyjaciela Ks. Prałata Leszka, z którym przyjaźniłem się od
młodzieńczych lat. Razem bowiem uczyliśmy się w tej samej klasie przez
cztery lata w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej,
kształtowani przez naszego dobrego katechetę Księdza Prałata Józefa
Przybycienia. W tym samym dniu zgłosiliśmy się do Wyższego Seminarium
Duchownego w Tarnowie, które przygotowało nas do święceń kapłańskich.
Wcześniej przyjęty wyjazd służbowy do Stanów Zjednoczonych
uniemożliwia mi przyjazd do Was na uroczystości pogrzebowe. Ból i cierpienie
w sercu przenika jednak chrześcijańska nadzieja i wołanie z prefacji za
zmarłych: „sursum corda", „w górę serca"; „albowiem życie twoich wiernych o
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Panie zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej
pielgrzymki znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie".
Siostry i Bracia, zwłaszcza parafianie Mogilna! Co pozostawia nam
wszystkim Ks. Prałat Leszek? Pozostawia potrójny zachwyt i zdumienie:
- zachwyt i zdumienie nad kapłaństwem, które przeżywał jako dar i tajemnicę.
On swoje kapłaństwo kochał i przyzywał bardzo głęboko rozważając słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II: „Każde powołanie jest wielką tajemnicą, jest
darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów
doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego
daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy";
- zachwyt i zdumienie nad Eucharystią, która jest jak pisze Ojciec Święty Jan
Paweł II, wydarzeniem paschalnym uobecniającym przez wieki niezmierzoną
miłość Chrystusa, który nas do końca umiłował. To zdumienie winno zawsze
odżywać w Kościele zgromadzonym na sprawowaniu Eucharystii. W sposób
szczególny winno ono towarzyszyć szafarzowi Eucharystii. Ono Księże Leszku
zawsze towarzyszyło Twoim celebracjom, również w czasie naszej ostatniej
wspólnej Mszy Świętej miesiąc temu, przy Twoim łóżku;
- zachwyt nad krzyżem Chrystusa. Krzyż był dla Ciebie potrójnym znakiem:
znakiem Bożej mądrości, znakiem Bożej miłości i znakiem Bożej łaski. Dlatego
rozpoczynając budowę świątyni w Mogilnie zdecydowałeś z Biskupem
Ordynariuszem, że będzie ona pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego,
bo wiedziałeś, że chrześcijaństwo i kapłaństwo jest życiową pielgrzymką z
krzyżem i za krzyżem. Uobecniając krzyż, zbawienną tajemnice krzyża
Chrystusowego, umiałeś go w samym sobie podwyższać i coraz to głębiej być z
nim złączony, zwłaszcza w ostatnich miesiącach życia, które było przeniknięte
wielkim cierpieniem.
Siostry i Bracia! Dziękując dzisiaj Ks. Proboszczowi Leszkowi za
wybudowanie wraz z Wami tej świątyni przyrzeknijcie w dniu Jego pogrzebu,
że będziecie zawsze w Waszym życiu podwyższać krzyż Chrystusa, że
będziecie w tym znaku zwyciężać wszelkie przeciwności, trudności i problemy,
