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Różaniec Święty 

z błogosławionym bratem Marcinem
Janem Oprządkiem

w kościołach dekanatu chrzanowskiego 
w dwudziestolecie beatyfikacji

Październik 2019 r.
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Wstęp

Przed dwudziestu laty, 13 czerwca 1999 r., święty
Jan Paweł II ogłosił błogosławionym Brata Mar-
cina Jana Oprządka w gronie 108 męczenników II
wojny światowej. 

Jan Oprządek urodził się we wsi Kościelec 4
marca 1884 r, w domu pod numerem 77. Został
ochrzczony  3  dni  później  w  parafii  św.  Jana
Chrzciciela. Wówczas do parafii kościeleckiej na-
leżały tereny obejmujące sześć dzisiejszych para-
fii w Chrzanowie: św. Jana Chrzciciela w Koście-
lcu, św. Rodziny na Osiedlu Południe, Matki Bo-
żej  Ostrobramskiej  na  Rospontowej,  Chrystusa
Króla  w Balinie, św. Anny w Luszowicach, NMP
Królowej Polski w Pogorzycach i tereny Cezaró-
wek. Kościelec został przyłączony do Chrzanowa
w roku 1925. Brat Marcin jest więc rodakiem z
naszej małej Ojczyzny. 

Słuchajmy Ojca Świętego, dziękujmy Mu za
ten dar – błogosławionego brata Marcina - prze-
wodnika na drodze do Nieba. Poznawajmy histo-
rię  brata  Marcina.  A najważniejsze  -  uciekajmy
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się do Boga za jego wstawiennictwem w trudnych
sprawach naszego życia.

W rodzinie Oprządków było trzech synów i
trzy  córki.  Po  śmierci  ojca  Jan  troszczył  się  o
wszystkich, szczególnie o chorych: matkę i brata.
Pracował na roli i w cegielni. Dopiero gdy matka
zmarła  i  uporządkował  sprawy rodzinne  rozpo-
czął  realizację  swojego  powołania.  Poprosił  o
przyjęcie do Zakonu Franciszkanów. Miał 28 lat.

16 października 1912 r. został przyjęty do Za-
konu Reformatów do klasztoru św. Kazimierza w
Krakowie. Skierowany do Sądowej Wiszni.

Służbę w zakonie przerywa powołanie do ar-
mii austriackiej w 1914 roku. Droga wojenna bie-
gnie od bitwy pod Kraśnikiem aż po rzekę Piawę
w północnych Włoszech. Pobici sromotnie wra-
cają w listopadzie 1918 roku do Krakowa. 

Z  wojny wrócił  z  wielkim doświadczeniem
życiowym i okaleczoną lewą ręką. Ducha powo-
łania nie utracił. Ponownie wdział habit i odzys-
kał imię zakonne Marcin. Na Wielkanoc 1919 r.
znalazł  się  we Włocławku,  aby wzmocnić  tam-
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tejszą  rodzinę  zakonną,  która  doczekała  wolnej
Ojczyzny.  W czasie kasacji  zakonów pod zabo-
rem rosyjskim klasztor przetrwał, ale zostało tyl-
ko dwóch zakonników. 

Nowicjat odbył w Wieliczce w 1920 r. 4 paź-
dziernika 1924 r. złożył w Krakowie śluby wie-
czyste. 

W duchu posłuszeństwa przyjmuje  przenosi-
ny z klasztoru do klasztoru. Idzie tam, gdzie za-
kon go potrzebuje: Włocławek 1919 - Lutomiersk
1920 -  Wieliczka 1920 – Kraków 1924 -  Prze-
myśl 1924 - Konin 1925 - Brzeziny 1927-1928 -
Lwów 1929 - Włocławek 1933 - Kazimierz Dol-
ny 1936 - Włocławek 1936-1940.

