
Wczoraj 15 października było w naszym Kościele wspomnienie św. Teresy z Avila i natknęłam się 
na taki oto jej  tekst, pochodzący z jej listu do współ-siostry Anny od Jezusa: „(…)masz tam mojego ojca 
Jana od Krzyża, który jest człowiekiem niebiańskim i bożym... Po tym jak opuścił nas, nie spotkałam  
w Kastylii drugiego takiego jak on, ani też kroczącego z takim zapałem w drodze do nieba. Nie uwierzysz 
jaką samotność powoduje mi jego brak. Zważcie, że jest to wielki skarb”.

  Te słowa,  pasują doskonale do tego, co przeżywam od miesiąca,  razem z bardzo wielu Parafianami 
św. Wojciecha, i innymi ludźmi,  którzy po prostu kochali Ks. Kamila i zwyczajnie – cierpią bardzo po jego 
śmierci. Cierpimy choć jesteśmy absolutnie przekonani, że On jest w niebie. „Nie uwierzysz jaką samotność 
powoduje mi jego brak”. Taka wielka święta, a TAK pisze. To mi pomaga. I te ważne słowa: „Zważcie, że jest 
to wielki skarb”…..

Jeszcze za Jego życia przychodziły na myśl, w związku z Jego osobą, pewne słowa modlitwy  
z Liturgii Godzin: „Jezu z sercem gorejącym i otwartym dla każdego, kto chce dźwigać krzyż codzienny…” 
Takie właśnie miał i Ksiądz Kamil serce – gorejące i otwarte. I to było w Nim najważniejsze i najcenniejsze,  
a nie inne talenty, choćby olbrzymie i dobrze, po bożemu, wykorzystywane i rozmnażane: niezwykła 
inteligencja i pamięć, błyskotliwy talent słowa czy piękny głos w śpiewie… 

Serce gorejące i otwarte. Ksiądz Kamil był – napiszę wprost – bardzo  podobny do mojego wewnętrznego 
wyobrażenia Pana Jezusa. Różne rozmowy po odejściu Księdz a Kamila pokazują mi, że te myśli to nic 
nadzwyczajnego. Wielu z nas tak myśli. Jak to dobrze, że napisał w swoim testamencie - dla nas : „Sercem 
ogarniam Tych, wśród których Pan mnie powołał i Tych, do których mnie posłał”. Deo gratias!

Sam Ksiądz Kamil też, aż dziwnie nieraz, nie wahał się mówić zupełnie otwarcie o bardzo głębokich 
swoich myślach i uczuciach, budował z nich swoje homilie, głoszone w pełnym kościele, gdzie przecież nie 
każdy tak bardzo go lubił… były chwile, gdy obawiałam się, że sobie tym przygotowuje cierpienie, może 
kiedyś – wypalenie… a teraz widać wyraźnie, jak Pan dawał mu talent rozdania siebie prędko, nieoszczędzania 
siebie, bo krótki miał być Jego czas na ziemi.

Mija zaraz miesiąc od tej przesmutnej wiadomości. Jedni tu , w Krakowie i okolicach, oddawali krew 
by go ratować, modlili się gorąco o to życie, tak dla nich cenne. Inni – nieobecni – dowiedzieli się po kilku 
dniach , idąc z uśmiechem na poranne spotkanie z Chrystusem i z jego młodym Księdzem przy ołtarzu,  
w pewności, że za chwilę będziemy się razem modlić Jutrznią a potem przeżywać to co najważniejsze w 
naszym życiu – zstąpienie Jezusa do Hostii trzymanej dłońmi przyjaciela i otrzymanie z tych dłoni Jezusa do 
naszych serc. Na drzwiach naszego Kościoła wisiała  klepsydra ze zdjęciem…

Ta nasza nieduża a zawsze otwarta na nowych ludzi gromadka porannych uczestników Mszy św. 
w  Parafii Wojciechowej była chyba jego radością, bo pojawiała się co rano z powodu tego właśnie głodu 
Eucharystii, o którym z taką pasją mówił w homiliach jak i prywatnych rozmowach. Podobnie – większa 
gromada wieczorna, kończąca dzień Kompletą.

