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Nazwat parafian wilkami

Komornik na plebanii

Pod iistem podpisalo się
prawie stu palafian, Na
ośmiuset, jeś]i licz!ć WSąst-
kich - Z niemowlętami.

Rozbita wioska. Jedni za.
inni pźeciv] A-le tych dru8lch
Więcej - ocenia s}tuację na-
czelnik poczĘ który pomagal
W ZbieTaniu podpisóW - Musi
się znaleźć romiązanie, od ty-
godni nic innego się nie sĘ
szy: ksiądz i ksiądz, Tflko o
tln Się móWi..,

Także śpiewa,
Kiedy rme wstają Zoże
każdy jeden temat one
o proboszcn z pevnej ńo,

Chy
który stroi ńelkJe fThy.

Nigdy nie wojowano
Wioska nzlrva się Bzeżto

Szlacheckie. Leży między By-
towem a Miastkiem. Na Go-
chach, jak nazywany jest ten
poludniowo-zachodni skra-
wek Kaszub, Drugi czlon na-
roy miejscowości oddaje jej

charakter Chyba nigdzie in-
dziej nie spotka się współcze-
śnie tvlu namisk z prrydom-
kami szlacheckimi Co tutaj.
MieszkańCy to w dużej CZęści
potomkou.ie sżachty jakiej na
Gochach bylo ongiś na pęCzki.
Drobnej, biednej, która miala
jednak Wój honol dumę, kar-
ku pżed nikim nie u8inala, a
w lazie potźeby w imię swo-
ich lacji i po szabelkę się8ala,

Z księżmi tu jednak nigdy
łie wojou,mo- Jak pamięć Się-

8a. Tak tWieIdZą ci, Z którym
IoZmaWiam,

\ł' zimowy dzień kolęduję
po Bżeźnie. Zas}?alo dlo8l,
wszyscy na miejso. Wszędżie
bJisko, Wieś skupiła się wdluż
dwóch rómoległych dróg, po
Zemętunych Stronach. Domy
patuą na Siebie u pemej od-
leglości, przeu pod}uny pla-
cyĘ w części damy rf,aek, u
dlemian}m kościolem ż
xVItr Wieku, kapliczką śWię-
tego Jana Nepomucena i ka-
mienn]m obeliskiem upa-
miętniająC}m udzial Kaszu-
bów w odsiecąv ńedeńskiej.
To Stąd, Z GochóW najwięcej
szlachty kaszubskiej w}nszy-
ło pod wodzą Wojewody po
molskie8o W-iadyslawa Den-
hoffa, na bitwę w obronie
chrześcijańSkiej Europy

co jest pżyCąTą nowej bi-
tWry , lokalnej, która toczy się
teraz, a którą proboszcz i jego
zu,olennicy trakfują jako wal-
kę z Kościoiem?

- Czasami wystarczy iskra,
żebv zapaLila się zagroda,
uslyszalem W 8minnej dla
Blzeźna Lipnicy od osoby
uźędowej,

Co by}o iskrą W t}m pzy-
padku?

Dla Imr8ardy Klin8er, po-

slzeb jej męża,
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Kamienny obelisk upamiętnia udzial Kaszubów w odsieczy wiedeńskiej. W głębi

zabytkowy kościól drewniany

Pogrzeb gnesznika
Zacholowal W urielkim 1,v-

godŃu, Z bildżo uysoką 80-
Iączką trafil do Szpiula w By-
tou,ie. JW miat wychodzić, gdy
nagle zmrl,

Pani Imgarda poszla do
proboszcza w Bneźnig aby
ustalić temin poguebu, Usły-
szala, że będą problemy "Nie
odebraliście kańek do spo-
wiedzi" - ulpomniał plo-
bosżcz, W niedzielę na obu
ffiZaCh o8losil, że mad Klin-
geI nieopat[ony sakramenta-
mi śWię§ni, co w §n śIodo
wiskT t]umaczy się: rłyjątko-
wy grzesznik, Tlmaasem pa-
ni Imgarda miała wiadomość
ze szpitala, że u jej męża Ęl
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ksiądz z ostatnim namaszcze- żeli odwoia to, co powiedzial o
niem, Na pógTzeb przyjechal mężu, wszystko będzie }, po-

kuz"m zmarłego - ksiądz, PTo- uądku, Jeśli nią ja 8o znisz-
boSZcZ nie po^lTlil mu po- cZę, Dalam mu na to miesiąc,
wiedzieć paru slów Sam też Nie skorzystal.

rue poźegnal mallego, A jest
to w 

^}tzaju,- Po pogrzebie zaczęto
przebąkiwać. źe ksiądz nie
chcial męża do kościoia upu-
ścić, tylko Zostau,ić w dnon-
nicy, Jako Zatwardziałe8o
8lzesnilo. To mie ruszylo.
Mąż nie chodzil po knajpach,
ciężko pracowal w gospodar-
stwie, z zawodu mechanik,
poma8ał każdemu, kto byl w
potuebie, Przy drodze figura
się slpała, W}remontowai,
ogrodzil, Tego ksiądz nie wi-
dziai, tlko, że kaltek do spo-
wiedzi nie wiąl. Gdy ochlonę-
łam, poszlam do ploboszcza,
Sp},taiami jak ksiądz mógł tak
oszkalować nieboszc4,ka? Je-