Aresztowany przez  gestapo  we Włocławku,
więziony w Szczeglinie, Sachsenhausen, Dachau.
Znosił  głód,  okrutne  traktowanie,  choroby,  wy-
niszczającą  pracę  przez  ponad  600  dni.  Modlił
się. Nie zdradził.

18 maja  1942 roku wsadzono więźniów do
samochodów przerobionych na przewoźne komo-
ry  gazowe.  Po  drodze  wpuszczono  spaliny  do
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szczelnych kabin. Umierali parę minut. Ciała spa-
lono w krematorium. Oprawcy chcieli, by nie by-
ło nawet grobu. By zostali zapomnieni.

W procesie  beatyfikacyjnym Kościół  uznał,
że Jan Oprządek – brat Marcin jest godzien być
wzorem do naśladowania.

- 6 -



Część I Tajemnice radosne 
(poniedziałek, sobota)

Tajemnica 1 Zwiastowanie NMP.

Miał  ukończone 6  klas  Szkoły  Ludowej  w
Kościelcu, jego zachowanie oceniano jako chwa-
lebne, pilność jako wytrwałą, w ćwiczeniach piś-
miennych  staranny.  Postęp  w  poszczególnych
przedmiotach imponujący. Jego siostrzeniec, Sta-
nisław  Łyszczarz  napisał:  „Wujek  mój,  Marcin
Jan Oprząek, jak mi opowiadała moja mama, a
jego siostra, miał nieodpartą wolę służenia Bogu
w zakonie”. 

Tajemnica 2 Nawiedzenie świętej Elżbiety.

„Od kilku lat  nosiłem się z zamiarem wstą-
pienia do Zakonu (…). Jednakowoż, żyjąca staru-
szka  matka, a także chory brat, byli przeszkodą
w  wypełnieniu  tego  zamiaru.  Teraz  po  śmierci
matki i brata, jestem zupełnie wolny w rozporzą-
dzaniu  sobą,  dlatego  postanowiłem  ten  zamiar
wypełnić (…). Dlatego też, najprzewielebniejszy
Ojcze, proszę Cię pokornie, racz udzielić najłas-
kawiej zezwolenia na przyjęcie mnie do Zakonu.”
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Tajemnica 3 Narodzenie Jezusa w Betlejem.

Nie pozostawił po  sobie pism, nawet kores-
pondencja jest szczątkowa. Jedno jest pewne, że
tak jak w życiu w rodzinie, w pracy we wsi ro-
dzinnej, tak też w życiu zakonnym pozostał czło-
wiekiem  prawym,  szczerym,  prostolinijnym  w
postępowaniu z ludźmi i  współbraćmi zakonny-
mi. 

Tajemnica 4 Ofiarowanie Pana Jezusa 
w Świątyni.

Jeden  ze  świadków  jego  życia  powiedział:
„Brata Marcina znałem z Włocławka od 1937 ro-
ku. Pełnił tam od lat funkcję szafarza, czyli starał
się o zaopatrzenie klasztoru oraz odpowiadał za
ogród i całe gospodarstwo. Był dobrym zakonni-
kiem, na wskroś pracowitym. Bardzo surowy dla
siebie, a także wobec innych, tzn. wymagający je-
śli chodzi o zachowanie zasad życia franciszkań-
skiego”. 
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Tajemnica 5 Znalezienie Pana Jezusa 
w Świątyni. 

Św. Jan Paweł II tak mówił: „Za kilka dni w
Warszawie ma się dokonać beatyfikacja 108 mę-
czenników, którzy oddali  życie za wiarę w obo-
zach śmierci. Przyszedł teraz czas przypomnienia
tych wszystkich ofiar i oddania im czci należnej.
A są  to  często  męczennicy  nieznani,  jak  gdyby
nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej. I dob-
rze, że się o nich mówi na ziemi polskiej, bo ta
ziemia zaznała wyjątkowego udziału w tej wiel-
kiej współczesnej martyrologii”.
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Część II Tajemnice światła 
(czwartek)

Tajemnica 1 Chrzest Pana Jezusa.

