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UCHWAŁA NR XL/242/2014 
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 13 czerwca 2014 roku

w sprawie podziękowania za długoletnią posługę kapłańską

Na podstawie art. 18 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
ze zm.) Rada Gminy w Krośnicach uchwala co następuje:

§i .

Pragniemy podziękować za 29 -  letnią posługę kapłańską w Parafii pw. 
Najświętszej Maryi Panny w Wierzchowicach Księdzu Kanonikowi Julianowi 
Marutowi.

§2 .

W związku z 50 -  leciem posługi Kapłańskiej, składamy wyrazy uznania i 
wdzięczności za całe dobro, którego z księdza udziałem mogli doświadczyć 
mieszkańcy Gminy Krośnice.

§3-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

"Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go 
złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz 

pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na 
wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się 
przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? 

Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto 
ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan. Po Bogu, kapłan jest 

wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie "
r

(Sw. Jan Maria Yianney).

W tym roku, w czerwcu przypada wspaniały jubileusz 50-lecia 
Kapłaństwa Księdza Kanonika Juliana Maruta i 29-lecie posługi 
kapłańskiej w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 
Wierzchowicach.

Ksiądz Julian Marut urodził się 23.07.1940 r. na Kresach Wschodnich w 
Łukowcu Żurowskim, k. Stryja. Rodzice Księdza, byli rolnikami, miał 
siedmioro rodzeństwa. Po zakończeniu wojny, w 1945 roku wraz z rodziną
osiedlił się w Brunowie i tam się wychował. Uczęszczał do Liceum
Ogólnokształcącego w Lubiniu, a po maturze w 1958 roku wstąpił do 
Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

r

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1964.

Swoją posługę rozpoczął jako wikariusz w Pierzycach, a następnie w 
Sobieszowie, w Kudowie Zdrój, na wrocławskim Brochowie, w Jeleniej 
Górze i w Karpaczu.

Pierwsze 9-letnie probostwo objął w Małkowicach, koło Kątów 
Wrocławskich.

Posługę duszpasterską w Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Wierzchowicach objął w 1985 roku, posłany przez księdza 
kardynała Henryka Gulbinowicza i od 29-ciu lat pełni funkcję proboszcza.



Do pracy duszpasterskiej i administracyjnej przystąpił z wielkim 
zaangażowaniem. I tak jest przez cały okres pełnienia przez Niego funkcji 
proboszcza.

Przez 29 lat swojej posługi w parafii Wierzchowice z oddaniem służył 
parafianom cenną radą, dobrym słowem, nauką i przykładem. Swoim 
postępowaniem, dbałością o parafialne dobra, a także inicjatywami 
upamiętniającymi ważne wydarzenia historyczne kraju i naszej gminy 
zyskał powszechny szacunek i uznanie wśród parafian.

Ksiądz Proboszcz Kanonik Julian Marut, z oddaniem angażuje się 
w coroczne, obchody rocznicy mordów na mieszkańcach Bohorodyczyna 
i Kresów Wschodnich dokonanych przez OUN -  UPA.

Na cmentarzu w Wierzchowicach, poświęcił tablicę upamiętniającą 
pomordowanych rodaków, natomiast druga tablica została umieszczona na 
cmentarzu w Bohorodyczynie w 2009 roku.

W czasie probostwa w parafii Wierzchowice dokonał wielu inwestycji 
i zmian w kościele m.in. ogrodzono cmentarz i położono kostkę, 

zmieniono dachówkę kościoła, odnowiono ołtarz, pomalowano kościół z 
zewnątrz oraz wykonano renowację o rganów  kościelnych. W tej chwili 
przygotowywany jest montaż ogrzewania w kościele.

Proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Wierzchowicach, Ksiądz Kanonik Julian Marut w sercach parafian 
zapisał się jako osoba skromna, pomocna i bardzo życzliwa. W czasie 
długoletniego pasterzowania troszczył się o dusze parafian i świątynię . 
Włożył wiele pracy i zdrowia, aby kościół i jego otoczenie były 
piękniejsze. Pełniąc posługę kapłańską, swoją postawą i czynami 
udowodnił, że jest osobą godną najwyższego zaufania..

Dziękujemy, że było dane księdzu Julianowi Marutowi służyć 29 lat 
w czasie swojej 50-letniej posługi kapłańskiej - wiernym parafianom na 
ziemi krośnickiej i poprzez głoszenie Słowa Bożego prowadzić ich do 
Boga.