zwłaszcza w Waszych rodzinach.
Drogi Przyjacielu Księże Leszku! Jesteśmy głęboko przekonani, że
dobry Bóg za Twoją szlachetną kapłańską służbę przyjął Cię do swojej chwały.
My kapłani, parafianie, przyjaciele żegnamy Cię dzisiaj i dziękujemy za Twoją
serdeczną, radosną i „muzyczną" przyjaźń, za dobroć Twojego serca. Do
zobaczenia w niebie!
„A obok krzyża Jezusa stała Jego Matka" (J 19,25). Niech Ona, Panna
wierna, na której wzór, Księże Leszku, stałeś pod krzyżem i służyłeś
Kościołowi, ujmie Cię za rękę i poprowadzi do Jej Syna na wieczne Gody
Baranka. Odpoczywaj w pokoju Chrystusa.
Twój Przyjaciel Arcybiskup Zygmunt
z Kolegami kursowymi
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Ks. Leszek Kozioł urodził się
25
lutego 1949 r.
w Delastowicach. Po ukończeniu
szkoły średniej wstąpił do
Wyższego
Seminarium
Duchownego
w
Tarnowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał z
rąk
biskupa
tarnowskiego
Jerzego Ablewicza 27 maja 1973
r. Jako katecheta i wikariusz
pracował
w
Szczepanowie,
Grybowie,
Łączkach
Kucharskich, w Nowym Sączu u
św. Kazimierza, Łącku
i
Mogilnie.
Od roku 1988 pełnił funkcję
proboszcza w Mogilnie. Tam dał się poznać jako żarliwy
kapłan, bardzo życzliwy wobec wiernych, świetny gospodarz.
Troszczył się o modrzewiowy, zabytkowy kościół pod
wezwaniem św. Marcina Biskupa z Tours, wzniesiony ok.
1765 roku. W 1992 r. z Jego inicjatywy rozpoczęto budowę
nowej świątyni pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego. Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 14
wrześnie 1993 r. przez ks. bp. Józefa Życińskiego. Poświęcenia
nowej świątyni dokonał 13 września 2003 r. ks. bp
ordynariusz Wiktor Skworc. Dodajmy, że do dziś serdecznie
wspominają Zmarłego także parafianie z wszystkich wspólnot,
gdzie pełnił posługę.
Ks. Leszek Kozioł sprawował też obowiązki dekanalnego
wizytatora nauki religii, członka Diecezjalnej Rady
Kapłańskiej, a od roku 2008 - członka Diecezjalnej Rady
Duszpasterskiej. W br. został obdarzony godnością Kanonika
Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.
wykorzystano materiał z „Sądeczanina” - http://www.sadeczanin.info/aktualnosci/6221
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Kiedy był jeszcze z nami…
na otwarciu sali
gimnastycznej
w Koniuszowej
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podczas
wizyty
śp. generała
Franciszka
Gągora
w Mogilnie
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OSTATNIE POŻEGNANIE
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Wywiad z księdzem
Mariuszem Florkiem,
który podczas
choroby Księdza
Proboszcza pełnił
funkcję
administratora parafii
1. Jak
wspomina
ksiądz
zmarłego
Księdza
Proboszcza?
Kiedy dzisiaj patrzę na naszą parafię,
po miesiącu od śmierci śp. Ks. Proboszcza Leszka Kozioła, dalej trudno