„Zważcie, że jest to wielki skarb”.

WsPomnienie 
o Księdzu Kamilu KoWalczyKu 
W miesiąc Po odejściu do Pana



Zacytuję tu, za naszym współparafianinem, nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii Kazimierzem 
Synowskim,  fragment homilii wygłoszonej przez Księdza Kamila podczas Pasterki w dniu 24 grudnia 2012 
r. w naszym kościele św. Wojciecha:

 „zobaczcie, jak jezus mało potrzebuje. odrobinę mąki, wody i ciepła chlebowego pieca. a  
w hostii zamieszkuje nieskończony Pan niebiosów. Bo Pan Bóg, moi kochani, jest nieskończenie prosty. 
upodobał sobie w prostych znakach. Ta prawda niech nas ośmieli do jak najczęstszego przyjmowania 
Go do swego serca, nie tylko z okazji świąt.

 umiłowani, niech chrystus-emmanuel rodzi się w was. nie tylko między nami, ale i w nas 
zamieszka, aby być Bogiem-z-nami.”

 Na pewno my  nie byliśmy jedyną Jego radością!  – wielu nas było, a dopiero po śmierci, na pogrzebie 
zwłaszcza, zobaczyliśmy wszyscy, jak bardzo wielu, tych dla których Ksiądz Kamil był tak bliski i ważny.  
Z rozmów z Nim wynikało, że wielką radością były dla niego wizyty u chorych, kontakty z młodymi ludźmi, 
w tym – odwiedzanie ich w internacie, ważne wyzwania pracy w szkole, wizyty w domach parafian, przyjaźnie 
kapłańskie, rodzina i przyjaciele w Rabce, środowisko szkoły Radosna Nowina…Także praca naukowa, 
pisanie, lektury.  

Co do chorych – rozumiał tak dobrze, że ktoś tęskni za codziennym przyjęciem Pana Jezusa …  
i odpowiadał jak mógł na te potrzebę, przybiegając z Nim w różnych porach dnia, wygospodarowując ten czas  
dodatkowo , bo rozumiał ten głód. 

Tak, Eucharystia  czyli Pan Jezus przychodzący do nas w Hostii Przenajświętszej, to było najważniejsze 
w Jego życiu. Zacytuję tu Jego słowa z homilii na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,  
a zarazem na Prymicję dwóch jego przyjaciół – Księży : ks. Bartłomieja Kleszcza i ks. Piotra Adamarka, 
w naszym  kościele św. Wojciecha w Krakowie-Bronowicach, 30 maja 2013 r., godz. 17.00.

drodzy bracia i siostry! dziś kolejna w naszym życiu uroczystość Bożego ciała. zebraliśmy 
się na mszy św. Prymicyjnej nowych kapłanów archidiecezji Krakowskiej: ks. Piotra adamarka  
i ks. Bartłomieja Kleszcza. Po eucharystii tłumnie udamy się na procesję. nikt nam nie zarzuci, że za mało 
uroczyście wysławiamy chleb Życia. Bez cienia wątpliwości będzie pięknie i dostojnie. Warto jednak 
zadać sobie pytanie: czy nie łatwiej nam wlec się jak kierdel owiec za Panem, który „zstąpił z nieba 
pod przymiotami ukryty chleba”, niż przyjmować Komunię świętą, by samemu stać się monstrancją 
żywego Boga?

I drugi fragment:

„zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi” – śpiewamy, dostarczając 
powodów do oskarżeń zaciekłym wrogom Kościoła. Bo jak nie odnieść się krytycznie widząc w dniu 
Bożego ciała orszak głodomorów wysławiających pieśnią i paradą moc i potrzebę duchowego Pokarmu, 
którego przez większość niedziel w roku skutecznie unikają. Łatwiej jest przecież obserwować jak 
w przyjmowaniu Komunii wyręcza ich celebrans. duchowych anorektyków w naszych szeregach nie 
brakuje. umrą z głodu przed suto zastawionym przez Boga stołem. Tymczasem powiedziano nam  
w ewangelii: „jeżeli nie będziecie spożywać ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie”. 

