34

Józef Kurzeja — wybitna
postać ziemi limanowskiej

19

października 2014 roku w Zasadnem odbyła się uroczystość
poświęcona ks. Józefowi Kurzei. Rodzina Kurzejów należy
do najstarszych w Zasadnem. We wsi znajduje się przysiółek
Kurzejówka. Kurzejowie to szanowana rodzina, która również w obec‑
nej rzeczywistości odgrywa ważną rolę, chociażby podczas budowy ka‑
plicy pw. bł. Karoliny Kózkówny. Duchowość księdza Kurzei wyrażająca
się w jego niezwykłej osobowości, o tak wielkiej mocy oddziaływania
na ludzi (już za życia mówiono o jego świętości), z pewnością mia‑
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ła swoje źródło w rodzinie
księdza, ale również w pięk‑
nie samego Zasadnego. Wieś
usytuowane jest wyjątkowo,
znajduje się w środku Gor‑
ców. Przyroda ciągle zachwy‑
ca tu swoją urodą, doświad‑
cza się bliskości i „majestatu
przyrody”. Być może również
z tego powodu tak chętnie
powraca tu ks. Włodzimierz
Lewandowski, przywożąc ze
sobą młodzież na Oazy. W ci‑
szy, spokoju, w otaczającym nas pięknie spotkanie z Bogiem ma inną
jakość.
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19 października 2014 r. Stowarzy‑
szenie Artystów fabs we współpra‑
cy z sołtys wsi panią Agatą Ziebą
zorganizowało uroczystość Ks. Józef Kurzeja – wybitna postać ziemi
limanowskiej, podczas której odby‑
ła się m.in. promocja albumu Ks. Józef Kurzeja – życie, wydanego przez
Stowarzyszenie. Projekt poparło
LGD z Limanowej, dzięki czemu or‑
ganizatorzy otrzymali wsparcie ze
środków Unii Europejskiej.
Program uroczystości:
■ 10.00 – msza św. w kościele
pw. bł. Karoliny Kózkówny.
■ 11.30 – otwarcie wystawy po‑
święconej ks. Józefowi Kurzei
w salach kościoła oraz odsłonięcie
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i poświęcenie tablic informacyjnych (o życiu ks. Kurzei na ścianie ko‑
ścioła; o wsi Zasadne na budynku OSP).
■ 12.00 – promocja albumu Ks. Józef Kurzeja – życie i przekazanie go
mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom.
■ 12.30 – poczęstunek dla przybyłych mieszkańców (plac przy ko‑
ściele); dla dzieci w podarunku słodycze.

■ 13.00 – obiad w OSP
dla przybyłych gości.
Oprawa muzyczna
uroczystości – zespół
Zasadnioki oraz kapela
regionalna Bystrzoniec.
Na uroczystość licznie
przybyli mieszkańcy gmi‑
ny, jak również pięć‑
dziesięcioosobowa
pielgrzymka z parafii
w Nowej Hucie-Mistrze‑

Barbara Frydel

PiS: A. Zięba, G. Biedroń, W. Janczykh

jowicach z ks. Janem Latowskim. Z Krakowa przyjechali członkowie
komisji historycznej prowadzącej proces beatyfikacyjny ks. Józefa Ku‑
rzei: Barbara Frydel i Jarosław Frydel. Mszę św. koncelebrowali ks. Filip
Badurski z kościoła Mariackiego w Krakowie, ks. proboszcz Jan Betlej,
ks. Kazimierz Pach oraz ks. Leszek Babraj, kustosz sanktuarium Matki
Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku. Na uroczystości obecni również
byli proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szcza‑
wie ks. Leon Królczyk oraz księża wikariusze. W uroczystościach udział
wzięli również politycy PiS: poseł RP Wiesław Janczyk, radny woje‑
wództwa małopolskiego Grzegorz Biedroń oraz wójt gminy Kamienica
Władysław Sadowski i liczni radni. Z Nowego Sącza przyjechał Zbigniew Wolanin, kierownik Działu Współczesnej Sztuki Ludowej i Nie‑
profesjonalnej Muzeum Okręgowego. Z Łodzi oraz Warszawy przybyli
członkowie Stowarzyszenia Artystów fabs: Joanna Grzywaczewska,
Krzysztof Grzywaczewski, E. Katarzyna Krasińska-Kencka, Dariusz Sidor, Małgorzata Sidor i Piotr Szymor. Obecni byli również Dina Gądek-Czaja i Jarosław Czaja oraz reżyser Jerzy Ridan.
Małgorzata Sidor
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Drodzy Bracia i Siostry!
Gromadzimy się dziś w waszym kościele wraz z pielgrzymami z Krako‑
wa Mistrzejowic w wyjątkową niedzielę. Dzisiaj 19 X 2014 roku łączy‑
my się duchowo z tymi, którzy w Rzymie przeżywają beatyfikację pa‑
pieża Pawła VI. Dzisiaj 19 X 2014 roku wraz z całą Polską wspominamy
trudne i bolesne wydarzenia sprzed 30 lat, 19 X 1984, uprowadzenia
ks. Jerzego Popiełuszki oraz przeżywamy liturgiczne wspomnienie już
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
W mijającym tygodniu przeżywaliśmy 36. rocznicę wyboru Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową, 16 X 1978 roku, a w najbliższą środę w kalendarzu
Kościoła, 22 października, wspominać będziemy liturgicznie św. Jana
Pawła II.
Nade wszystko gromadzi nas dziś w waszym kościele w Zasadnem
Sługa Boży ks. kanonik Józef Kurzeja, wasz krajan, wasz krewny, wasz
parafianin.
Dla Mistrzejowic twórca i założyciel parafii św. Maksymiliana, kamień
węgielny tamtego kościoła, jak powiedział o nim sam Jan Paweł II.
Gromadzi nas, bo jego życie zachwyciło wielu, nie tylko tych, którzy
rozpoczęli w 2005 roku proces beatyfikacyjny, ale i tych, którzy napi‑

