
Razem z księdzem proboszczem Janem Pragnącym w naszej parafii pracowało  
w sumie 6 wikariuszy: ks. Robert Zapała, ks. Cezary Lerka, ks. Marek Zielonka, ks. 
Wiktor Mentel, ks. Rafał Nowiński i ks. Dariusz Miler. Przez te 20 lat wiele się wyda-
rzyło. Trudno wypisać wszystkie inicjatywy w parafii, ale wspomnimy te najważniej-
sze, które są zasługą ks. proboszcza Jana Pragnącego i parafian. W latach 1993-
2008 zostały odnowione figury Chrystusa Króla i NMP znajdujące się na placu ko-
ścielnym, wykonano alejki, uporządkowano cmentarz, zmieniono pokrycie dachu na 
części kościoła, poprawiono zewnętrzną elewację, wykonano nowe nagłośnienie, 
wybito materiałem ławki, odnowiono figurę Zmartwychwstałego i figurki do szopki. 
Lata 2008-2013 to wzmożony czas prac renowacyjnych w kościele. Odnowione zo-
stały wszystkie ołtarze, ambona, chór, stacje drogi krzyżowej, figury, feretrony i lich-
tarze, wykonano nową polichromię oraz podświetlono bryłę kościoła. Na cmentarzu 
zostały wykonane nowe alejki oraz poprawiono parkingi przykościelne. Zakupiono 
nowe ornaty, paramenty liturgiczne, świece, przenośne konfesjonały. Renowacji 
poddana została także Kaplica w Nidzie. Wśród istotnych wydarzeń warto także 
wymienić oddzielenie się od parafii miejscowości Bilcza, powołanie scholii parafial-
nej, peregrynację Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczęcie wydawania Pi-
sma Parafialnego SANCTUS, zorganizowanie kwest na rzecz odnowy cmentarza 
parafialnego. Nie można też zapomnieć o wszystkich odpustach, świętach, uroczy-
stościach, nabożeństwach, sakramentach czy codziennej mszy świętej i modlitwie. 
Dziękujemy za wszystko Drogi Księże Proboszczu Janie. 
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BÓG ZAPŁAĆ KSIĘŻE PROBOSZCZU 
Ks. Jan Pragnący urodził się w 1947 roku w rodzinie Józefa i Józefy Pragnących  
w Kobylnikach. Po rozeznaniu powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kielcach. W trakcie formacji kapłańskiej został razem z innymi klery-
kami oddelegowany do wojska (był w jednostce razem z bł. ks. Jerzym Popiełusz-
ką). Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1971 roku w Kielcach. Następnie 
przez 14 lat pracował jako wikariusz w pięciu parafiach naszej diecezji: Ostrowce, 
Leszczyny, Małogoszcz, Słomniki i Bejsce. Jego pierwszym probostwem była para-
fia w Chotlu Czerwonym. We wrześniu 1993 roku uroczyście objął probostwo w na-
szej parafii. W tym roku mija 20 lat jego posługi duszpasterskiej w Brzezinach. Jest 
to zarazem ostatni rok pracy w parafii pw. Wszystkich Świętych. Ksiądz Jan Pra-
gnący odchodzi na zasłużoną emeryturę. 

 