Bracia i siostry! jezus zaprasza nas, abyśmy przyszli nasycić się chlebem eucharystycznym. 
jezus mówi: „bierzcie i jedzcie”, a nie: „siedźcie i patrzcie”, albo: „bierzcie i procesyjnie obnoście”. 
Pierwsze nie wyklucza drugiego. ale nigdy go nie zastąpi.

Cała homilia jest gęsta od treści, bardzo wielkie zrobiła na mnie wrażenie w tym dniu i gdy o tym 
Mu napisałam, dostałam ją mailem. Wiem, że wielu z nas bywało tak obdarowywanych. Kto prosił Księdza 
Kamila o coś dobrego – ten dostawał. I w tym także naśladował Pana Jezusa.   

Kto długo żyje,  ma nieraz okazję doczekać uznania przez Kościół Powszechny świętości osób, które 
miał szczęście spotkać na swojej drodze życia. Tak było u mojego pokolenia z Janem Pawłem II, także  – 
nawet w szybszym czasie – z księdzem Jerzym Popiełuszką. Są też i ludzie święci a niekanonizowani, to 
Pan decyduje. Nie wiemy, co będzie w przypadku naszego kochanego Księdza Wikarego – ale ważne , aby 



dostrzegłszy czyjąś wielkość duchową, nie zatrzymać się tylko iść dalej, brać przykład z Niego. Na pogrzebie 
w Rabce młody kapłan, ks. Kamil Gołuszka, przyjaciel Zmarłego, wygłosił natchnione kazanie, gdzie wzywał, 
aby iść droga ku świętości każdego z nas, bo oto - ksiądz Kamil właśnie pokazał nam, że to jest możliwe. 
Znów cytuje tylko z pamięci, niestety. Ale to bardzo ważna homilia, bo dziś zbyt wielu wierzących w Boga 
mówi i myśli, że „byciem świętym jest nie dla mnie”. 

Natomiast wśród homilii, które nam zostawił Ksiądz Kamil, szczególne  miejsce przypada pierwszej 
a zarazem jedynej w Jego życiu homilii Wielkoczwartkowej. Byłam wtedy najpierw zdumiona , że Ksiądz 
Proboszcz przeznaczył tę rolę najmłodszemu wikaremu, potem gdy mówił – jeszcze bardziej zdziwiona, że 
tak ostre słowa do nas kieruje.. Nie mam tego przejmującego tekstu , by zacytować, więc tylko zachęcę 
Czytelnika  aby koniecznie go przeczytać, gdy - jak Ksiądz Proboszcz obiecuje -wydane zostaną wszystkie 
homilie Księdza Kamila, oby niedługo. Homilia owa dotyczyła tej dzisiejszej trudnej sytuacji w Polsce, gdy 
kapłani i siostry zakonne są obrażani publicznie za cudze grzechy, zaś wierni świeccy są obojętni wobec tego. 
Już potem, wiosną, zdarzyła się w krakowskim tramwaju sytuacja, gdy nasza Siostra Zmartwychwstanka 
była szarpana i obrażana jako nosząca habit - a nikt z obecnych jej nie ratował przed tym atakiem. Warto 
to wszystko przemyśleć, homilia Księdza Kamila jest tu pomocą. Był to zatem  kapłan, który nie unikał  
trudnych tematów i nie unikał mówienia nam ostrych słów, mimo – a raczej właśnie dlatego, że nas, swoich 
parafian, kochał.