Błogosławiony  brat  Marcin  Oprządek  uro-
dzony 1884 roku i ochrzczony przez ks. Brożka w
kościele  w  Kościelcu.  W  sakramencie  chrztu
wszyscy otrzymujemy dary Ducha Świetego. Dar
wiary to jeden z siedmiu Jego darów objawia się
miłowaniem Jezusa Chrystusa, zachowaniem Je-
go przykazań i służenia Jemu. Brat Marcin swoim
życiem  zachował  wierność  przyrzeczeniom
chrztu  świętego.  Świadectwem  wiary  jest  jego
postawa  w życiu  -  człowiek  moralny,  uczciwy,
posłuszny, cierpliwy, pobożny, oddany Bogu.

Tajemnica 2 Objawienie się Pana Jezusa 
na weselu w Kanie Galilejskiej.

W codziennym życiu  towarzyszy nam trud,
starania, przemiana smutku w radość.

Brat Jan Marcin Oprządek żył w biednej ro-
dzinie, poczciwej i przedniej. Trudy pracy robot-
nika, trud opieki nad rodziną - z ufnością oddawał
Bogu wierząc w jej przemianę. Czesto uczestni-
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czył we Mszy Świetej,  był wzorem pobożności.
Zbliżenie sercem do Boga objawiło się w prze-
mianie, w nieodpartej chęci służenia Bogu w Za-
konie Św. Ojca Franciszka .

Tajemnica 3 Głoszenie Królestwa Bożego 
i wzywanie do nawrócenia

Bóg każdego z nas wielokrotnie stawia w sy-
tuacji  rozmaitych  wyborów.  Od  nas  zależy  czy
podążymy za Bożą wolą każdego dnia. Błogosła-
wiony brat Marcin Oprządek pragnął służyć Bo-
gu. Był wierny swojemu powołaniu pomimo od-
łożenia tej decyzji na lata. Z cierpliwością i ucz-
ciwością  wypełniał  swoje  obowiązki  wobec ro-
dziny (matki i brata) a wybuch I wojny światowej
i  służba w wojsku austriackim nie złamała jego
Bożego ducha.

Tajemnica 4 Przemienienie na górze Tabor.

Bóg każdemu z nas daje się poznać tak jak
chce i kiedy chce.  Brat Marcin w wieku 40 lat
składa śluby zakonne i przyjmuje habit francisz-
kanina. Służba w klasztorach to czas kształtowa-
nia duchowości franciszkanina, umiłowanie Jezu-

- 11 -



sa Chrystusa Ukrzyżowanego, duch dobra, ubós-
twa, pokory i radości. Był to czas skupienia i mo-
dlitwy zbliżenia do Boga i poznawania bliskości
Boga .

Tajemnica 5 Ustanowienie Eucharystii.

Eucharystia to znak łamania i dzielenia Chle-
ba. Przez powtarzanie uczestniczenia w Euchary-
stii dojrzewamy w wierze aż do dzielenia się ży-
ciem z innymi ludźmi do odkrywania Boga wśród
nas.

Błogosławiony brat Marcin Oprządek to czło-
wiek  całkowicie  oddany  Bogu  i  ufający  Jemu.
Swój czas wolny poświęcał adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, medytacji i modlitwie.

Ten stan ducha pozwolił dostrzegać Bożą wo-
lę  w każdym wydarzeniu  swego życia.  Pragnął
być jej posłuszny aż do ofiary swego życia w ko-
morze gazowej.
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Część III Tajemnice bolesne 
(wtorek, piątek)

Tajemnica 1. Modlitwa Pana Jezusa 
w Ogrodzie Oliwnym

Droga  krzyżowa  błogosławionego  Marcina
wiodła przez Włocławek – Szczeglin - Sachsen-
hausen – Dachau – Mauthausen. 

