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Kościół temu jedynie pragnie służyć,
ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, 
aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie.

(św. Jan Paweł II)

Z okazji jubileuszu 50-lecia poświęcenia kościoła w Kopciach 
ukazała się interesująca książka autorstwa mgra Grzegorza Misiury i ks. 
mgra lic. Jana Michała Łukasika, obecnego proboszcza parafii. Powstała ona 
jako owoc poszukiwań źródeł archiwalnych z zasobów parafii w Kopciach 
i Dzikowcu, Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu, Archiwum Archi-
diecezjalnego w Przemyślu, Archiwum Państwowego w Rzeszowie a także 
kwerendy w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

W publikacji przedstawione zostały dzieje parafii znajdującej się 
na terenie obecnej diecezji sandomierskiej. Książka składa się z dwóch 
zasadniczych części. Pierwsza z nich, autorstwa mgra Grzegorza Misiury, 
obejmuje cztery rozdziały poprzedzone krótkim wstępem. Drugą część sta-
nowi obecny rys dziejów parafii pióra ks. mgra lic. Jana Michała Łukasika. 
Mając na uwadze wybór źródeł, należy podkreślić, że Autorzy korzystali 
z różnorodnych materiałów takich jak źródła drukowane, lokalna prasa 
kościelna i zbiory prywatne parafian, które pozwoliły im na szczegółowe 
odtworzenie i przybliżenie Czytelnikom dziejów kościoła na przestrzeni 
ostatniego półwiecza.

Rozdział pierwszy koncentruje się wokół zasięgu terytorialnego 
parafii, do której należą Kopcie i Płazówka. Pierwsze procesy osadnicze 
na tych terenach zaczęły się w XIV wieku. Autor przedstawia rys histo-
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ryczny Kopci, które zaczęły wyodrębniać się z Lipnicy w pierwszej połowie 
XVIII w., natomiast Płazówka znacznie później, bo przed 1808 rokiem 
z terytorium Dzikowca.

Rozdział drugi poświęcono powstaniu i rozwojowi parafii. Warto 
zaznaczyć, że to właśnie ówczesny proboszcz parafii w Dzikowcu – ks. Sta-
nisław Sudoł był inicjatorem powstania parafii w Kopciach. Mimo trudności 
nie tracił siły i nadziei na wybudowanie placówki parafialnej w Kopciach. 
Tak też się stało. Ku radości wiernych budowa kościoła została ukończona 
w 1963 roku.

Trzeci rozdział traktuje o obiektach parafialnych takich jak świą-
tynia, beneficjum, cmentarz parafialny, plebania, dzwony oraz przydrożne 
krzyże i kapliczki. Do lektury tego rozdziału odsyłam i serdecznie polecam.

Ostatni, czwarty rozdział, który jest rozdziałem najobszerniejszym, 
przedstawia historię wspólnoty parafialnej. Obecnie parafia liczy około 
dziewięciuset wiernych. Do tej pory kościół w Kopciach miał czterech 
proboszczów. Od 3 kwietnia 2011 r. posługę proboszcza sprawuje ks. Jan 
Michał Łukasik, autor drugiej części monografii przedstawiającej obecny 
rys parafii.

Uzupełnieniem tekstu książki jest zestawienie dokumentów i zdjęć 
ilustrujących historię parafii, począwszy od budowy kościoła, poprzez dusz-
pasterzy, wystrój świątyni i cmentarza aż po uroczystość Złotego Jubileuszu, 
który odbył się 8 września 2013 r., w Roku Wiary. Z analizy przypisów 
i bibliografii wynika, że Grzegorz Misiura korzystał z wielu wspomnień, 
fotografii, relacji stanowiących cenny materiał faktograficzny. W tym zróż-
nicowanym i bogatym materiale można wyodrębnić 24 dokumenty i 138 
fotografii będących doskonałym uzupełnieniem publikacji. Monografię 
charakteryzuje precyzja, obiektywizm, szerokie wykorzystanie materiałów 
źródłowych i staranny język.

Znacznym walorem monografii jest bogata bibliografia, dokumen-
ty, fotografie, które zwracają szczególną uwagę i rozszerzają książkę o bar-
dzo ważne i istotne informacje. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie za 
przyczyną ks. Stanisława Sudoła, ówczesnego proboszcza parafii Dzikowiec, 
do której należały wtedy Kopcie, wybudowano tutaj kościół. 

Każdy dzień odsuwa nas od śmierci ks. Sudoła, a żywe obrazy Jego 
obecności czasami zasłania codzienność. Jego siła niekłamanej chrześci-
jańskiej wiary dawała wielu nadzieję. Był to kapłan spoglądający znacznie 
dalej, w nieskończoną wieczność, który o Bogu myślał częściej niż o sobie. 
Warto zaznaczyć, że dokładnie trzydzieści trzy lata po śmierci ks. Sudoła 
19 marca 2014 r. w katedrze sandomierskiej rozpoczął się jego proces be-
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atyfikacyjny. Niewątpliwie jest to ważny fakt, dla tych, którzy mieli okazję 
poznać tego prawdziwego świadka wiary.

Zapewniam, że spotkanie z tą książką będzie źródłem głębokich 
przeżyć i osobistych wspomnień związanych z historią kopciańskiej parafii.