Był zarazem skromny ale promieniał tą pewnością sensu i szczęściem własnego powołania. Bardzo  
w tym wydawał się bliski  ważnemu dlań świętemu, patronowi Roku Kapłańskiego , Janowi Vianney. Czytał go, 
zwracał się do niego w modlitwie i podziwiał z nabożeństwem też kielich świętego, który, niegdyś ofiarowany 
Papieżowi Janowi Pawłowi II, dostał się potem w darze krakowskiemu seminarium. Toteż spotkała naszego 
Księdza Kamila wielka radość , że mógł  z tym właśnie kielichem świętego kapłana odprawić swoją pierwszą 
Mszę świętą – opowiadał o tym z błyszczącymi oczami. O kapłaństwie mówił też w tej cytowanej homilii na 
Prymicje Przyjaciół – w Boże Ciało:

drodzy Księża Prymicjanci! Was tyczą się słowa wypowiedziane zaraz potem: „To czyńcie 
na moją pamiątkę”. Realizujecie to święte posłannictwo od pięciu dni. Widzicie, jak wielu ludzi was 
potrzebuje. o znaczeniu waszej kapłańskiej posługi powiedzieć mogliby najwięcej ci, którzy tej posługi 
zostali pozbawieni. 

To był rok 1975. zima dobiegała końca. W małym miasteczku na Bukowinie, niedaleko granicy 
rumuńskiej, umierał ksiądz. jedyny w obwodzie czerniowskim. Kazał sobie przynieść bochen pszennego 
chleba, pokroić na małe skibki i umieścić na lnianej chuście. i ten chleb konsekrował. a do obecnych 
powiada: „To ja już idę. na mnie czas. Wy zaś zostańcie z Bogiem. chleb chowajcie, bo nie wiadomo, kiedy 
następny ksiądz będzie. ciało Pańskie pożywajcie, jeżeli sumienie na to pozwoli”. Przyszła Wielkanoc. 
Księdza nadal nie ma. ołtarz sam. spowiedzi nie ma. a brać Komunię świętą duszą nieumytą straszno. 
i stał tam w tym kościele przy ołtarzu nieduży krzyż. Wstawiono go do konfesjonału. i gdy krzyż był 
wstawiony ludzie spowiadali się krzyżowi i każdy sobie naznaczał pokutę. i to nie małą, wedle sumienia. 
a potem rozwinęli chustę i brali Komunię świętą. W kościele zaś było cicho jak nigdy przedtem.

Potrzebujemy was, moi kochani. ale także potrzebuje was chrystus. W czasie formacji do 
kapłaństwa wpatrywaliście się w seminaryjnym refektarzu w krucyfiks, na którym chrystus pozbawiony 
został przez ząb czasu rąk. i tak wisząc okaleczony zdaje się mówić: „Potrzebuję cię. Bądź moimi 
rękami”.

Jego więź z przeszłością, ale taka aby z niej brać siły do „ tu i teraz”  i na jutro – była bardzo mocna 
i świadoma. Temu też celowi  służyły jego książki historyczne  – pomaganiu ludziom, swoim krajanom i nie 
tylko, by zachwyciwszy się dobrem otrzymanym od poprzednich pokoleń, sami szli dobrą drogą, tworząc 
nowe dobro dla innych. Jak powiedział w wywiadzie znalezionym teraz w internecie, po promocji jednej z 
książek: 

„Ze względu na zjawisko wzrastającego odrywania się społeczeństwa od korzeni i zatracania tradycji, 
które upowszechnia się w świecie, zapragnąłem przybliżyć miejsca kultu religijnego, stanowiące korzenie 
naszej historii i naszego chrześcijaństwa. (...) Niech przerwie ta książka naszą pogoń za tym, co niesie dzień 
dzisiejszy, byśmy mogli odkryć wartość tego, co trwa od wieków.” 



(Książka ta, jedna z kilku napisanych przez Księdza Kamila, jest wyczerpującym kompendium wiedzy 
o miejscach sakralnych na terenie całej rabczańskiej gminy). Mając zaledwie 18 lat potrafił powiedzieć też 
takie słowa: 

Nie możemy przecież dopuścić do zatracenia pamięci o tym, co dawne, minione, gdyż byłoby to 
równoznaczne z podcinaniem korzeni naszego istnienia.