Włocławek. 26 sierpnia 1940 w dzień Matki
Bożej Częstochowskiej do klasztoru Braci Mniej-
szych we Włocławku wkroczyło  gestapo.  Dano
dwie  godziny  na  spakowanie  się.  Brat  Marcin,
mimo nalegań ze strony najmłodszych, nie podjął
próby ucieczki  i  wraz  z  innymi  najętą  dorożką
pojechał na posterunek policji. Został aresztowa-
ny z dwoma kapłanami i dwoma braćmi. 

Tajemnica 2. Biczowanie Pana Jezusa

Do majątku Szczeglin k. Poznania gestapow-
cy zwozili  aresztowanych kapłanów z okolicy i
braci  zakonnych  z  Włocławka.  Byli  więźniami,
choć nie popełnili  żadnego przetępstwa. Rozpo-
częły się szykany. Zostali obrabowani z wszyst-
kich wartościowych rzeczy, nawet osobistych.
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Tajemnica 3. Ukoronowanie koroną z cierni

Obóz w Sachsenhausen to wioska olimpijska
z 1936 r.  Wśród 108 męcznników beatyfikowa-
nych przez Jana Pawła II, 13 czerwca 1999 r. pię-
ciu to ofiary Sachsenhausen. Brat Marcin przeżył
ten obóz, choć miał już 56 lat. Znosił głód, okrut-
ne  traktowanie,  choroby,  wyniszczającą  pracę
przez trzy miesiące

Tajemnica 4. Dźwiganie krzyża przez Pana 
Jezusa

Dachau. Drwiono, że to jest "Święta przesył-
ka klechów z Sachsenhusen." Udręka brata Marci-
na w Dachau trwała 520 dni.

18 maja 1942 kończą się w Dachau spisy do
nowego  transportu  polskich  kapłanów  przezna-
czonych do komór gazowych. W doborowym to-
warzystwie  podążał  brat  Marcin  na  męczeńską
śmierć. 
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Tajemnica 5. Śmierć na krzyżu

Wywozili ich pociągiem do Mauthausen i Li-
nzu, a z tamtąd autami urządzonymi na komory
gazowe do krematorium. W kartotece politycznej
więźnia  zamieszczono  notatkę  «5,  6,  7  minut».
Tyle czasu trwał proces zabijania. Błogosławiony
Marcin został zamordowany w transporcie inwa-
lidów 18 maja 1942 roku.
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Część IV - Tajemnice chwalebne
(środa, niedziela)

Tajemnica 1. Zmartwychwstanie Jezusa

 Jezus  zmartwychwstając  zwyciężył  śmierć.
"Gdzie jest, o śmierci, twój oścień?" Będąc przy
Jezusie  całym  sercem,  wierząc  Mu  całkowicie,
ufając  Jego słowom – Brat  Marcin  przekroczył
próg śmierci męczeńskiej w nadziei Zmartwych-
wstania.

Tajemnica 2. Wniebowstąpienie Jezusa

"Wszechmogący,  Wieczny  Boże,  przez  swą
miłość pozwalasz Świętym uczestniczyć w Twojej
chwale. Spraw aby ich modlitwa i przykłady po-
budzały nas do wiernego naśladowania Twojego
Syna." 

Abyśmy mogli spotkać się z Nim w Niebie.

Tajemnica 3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch  Święty  pozwala  nam  podziwiać
przykład świadectwa, jakie dają nam wyniesieni
do chwały ołtarzy błogosławieni. Wsród nich jest
też nasz Brat Marcin Oprządek. Oddał on życie
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doczesne aby posiąść je na wieki w chwale Boga
Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Tajemnica 4. Wniebowzięcie Maryi

Wniebowzięcie Maryi uczy nas, że męczeń-
stwo nie jest konieczne aby mieć życie z Bogiem
Wszechmogącym.

Męczeństwo nie jest konieczne aby być jedno
z Panem Nieba i Ziemi.