jest uświadomić sobie, że fizycznie nie ma Go pośród nas. W tym
momencie przypominają mi się słowa, które napisał św. Paweł w
pierwszym liście do Tesaloniczan, chyba najpiękniej obrazują one
Osobę tego nietuzinkowego kapłana pełnego entuzjazmu, radości i bez
reszty oddanego Bogu i drugiemu człowiekowi. „Zawsze się radujcie,
nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest,
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie
gaście”. 1 Tes 5.16-19.
Zawsze się radujcie – śp. Ks. Proboszcz był człowiekiem wesołym i
pogodnym, zawsze wokół Niego było dużo ludzi, każdy czuł się w Jego
obecności wspaniale, swoją osobą wprowadzał wielki spokój i radość.
Dla każdego był PRZYJACIELEM. Przez muzykę i chór, który
prowadził z pasją i oddaniem sprawiał, że liturgia była piękna.
Gdziekolwiek był, zawsze był akcent muzyczny, bo jak sam nieraz
mówił, to okazja by chwalić Pana z radością. Akordeon, z którym się
nigdy nie rozstawał, uświetniał różne uroczystości na plebanii i w
rodzinach naszej parafii. Wspomnę tu, że byłem pod wielkim
wrażeniem, gdy przyszedłem do parafii w 2003 roku we środę, i w
sobotę z Ks. Proboszczem pojechaliśmy na chrzciny właśnie do
Koniuszowej i tam pierwszy raz podziwiałem mojego Proboszcza jak
pięknie grał i śpiewał. Jego osobę pełną UŚMIECHU I DOBROCI
SZCZEREJ I AUTENTYCZNEJ obrazuje zdjęcie, które od momentu
śmierci Ks. Proboszcza zostało umieszczone przy ołtarzu.
Nieustannie się módlcie – jako Proboszcz przez 23 lata w tej parafii
uczył dzieci i młodzież, sprawował sakramenty, a przede wszystkim
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sam zawsze dawał budujący przykład modlitwy wszystkim, a zwłaszcza
nam kapłanom, dla których plebania w Mogilnie była drugim domem,
zawsze otwarta i gościnna, a Gospodarz zawsze wszystkich witał z
otwartymi ramionami jak najlepszy Ojciec. Tutaj z wielką radością
przybywali kapłani Rodacy i siostry zakonne.
W każdym położeniu dziękujcie – dzisiaj nie sposób
wypowiedzieć wdzięczności wobec naszego Ks. Proboszcza za tyle lat
duszpasterskiej posługi. Pięknie to ujął przewodniczący rady parafialnej,
„jeśli szukasz Jego pomnika, rozejrzyj się wokół”. To wszystko, co On
uczynił dla naszej parafii, Jego trud i poświęcenie przypomina
grobowiec przed wejściem do kościoła. Ze swej strony bardzo się
cieszę, że nasi parafianie chcieli w ten sposób uhonorować
Budowniczego tej świątyni i plebanii. To szczególna okazja, która
będzie nam przypominać o wdzięczności i pamięci w modlitwie.
Ducha nie gaście –Głęboko ufamy, że poszedł do domu Ojca po
wieczną nagrodę po trudzie budowania kościoła z cegieł, a przede
wszystkim kościoła z ludzkich serc. Przykład Jego życia będzie nas
mobilizował do pokonywania trudów i przeciwności każdego dnia z
uśmiechem na twarzy i Bogiem w sercu.
2. Jak ocenia ksiądz
parafii?