}iapisala do biskupa pel-
pLińskie8o. Ęiala soje żaie.
Puriąl ją, ale nic ńe wskóra-
la Pisaia do sekretaźa gene-
ralnego Episkopatu Polski, do
pĘnaSa,

NiedaYno -Kurier Bflow-
ski" opubliko},ai jej list. Zare-
agowala Rada Palafialna,
Waśnie pisze odpońedź:,

"Chcialab}m przlponnieć
Radzie Paraflalnej, że Sk]óce-
nie parafian zaczęlo się w
pienvszy dżień przybycia te8o
proboszcza,'W tej grupie ludzi
roie nie było",

Zle prryjęcie
- Wszedi jak 1is do kumika

- opisuje obrazowo objęcie
parafli przez obecnego pro-
boSZcZa soltys PaWeI Swiątek
Brzeziński, który b1ł rv grupie
protestujących,

Naczelnik poczty Jan Kźo-
ska uzupelnia: - Ttr miał
pu,Vjść inny ksiądż. I teraz to
się mści,

odchodzący ploboszcz
oglosil, że nowy vikary z By-
tou,a. otrz],mal dekret od bi
skupa, \M dwa dni później do
wiedzie}i się, że parafię obej-
mie jednak kto inny - brat
ploboszcza w Borżyszkorvach,
od]eglych o dziesięć kilome-
trów od BIZeźna,

- Parafianie, gdy się o Ęn
do}iedzieli, Wbuźyli się, Ba-
li się po\ńóIki tego, co dzialo
Się u sąsiadóWA dżalo Się źie.
Dnvonili do kuń. żeby biskup
cofnąi nominację. Czu]j. że to

gTozL
konfiiktami,
I nie mylili Się

W lóżnych
domach Sly-
sZę tenz róż-
ne pretensie, A to, że pro-
boszcz doprowadżił do likwi-
dacji dwóch z trzech obcho-
dzonych tu od lat odpustów
A]e t}łn, co przewja się naj-
Częściej w lomowach, to Za-
chłanność na pieniądze, I
traktowanie parafian nicz}m
W śIedniowieczu.,,

Pieniądze, pieniądze.,.
Ma nauczać nas o Bogl
]ecz gdy tylko stańe W pro

8u
do kieszeni nam %g]ąda
i pieniędZr lyko żąda.
- Wdo$,a §Tchovająca

male dzieci posża po kańkę
do Spowiedzi, Nie miala dlob-
nych. polozyla 50 ziotych, cze-
kająC na \łYdanie reSZry A
ksiądz: a to będzie na Temont
kościoła. Na nic zdalv się
prośby aT8ument, że to jej

ostatnie pieniądze, Uslyszala:
ty Sobie poIadZiSZ.,,

Niby nie ma cenńka, a
gdy parafianin polofuI 60 z|za
tzy msze, to uslyszal| o, niel
Jeszcze Iu Me,.. Po8źeb Z
dnoŃeniem kosztuje 500 Zl,
W dniu pogzebu proboszcz
nie SIucha spowiedzi, Można
zamówić jego blata, ale to
kosztuje 150 zl-

- Co tydzień kościól spuą
tają inne IodZinY Dekorują, W
adwencie nie stawia się k$,ia-
tólv Proboszcz ĘTyś}il, żeby
Iodziny pTzekaz}Taly mu pie-

Pisala do biskupa,
prymasa...

niądze, które Wydalyby na
kwiaty: Sto zlotych od cztelech
rodzin.

- GłoSi, że jaka Wiila, taka
ofiara, Kto nie daje, nie ma
Wiary.,

- Nasz ksiądz pomylil się z
powolaniem. On powińen być
komomikiem, B},iby idealny

Listy z nazwiskami
W ubie8ł}T roku pro-

boszcz zanądzrt (Mierdzi, że

rmaz z Radą Parafialną i zain,
teresowan}Tli parafianami),
że każda Todzina pońnna
ofiarować Sto z]otych na re-
mont kościola. Tych, którzy nie
Wpłaci]i, strofował: śpią. zapo-
mieli o śńątJni.

1 8rudnia na tablicy oglo-
szeń Wiszącej na Zemątu ko-
śCioła pojawiły się pieMsze ]i-
sty Z naryiskami rodńn,Przy
ĘTh, któIe nie daly na remont,
byly kreseczk,

, Niektórzy nie dali, bo nie
mieli, a inni, bo ńe podobal im
się sposób zbierania pienię-
dzy i rcZpo|ządzaŃa nimi, Na
ten lemont parafianie ofiaro-
wali w calości drevno, chcie-
libvśnry wiedzieć, na co poszi_v
pieniądze, Ąe nie ogólnie -

szczególowo, Powinien po,
V,Stać komitet odnovf, kościo-
ła, Tak pIaktvkuje się w vieiu