41

sali o nim książki, i ten dzisiaj promowany, wspaniały album autorstwa
p. Małgorzaty Sidor.
Jego życie tak zachwyciło was, jego krajan, tak jesteście z niego dumni,
i słusznie, że poświęcimy dziś tworzące się muzeum pod tą świątynią
i tablice pamiątkowe tu na kościele i na domu kultury w Zasadnem.
Dzisiejsze uroczystości, w których uczestniczymy w miejscowości uro‑
dzenia i wzrastania ks. Józefa Kurzei, sprawiają, że on właśnie jest dziś
zwornikiem tych wielkich uroczystości i tych wielkich postaci, które
wspomniałem.
Błogosławiony, bo tak już
od dziś możemy mówić,
papież Paweł VI, błogo‑
sławiony ks. Jerzy Po‑
piełuszko, św. Jan Paweł
II i Sługa Boży ks. kanonik
Józef Kurzeja, jakże każdy
z nich jest inny, jak o róż‑
nych życiorysach, różnych
drogach do świętości i na
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Ks. Z. Filip Badurski

ołtarze, ale jednak patrząc
z perspektywy czasu, mo‑
żemy śmiało powiedzieć,
jak każda z tych postaci
swoim życiem wpisana
była w Boży plan.
Wszystkie te postaci spla‑
tają się w łańcuszek za‑
miarów Bożych w Krako‑
wie Mistrzejowicach.
Bł. ojciec św. Paweł VI bło‑
gosławił plany budowy
kościoła w Mistrzejowicach i kamień węgielny dla niego. Bł. Ks. Jerzy
Popiełuszko bywał w kościele w Mistrzejowicach w czasie Mszy św. za
Ojczyznę. Św. Jan Paweł II jako arcybiskup krakowski wspierał wysiłki ks.
Józefa Kurzei, a jako papież konsekrował ten kościół.
Dziś jesteśmy przekonani, że ci święci oczekują również na moment
wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego ks. Józefa Kurzei, o co tak
gorliwie modlimy się w naszych prywatnych modlitwach.
Drodzy Bracia i Siostry, gratuluję wam takiego rodaka.
Dziękuję za zaproszenie nas tutaj, dziękuję w imieniu pielgrzymów