W tym otwarciu na kontakty z ludźmi i wierności przyjaźniom przypominał mi – znanego dzięki 
rodzicom w młodości – Biskupa a potem Kardynała a potem Błogosławionego Ojca Świętego Karola  Wojtyłę. 
Przyjmował zaproszenia do odwiedzin w domu z radością, wyraźnie cieszył się poznaniem innych gości  
i domowników, opowiadał otwarcie o sobie, oglądał zdjęcia rodzinne na ścianach , cieszył się potrawami… 
a potem tak serdecznie dziękował i jeszcze pisał nazajutrz mail z ponownym podziękowaniem! Odpowiadał 
zawsze na listy, co więcej -  powiedział mi , że zachowuje sobie, uporządkowane, wszystkie listy, maile  
a nawet sms jakie dostaje – jakaż w tym była serdeczna uważność dla tych, co się do Niego zwracali!

Myślałam nieraz, co za niezwykły Dom musiał Go wychować!, cóż za wspaniała dobra Rodzina… 
Teraz myśli codziennie płyną ku Niej, ku Jego Matce, Babci i Bratu i całej Rodzinie  , i modlitwa do Pana  
z prośbą o pociechę - tylko On , Wszechmogący wie jaką...

Trzeba spisać nasze wspomnienia  i przekazać innym, bo – tak jak pisze Święta Teresa o świętym Janie 
– zważamy, że jest to wielki  skarb. Mieliśmy Go obok siebie, takiego dla nas dobrego  i zawsze dostępnego 
– a teraz jest u Pana i musimy dobrze się przyjrzeć temu, co mamy teraz. Mamy łzy – których przykład dał 
nam sam Pan Jezus nad grobem przyjaciela. Mamy  świętych obcowanie. Mamy lektury Jego słów, które 
to słowa tak starannie spisywał, jakby wiedział, że niewiele ich nam zostawi. Mamy wspomnienia. I mamy 
zdjęcia, które dobrzy ludzie zrobili i umieścili, na nasze teraz pocieszenie, w internecie. 

Jest tam, wśród zdjęć z Prymicji w Rabce, jedno zupełnie dla mnie nadzwyczajne, zachęcam by je 
zobaczyć. Przedstawia Księdza Kamila jak podchodzi ku pewnej miłej pani na wózku inwalidzkim. Jego ręce 
wyciągnięte do niej, jego wysoka postać zniżająca się ku niej , jego radosny uśmiech – a naprzeciw  Niego 
cała jej postawa przyjmująca jego błogosławieństwo – to wszystko tworzy niezwykle piękny obraz, obraz 
chwili niebiańskiej, wart patrzenia teraz zwłaszcza dla tych, którzy cierpią po jego odejściu. 

Wśród innych zdjęć są i te może najważniejsze , w których widać wyraźnie jak Ksiądz Kamil pozostaje 
w najgłębszej łączności z Panem obecnym w Hostii. Do tej łączności nas stale zachęcał, nie tylko nawet do 
samego przyjmowania Pana Jezusa – ale do długiego potem dziękczynienia , do adoracji w ciszy. W tym - do 
odmawiania chwalebnej części różańca w ciszy , w kościele przed Najświętszym Sakramentem, mając też 
Pana we własnym sercu. 

Był natchnionym przez Pana spowiednikiem, doradcą duchowym – mimo tak młodego wieku pełnym 
dziwnie dorosłej mądrości. Według osoby korzystającej z Jego kierownictwa duchowego pasują do Niego 
zatem także i te słowa świętej Teresy , odnoszące się do Św. Jana od Krzyża:

…jest człowiekiem niebiańskim i bożym...(…) nie spotkałam … drugiego takiego jak on, ani też kro czącego 
z takim zapałem w drodze do nieba.

 

 Agnieszka Hennel-Brzozowska