Maryjo, uchroń nas przed nagłą, niespodzie-
waną czy męczeńską śmiercią.

Tajemnica 5. Ukoronowanie Maryi 
na Królową Nieba i Ziemi

Maryja jest  jak Matka  dzieciom ale  też jak
Królowa obsypująca darami łask tych, którzy się
do Niej  odwołują.  Uczy nas modlitwy różańco-
wej,  z  którą  Brat  Oprządek  nie  rozstawał  się
przez całe swoje życie. Brat Marcin różaniec no-
sił przypięty do pasa.Chronił się pod opiekę Naj-
świętszej a Ona zaprowadziła Go z ziemi do Nie-
ba.  Królowa świata całego. Królowa Pokoju.
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Kult błogosławionego Marcina 
w Kościelcu

Dzieje  się  wiele.  To  zasługa  proboszczów
i parafian.  

W bocznej kaplicy jest piękny ołtarz - płasko-
rzeźba  108  męczenników  II  wojny  światowej
z bratem Marcinem,  za  Chrystusem ukrzyżowa-
nym.
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W nawie głównej, przy wejściu do kościoła
po lewej stronie znajduje się tablica:

"Błogosławieni męczennicy wołają do 
naszych serc:
Uwierzcie, że Bóg jest miłością.
Uwierzcie na dobre i na złe!
Obudźcie w sobie nadzieję!
Niech ta nadzieja wyda w was owoc 
wierności Bogu we wszelkiej próbie!

/Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r./
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bł. Brat Marcin Jan Oprządek
ur. w Kościelcu 4 marca 1884 r. 

zagazowany w niemieckim obozie
koncentracyjnym 

w Dachau 18 maja  1942 r. 
beatyfikowany przez Jana Pawła II w

Warszawie 13 czerwca 1999 r. 
W setną rocznicę wstąpienia 

do Franciszkanów – Zakonu Braci Mniejszych
i w 70 rocznicę męczeńskiej śmierci.

W Roku Pańskim 2012 - Krajanie z Kościelca
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Są dwa portety Błogosławionego:

Portret  zawieszony na plebanii.  Był  w War-
szawie na uroczystości beatyfikacji. 
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Portret  zawieszony po prawej stronie na
ścianie kaplicy.
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Jest strona internetowa. Informacja o błogos-
ławionym jest  powszechnie  dostępna  pod  adre-
sem: www.koscielec.org w menu: Błogosławiony
br. Marcin.

Mimo to spotyka się chrzanowian, który nie
wiedzą, że mamy od dwudziestu lat błogosławio-
nego.  A jest to olbrzymi kapitał Ducha. Kapitału
tego nie wolno nam zmarnować. Za jego przyczy-
ną możemy błagać o cuda. 
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Pamiątki po błogosławionym bracie Mar-
cinie w parafii kościeleckiej:

 krzyż metalowy 10 cm,

 różaniec przypinany do habitu,

 2 modlitewniki z przełomu XIX i XX w.,

 pismo z dnia 25 września 1941 r. z Obozu
Koncentracyjnego  w  Dachau  do  siostry
Jana Oprządka Anny Palonek zamieszka-
łej  w  Kościelcu,  z  dołączonymi  dwoma
paczkami  rzeczy  osobistych.  Dokument
bardzo ważny.

- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



Pismo z Dachau
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Dachau 3K, 25 sierpnia 1941

Obóz Koncentracyjny Dachau
Administracja Własności Więźniow

Dotyczy: depozyt 22618

Pani Anna Polonek
wieś Kościelec, gmina Chrzanów
dystrykt Kraków, Generalna Gubernia 

Przesyłamy Pani niżej wymienione przedmioty z 
depozytu należące do:

........J.a.n...O.p.r.z.ą.d.e.k...u.r...4.03.84..........