z Mistrzejowic, wraz z ks. Janem
Latowskim, w imieniu p. Barbary
Frydel i p. Jarosława Frydla, którzy
są członkami Komisji Historycznej
Procesu Beatyfikacyjnego, dziękuję w imieniu
własnym, dziękujemy ks. proboszczowi Janowi
Batlejowi, ks. Kazimerzowi Pachowi, p. wójtowi
Władysławowi Sadowskiemu i gospodyni tego te‑
renu, p. sołtys Agacie Ziębie. Waszej wspaniałej
Kapeli Bystrzoniec i scholii góralskiej Zasadnioki,
dziękuję, ze wzruszeniem wysłuchaliśmy piosen‑
ki o ks. Józefie.
Chcę się też podzielić z wami radosną wieścią,
dzisiejsze uroczystości rozpoczynają przygoto‑
wanie filmu o ks. Józefie Kurzei, jest z nami p. Jerzy
Ridan, reżyser i filmowiec, który uwiecznia nasze
dzisiejsze spotkanie tu przy ołtarzu, a potem na fe‑
stynie i przy stole.
Łączy się z nami duchowo i w modlitwie parafia Mu‑
charz, gdzie ks. Józef był wikariuszem. Parafia pod‑
jęła zobowiązanie modlitwy o rychłą beatyfikację
w każdą środę w ramach nowenny do Matki Bożej.
Życzę nam
wszystkim,
byśmy jak
najrychlej
doczekali chwili beatyfikacji
waszego wielkiego rodaka,
Sługi Bożego ks. kanonika Jó‑
zefa Kurzei.
(Fragment kazania wygłoszonego 19 X 2014 r. w Zasadnem
przez ks. Z. Filipa Badurskiego,
byłego przewodniczącego Komisji Historycznej Procesu BePiotr Szymor
atyfikacyjnego).
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Wszystko ma swój sens
Wielką wartością chrześcijańskiej religii jest umiejętność dostrzegania,
w świetle wiary, sensu wszystkiego, co się dzieje w nas, obok nas, sen‑
su rzeczy małych i wielkich, tajemniczych i jawnych, dobrych i złych.
Nie zawsze potrafimy rozumieć ten sens, ale zawsze – o ile wiara nasza
jest dostatecznie mocna – potrafimy go dostrzec.
Istnieją zasadniczo trzy etapy dochodzenia do takiego dojrzałego spoj‑
rzenia przez pryzmat wiary na siebie i otaczającą nas rzeczywistość.
Etap pierwszy dotyczy naszego osobistego życia. Jest to zdumienie
nad bogactwem ukrytym w każdym jego szczególe, to oczarowanie
niepowtarzalnością i pięknem drogi, którą nas Bóg prowadzi. Czło‑
wiek wchodzący w ten etap dojrzałości wiary odkrywa, że wszystko
w jego życiu było ważne, że nie było przypadków, że wszystko miało
sens i zmierzało do ukształtowania jego osobowości, owego jedynego
i niepowtarzalnego dzieła Boga. Kto wchodzi w ten etap, każdy dzień
przeżywa w pokoju. Przyjmuje wszystkie niespodzianki, tak radosne;
jak i bolesne, wiedząc, że to są kroki w stronę wspaniałego szczytu; że
z tego składa się życie.
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Etap pierwszy stopniowo prze‑
chodzi w drugi, to jest odkrywa‑
nia sensu w tym, co człowieka
otacza, w wydarzeniach, których
jest świadkiem. Czytając gazetę,
w każdej wiadomości potrafi do‑
strzec coś więcej niż informację,
każda jest dla niego pełna troski
o ludzi, walki o wielkie wartości.
Czasopisma, ekran telewizyjny,
radio pomagają takiemu czło‑
wiekowi uczestniczyć w życiu, ja‑
kie toczy się obok niego. Jest to
pełne uczestnictwo, wymagające
zaangażowania w walkę o to, co
dobre, wielkie, wspaniałe – o wartości nieutracalne.
Wreszcie człowiek, dojrzewając w swej wierze, zaczyna wchodzić
w etap trzeci, etap dostrzegania sensu dziejów świata i ludzkości.
Na tym etapie dojrzałej wiary człowiek dostrzega, jak wszystko, nawet

46

wielkie systemy polityczne, przywódcy narodów, politycy, dyktato‑
rzy, stają się narzędziem w ręku Boga. Narzędziem kary, narzędziem
doświadczenia lub narzędziem nagrody. W ręku Boga narzędziem był
Hitler i była św. Jadwiga, takim narzędziem jest anarchizm we wszyst‑
kich jego odcieniach. Narzędziem w ręku Boga są wielkie organiza‑
cje na miarę ONZ, Konferencji w Helsinkach, sojusze wojskowe, NATO
czy Układ Warszaw‑
ski. W Bożych rękach
wszystko ma swój
sens.
Dzisiejsza lekcja z pro‑
roka Izajasza (Iz 45,
1–4) przypomina nam
właśnie ten trzeci etap
dojrzałego spojrzenia
oczyma wiary. Cyrus,
król perski w VI wie‑
Ks. proboszcz Jan Betlej
ku przed Chrystusem,

zdobywca Babilonii, wielki
wódz i wspaniały organiza‑
tor imperium perskiego, był
takim biczem w ręku Boga
dla wielu narodów. Prorok
chce, by Żydzi dostrzegli
prawdę, że i polityka jest
włączona w historię zba‑
wienia ludzkości i we wszy
stkim trzeba umieć dostrzec
palec działającego Boga.
Takiego dojrzałego spoj‑
rzenia na naszą rzeczywi‑
stość bardzo nam potrzeba.
Wszystko jest w ręku Boga
i wszystko ma swój sens.
ks. Filip Badurski
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Dom rodzinny ks. Józefa Kurzei

