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Ks. Tadeusz MROWIEC 

 

ZWYKŁY KSIĄDZ1 

 To był taki „zwykły ksiądz”, mówiono nieraz o ks. prałacie Janie Marszałku, kiedy 
Akcja Katolicka w Parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, 
zaczęła troszczyć się o zachowanie pamięci o wieloletnim swoim proboszczu. Od 1951 do 
śmierci w 1989 roku, z kilkuletnią przymusową przerwą, ks. Jan Marszałek duszpasterzował 
w łodygowickiej parafii przez 32 lata. W tym czasie w tej kilkutysięcznej wspólnocie zrodziło 
się ponad 30 powołań kapłańskich i kilkanaście powołań do żeńskich zgromadzeń zakonnych. 
 Papież Jan Paweł II w telegramie na pogrzeb – znanego sobie proboszcza i dziekana 
żywieckiego – pisał, że ks. prałat Jan Marszałek był kapłanem mądrej wierności, a głębią 
życia wewnętrznego ukazywał Boga i pociągał ludzi. Kiedy w różnych prywatnych 
rozmowach kapłanów z Ojcem Świętym wspominano ks. Prałata z Łodygowic, Papież 
postulował, tylko nie zapomnijcie o księdzu Marszałku. 

W lutym 2019 roku ksiądz biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-
żywieckiej, rozpoczął diecezjalny proces informacyjny dotyczący życia i duszpasterskiej 
pracy ks. Jana Marszałka. Pochodzący z Łodygowic ks. dr Stanisław Mieszczak, sercanin, 
został postulatorem w tym procesie. 

Jan Marszałek urodził się 8 czerwca w 1907 roku w miejscowości Krzeczów, która 
jest położona przy „Zakopiance”. Do szkół uczęszczał w Myślenicach i w Krakowie. Po 
maturze w 1927 roku wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego. Święcenia 
kapłańskie przyjął 20 czerwca 1932 roku. Jako wikariusz lub administrator pracował w 
parafiach w Poroninie, Spytkowicach koło Zatora, Skawinie, Andrychowie i Bachowicach. W 
1951 roku został administratorem parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w 
Łodygowicach. W 1953 roku, na skutek starania lokalnych działaczy komunistycznej partii, 
musiał opuścić parafię. Przez kilka miesięcy przebywał w domu rodzinnym, a potem został 
skierowany do parafii Biały Kościół. W 1957 roku powrócił do Łodygowic. Z wielką 
gorliwością duszpasterzował do 1982 roku. Jako rezydent – na ile pozwalała mu postępującą 
choroba – ofiarnie pomagał w duszpasterstwie. Zmarł 16 maja w 1989 roku. Został 
pochowany na parafialnym cmentarzu w Łodygowicach.  

Obecny proboszcz, ksiądz prałat Józef Zajda wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji 
Katolickiej przez kilka lat raz w miesiącu zapraszał na Mszę świętą i wspomnienie o ks. Janie 
Marszałku, wszystkich księży rodaków oraz kapłanów, którzy jako wikariusze pasterzowali w 
łodygowickiej parafii. Na podstawie wielu świadectw księży i wielu parafian, postawa 
kapłańska księdza prałata Jana Marszałka została dość obszernie ukazana w licznych 
numerach parafialnego czasopisma „Nasz czas”, w książce „Budził zaufanie i ukazywał 

                                                 
1 Niniejszy artykuł o ks. prałacie Janie Marszałku (1907-1989) ukaże się także w tym roku w „Homo Dei”. 



Boga” opracowanej i zredagowanej przez ks. prof. Antoniego Świerczka2, w opracowaniu ks. 
dra Stanisława Cadra pt: „Wielki Człowiek małej ojczyzny”3 oraz w pierwszej biografii, którą  
napisała mgr Anna Caputa4.  

We wspomnianych opracowaniach ksiądz prałat Jan Marszałek  - przytaczam tylko 
tytuły rozdziałów i punktów - ukazany jest jako gorliwy sługa Boży, prześladowany sługa 
Pana, pasterz kochający swoją owczarnię, kapłan-ofiarnik, wrażliwy na potrzeby parafian, 
troszczący się o ludzkie dusze, troszczący się o katechizację, rodzinę, kleryków, starszych i 
chorych. Miłujący Ojca Świętego i Kościół, nieustannie pogłębiający wiedzę, człowiek 
modlitwy, szanujący sacrum, starający się o nowy kościół, budowniczy pokoju, wierny w 
odprawianiu oficium Kościoła, brewiarza, z wiarą przyjmujący cierpienie i śmierć.  
 Te cechy duchowości kapłańskiej znajdują odbicie w jego przepowiadaniu, kazaniach, 
rozmowach. Teksty kazań ks. Prałata dopiero są opracowywane. Z jego osobistych notatek 
próbują je odczytać; ks. prałat Józef Niedźwiedzki, ostatni wikariusz księdza Marszałka i jego 
następca na probostwie, pani Halina Twardowska, nauczycielka i Ola Mrowiec, katechetka. 
Dzięki ich pracy możemy dzisiaj poznać fragmenty kazań głoszonych przez ks. Jana 
Marszałka. 

W związku z rozpoczętymi staraniami o otwarcie procesu beatyfikacyjnego 9 maja 
2019 roku w Bielsku-Białej odbyło się sympozjum naukowe pt; Ks. Jan Marszałek: człowiek 
mądrej wierności. Organizator sympozjum,  – ks. dr Stanisław Mieszczak – mówił, że 
„wstępna kwerenda w archiwach i wspomnienia żyjących świadków ukazują nam wielkiego 
człowieka, który mądrze stawiał czoła licznym trudnościom politycznym, społecznym i 
duszpasterskim, a także własnej słabości w chorobie. Dzisiaj patrzymy z wielkim szacunkiem 
na wszystko, co pozostawił ks. Marszałek. Dystans czasu pozwala nam dzisiaj lepiej dostrzec 
i docenić wartości, którymi kierował się w swoim działaniu i którym był wierny do końca. 
Była to przede 
wszystkim mądra wierność Bogu, Kościołowi i człowiekowi, którego Pan Bóg postawił na 
jego drodze. (…) Tak określił księdza Prałata także kard. Karol Wojtyła w kazaniu na 
zakończenie wizytacji kanonicznej w kwietniu 1972 roku”.  
 Co miesiąc – zwykle szesnastego w nawiązaniu do dnia śmierci – w kościele w 
Łodygowicach trwa modlitwa w intencji rozeznania woli Bożej odnośnie przykładu 
kapłańskiego życia ks. prałata Jana Marszałka5. Ta modlitwa i wspomnienie mają ukazać 
jednego z wielu „zwykłych księży”. A dzisiaj tak bardzo nam potrzeba właśnie zwykłych 
księży. 

    
 

                                                 
2 A. Świerczek, Budził zaufanie i ukazywał Boga. O życiu i posłudze ks. Jana Marszałka, Kraków 2004. 
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