Wysyłka następuje na wniosek wyżej wymienio-
nego, ponieważ on tych rzeczy tutaj nie potrzebu-
je.

1 walizka, 1 czapka, 
1 kamizelka, 8 koszul, 
11 majtek, 6 par skarpet,
4 ręczniki, 10 chusteczek higienicznych,
1 aktówka, 1 kołdra pikowana
2 chusty lniane, 3 poszewki na poduszkę,  
1 koc, 2 poszewki na kołdrę,  
3 szczotki.
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Przesyłka zapakowana jest w dwie paczki!

Prosimy  o  potwierdzenie  otrzymania  przesyłki
poprzez złożenie podpisu na załączonym formu-
larzu oraz bezwłoczne przesłanie go z powrotem
do administracji własności więźniow obozu kon-
centracyjnego w Dachau.

Administrator depozytu
Podpis nieczytelny

SS - Oberscharführer

31



Spotkanie o dwudziestoleciu beatyfikacji

Zarząd  KIK  spotkał  się  z  ks.  proboszczem
Krzysztofem  Krukiem  w  sprawie  włączenia
wspomień  o  bł.  Bracie  Marcinie  do  programu
XXXIII  Tygodnia  Kultury Chrześcijańskiej.  Ks.
proboszcz podjął się  odwiedzenia dziewięciu pa-
rafii dekanatu chrzanowskiego z obrazem i różań-
cem błogosławionego. 

Klub zobowiązał  się  opracować i  wydruko-
wać w postaci broszury krótki życiorys  błogosła-
wionego i rozważania do poszczególnych tajem-
nic różańcowych. Postanowił również dotrzeć do
grup i wspólnot katolickich na terenie Chrzano-
wa, które będą prowadzić rozważania w poszcze-
gólnych kościołach w oparciu o opracowane teks-
ty. 

Rozważania różańcowe opracowano m. in. na
podstawie  książki  O.  Bogdana  Brzuszka  OFM
"Błogosławiony Brat Marcin Oprządek. Męczen-
nicy 1939 – 1945 Zeszyt 65" wydanej przez Wyd.
Duszpasterstwa Rolników. Włocławek 2001.
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Książka ta była dostępne podczas nabożeństw
różańcowch z błogosławionym bratem Marcinem
w odwiedzanych parafiach i jest dostępna w para-
fii kościeleckiej.
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Porzadek Nabożeństw Różańcowych
z błogosławionym Marcinem 

w parafiach dekanatu chrzanowskiego
Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej na Rospon-
towej - piątek 11 X 17:00
Parafia Św. Jana Chrzciciela w Kościelcu
- wtorek 15 X 17:30

Parafia Św. Anny w Luszowicach 
- piątek 18 X 17:30
Parafia Chrystusa Króla w Balinie
- niedziela 20 X 16:30

Parafia Św. Mikołaja w Chrzanowie
- poniedziałek 21 X 17:15
Parafia NMP Królowej Polski  w Pogorzycach
- wtorek 22 X 17:30

Parafia Świętej Rodziny w Chrzanowie
- piątek 25 X 17:30
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie
- poniedziałek 28 X 17:15

Parafia Miłosierdzia Bożego na Kątach
- wtorek 29 X 18:00.
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Nota wydawnicza
Wprowadzenie do tajemnic różańcowych 

opracowali:

Część I Radosna - Anna Górska.

Część II Światła - Lidia Cymerman.

Część III Bolesna - Wojciech Sala.

Część IV Chwalebna - Anna Sala.

Opracowanie wstępu, pozostałych części 
książki i fotografie Wojciech Sala

Portret Błogosławionego na okładce - Marta
Sala, wrzesień 2019 r.

Wydanie  drugie  zmien ione  i  uzupełn io-
ne .  Chrzanów,  grudzień  2019 r.
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. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie 
XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

"Wstańcie, chodźmy" 
w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu, 

październik 2019 r.

chrzanow.kik.opoka.org.pl
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