pracę Księdza Proboszcza w naszej

To Sacerdos Magnus wielki kapłan, bardzo Gorliwy i całkowicie
oddany na służbę Bogu i tej parafii. Ks. Proboszcz Leszek zastał kościół
drewniany a zostawił murowany. Wszystko, co czynił, czynił to dla
parafii. Bardzo był zatroskany zwłaszcza o biednych i potrzebujących.
Znał bardzo dobrze swoich parafian – nawet w kilku pokoleniach.
Przeżywał ze swoimi parafianami chwile radosne i smutne.
3. Czy łatwo jest zarządzać parafią?
Kiedy tutaj przyszedłem po raz drug, to najlepiej mogłem się przekonać,
na jakich obrotach pracował Ks. Proboszcz Leszek. Kościół i ciągłe
prace wykończeniowe, szkoła, gdzie uczył katechezy, kancelaria i
sprawy duszpasterskie, cmentarz i wiele innych, które nie sposób teraz
wymieniać. Mnie było łatwo, bo robiłem wszystko jak sobie tego życzył
Ks. Proboszcz. Zawsze mówił, co trzeba było załatwić. A gdy tylko
przyjechał ze szpital, za każdym razem mówił: „jedziemy na spacer, aby
zobaczyć jak postępują prace…”
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4.Co Ksiądz Proboszcz lubił najbardziej?
Ks. Proboszcz kochał muzykę, śpiew, Jego życiowa pasją był Chór,
który sam mimo tak licznych obowiązków systematycznie prowadził.
Bardzo dobrze czuł się w towarzystwie ludzi – BYŁ DUSZĄ
TOWARZYSTWA. Uwielbiał także sport, a zwłaszcza siatkówkę, na
którą chodził z wielką przyjemnością.
4. Jak ksiądz wspomina czas choroby Księdza Proboszcza?
W
chorobie
miałem
okazję
poznać
lepiej
Mojego
NAJWSPANIALSZEGO PROBOSZCZA, jak dzielnie dźwigał krzyż
choroby i cierpienia, nie poddawał się, nie załamywał, ale ciągle
walczył. Mimo choroby ciągle mi powtarzał: „ja teraz mam czas, więc
wiele myślę”. Nieraz do późnych godzin nocnych opowiadał mi o
planach do zrealizowania w naszej parafii, jakie są najważniejsze
rzeczy. Ciągle mam smsy, które w chorobie nauczył się pisać, aby móc
się z innymi kontaktować. W tym miejscu wspomnę taki dosyć trudny,
(którego nigdy nie zapomnę, po dwóch tygodniach mojego pobytu na
Mogilnie), jaki napisał mi 17.02.2010 o godz. 6.48 „ŁATWO MÓWIĆ,
TRUDNIEJ UMIERAĆ, A NAJTRUDNIEJ CIERPIEĆ. ALE PRZEZ
KRZYŻ DO CHWAŁY TO NASZA NADZIEJA – Ks. Leszek”. Ks.
Proboszcz pisał także miłe i radosne, jak chociażby ten o św. Walentym.
Godne podkreślenia jest to, iż tak wielu ludzi odwiedzało w chorobie
Ks. Proboszcza, pocieszało i wspierało modlitewnie. Niezapomniane
wrażenie było także, gdy po kilku miesiącach poprawił się stan zdrowia
i Ks. Proboszcz na wózku w kościele razem z nami odprawiał Mszę św.
A gdy nadszedł już czas ziemskiego cierpienia i jak mówi św. Paweł wypełniła się wola Boża wobec Niego w Chrystusie - i po ośmiu
miesiącach walki z chorobą i cierpieniem 28 sierpnia o godz.4.15
usłyszał słowa: „Pójdź błogosławiony Ojca mojego, bo przygotowałem
Ci miejsce”.
Proszę pozwolić, że powiem osobiste wspomnienie: kiedy
odchodziłem z tej parafii w 2003 roku, po 3 latach wspaniałej
współpracy z Ks. PROBOSZCZEM, miałem tylko jedno marzenie,
abym kiedyś mógł Go wziąć do siebie, gdy On będzie na emeryturze.
Jednak On wcześniej wziął mnie do siebie. Dziękuję Bożej Opatrzności
za to, że mogłem w tym ostatnim etapie Jego ziemskiego życia być
razem z Nim, dzielić Jego radości i smutki …
Wywiad przeprowadził: Dominik Janiszewski
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

… Seminarium Duchowne w Tarnowie
Ks. Leszek Kozioł uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie
….
Jedna z miejscowości, w której ks. Leszek Kozioł pełnił posługę
duszpasterską.
Funkcja, którą ks. Leszek Kozioł pełnił w parafii na Mogilnie.
Nazwisko biskupa, z rąk którego ks. Leszek Kozioł przyjął święcenia
kapłańskie.
Miejscowość, w której urodził się ks. Leszek Kozioł.

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród
uczniów poszczególnych etapów kształcenia
(klasy 0-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów
konkursowych – rozlosujemy wśród nich nagrodę pocieszenia.
Rozwiązanie konkursu z czerwcowego numeru:
hasło: WAKACJE
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Bielak Dominika O, Sierotowicz Kamil VSP, Fornagiel
Kinga IIIG
Nagrody pocieszenia: Bugara Patrycja ISP, Czernecki Dawid VSP, Bugara Elżbieta
IIIG. ks. Tomasz Kłósek
Zwycięzcom gratulujemy

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..

Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
pani Beaty Kawik do
8 października 2010 roku.

imię i nazwisko, klasa
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