
Podziękowania Ojca Jakuba 
Boże Trójjedyny: Ojcze, Synu, Duchu Święty. 
Ty światłość wszedłeś w 2004 r. w ciemności mojego życia, dałeś mi wzrok, abym mógł wi-
dzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości, którymi roztapiasz mój strach i lęk. Bo cóż Ci się spo-
dobało we mnie słabym, wątłym, upadającym, nie zawsze pokornym. Niczym nie odpłacę się 
za miłość Twą, za dar powołania. 
Przychodzę Panie pełnić Twoją, a nie moją wolę: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, 
jestem tu, by wyznać: to mój Bóg. Dobry i łaskawy. Tobie chwała, cześć i uwielbienie po 
wszystkie wieki. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza, za to, że przez Jego 
posługę stałem się Twym kapłanem. Ekscelencjo za wszelkie dobro, za każde spotkanie  
i chwilę rozmowy, za pytania: „Jak się masz, Czy wszystko dobrze?” dziękuję. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za Ojca Opata Edwarda, za Ojców i Braci cystersów, za to, że 
wspólnie przez modlitwę i pracę możemy przybliżać innym Ciebie i samemu dążyć do oglą-
dania twego oblicza w niebie. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za rodziców i brata, za to, że zawsze byli ze mną, a nie obok 
mnie, za to, że płakali ze mną, gdy ja płakałem i cieszyli się, gdy ja byłem radosny. Za życie, 
pochylanie się nad kołyską i trud wychowania, za wiarę w Ciebie i każdą Eucharystię. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za Księży Proboszczów i Wikariuszy, za przykład ich życia i przy-
jaźń, bo dzięki Nim jestem tym, kim jestem. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za Rektorów i profesorów WSD Kielce i Katowice Panewniki, za 
to, że poprzez zgłębianie filozofii i teologii więź między mną i Tobą, między Nimi i Tobą i mię-
dzy nami stała się silniejsza.  
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za moich kolegów kursowych i współbraci w życiu seminaryjnym, 

za 270 zaliczeń i egzaminów, które 
wspólnie udało nam się przebrnąć, za 
braterskie spotkania i rozmowy, za 
wspólne rozwiązywanie trudności, za 
każdą sekundę wspólnego przebywania 
ze sobą. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za Dyrekcję  
i nauczycieli SP nr 3 i przedszkola nr 2, 
za ich pomocną dłoń na początku mojej 
drogi katechetycznej, za każdy uśmiech, 
za zrozumienie, za to, że wspólnie mo-
żemy głosić naukę Ewangelii młodym po-
koleniom. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za moich 
uczniów z przedszkola i SP, za to, że 
wspólnie uczymy się, że wiara to nie tylko 
wiara w Ciebie, ale i wiara Tobie. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za parafian 
mojej rodzinnej Parafii Brzeziny i parafian 
Parafii klasztornej, za modlitwy w mojej 
intencji i o powołania do służby Tobie. 
Dziękuję Tobie mój Mistrzu za każdą 
osobę, którą postawiłeś i postawisz  
w moim dalszym życiu. Błogosław nam  
i ochraniaj płaszczem swej opieki, bo To-
bie zaufałem i nie zawstydzę się na  
wieki. 
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Edward Zawadzki urodził się 13 października 1982 
roku w rodzinie Krystyny i Tadeusza Zawadzkich  
z Brzezin. Ma starszego brata Michała. Został 
ochrzczony w kościele pw. Wszystkich Świętych  
w Brzezinach tego samego roku w Święta Bożego 
Narodzenia. O dziecięcych lat był zaangażowany 
w życie parafii. Od klasy „0” pełnił służbę przy ołta-
rzu jako ministrant. Należał do scholii parafialnej 
św. Stanisława Kostki i był współzałożycielem  
i pierwszym redaktorem naczelnym Pisma Para-
fialnego SANCTUS. W roku 2004 wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Kielcach. Bóg 
przygotował dla niego jednak inną drogę i po krót-
kiej przerwie dnia 25 czerwca 2009 roku wstąpił do 
Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie  
i przyjął imię Jakub. Studia dokończył w Semina-
rium w Panewnikach. Dnia 1 marca 2014 roku zło-
żył śluby wieczyste a dzień później przyjął święce-
nia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 
Ks. Bp Kazimierza Ryczana dnia 26 kwietnia 2014 roku w Jędrzejowie.                  /KP/ 
 
 

„Oto jestem, przecież mnie wołałeś!” 
Nasz Pan powołuje, kiedy, jak i kogo chce. Kiedy prorok Natan poszedł do domu Be-
niaminity, aby namaścić któregoś z jego siedmiu synów, nikt nie przypuszczał, że wy-
bierze najmłodszego z nich Dawida. 
Powołanie jest wyłącznym i nieodwołalnym darem Boga. Kiedy spotka się z wielko-
duszną odpowiedzią człowieka staje się źródłem łaski. 
Dziękujemy dobremu Bogu za dar powołania, które złożył w sercu Edwarda – o. Jaku-
ba – i za odpowiedź, którą Powołany złożył Bogu, Ta odpowiedź staje się na naszych 
oczach źródłem łask. 
O. Jakub przeszedł długą drogę przygotowującą go do kapłaństwa i tym bardziej dzię-
kujmy Bogu, który realizuje swój piękny plan.  
Ks. Jan Twardowski pisał: „Własnego kapłaństwa się lękam… i przed nim klękam”. 
Kapłan jest przy nas, kiedy rozpoczynamy życie, kiedy wchodzimy w świat przyjaźni  
z Bogiem, kiedy stajemy się dorośli, kiedy ruszamy w samodzielne życie. Jest przy 
nas, kiedy upadamy i kiedy cierpimy, aby nieść nam pocieszającą obecność Boga. My 
też bądźmy obecni przy kapłanach naszą modlitwą. Kapłani są tacy, jakich ich sobie 
wymodlimy.  
Pan Bóg spojrzał na naszą parafię i wybrał Edwarda – o. Jakuba – dziękujmy Dobre-
mu Bogu i wdzięczną modlitwą bądźmy przy Powołanym. Nasza wdzięczność nie po-
zostanie bez echa w Sercu Bożym, On pośle nam nowych, świętych kapłanów. 

s. Klara Maria Urszula Machulska 


