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Kościół św. Marcina Biskupa w Czermnej k. Jasła. 
Tu w roku 1938 Bronisław Chudy przyjął sakrament Chrztu świętego.

Z paschalną nadzieją w życie wieczne powiadamiam,
że w dniu 29 stycznia 2022 roku odszedł do Domu Miłosiernego Ojca

śp. KS. BRONISŁAW CHUDY 

- urodzony 6 czerwca 1938  roku w Czermnej koło Jasła;
- święcenia prezbiteratu przyjął 29 czerwca 1962 roku z rąk Ks. Biskupa Edmunda Nowickiego w kościele mariackim w Gdańsku;

- w latach 1962 – 1966 był wikariuszem Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu;
- w latach 1966 – 1970 był wikariuszem Parafii Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim;

- od 1970 do 1991 roku był administratorem a następnie proboszczem Parafii św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi;
- od 1991 do 2013 roku pełnił posługę proboszcza Parafii św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej;

- w latach 2013 – 2022 posługiwał jako rezydent (emeryt) w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim;
Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Bronisława Chudego miały miejsce 1 lutego 2022 roku w kościele Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy w Pruszczu Gdańskim a w dniach 1 i 2 lutego 2022 roku w Parafii sw. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej.
Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława Szlachetki. 

Ciało śp. Ks. Bronisława Chudego złożono w grobie przy kościele św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej.
Bardzo proszę moich drogich Parafian Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie o modlitwę w intencji

zmarłego Kapłana, który często nawiedzał naszą Parafię.

Ks. Andrzej Sowiński
REQUIESCAT IN PACE!
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Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Bronisława Chudego 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Szlachetki 

Kłodawa Gdańska, 2 lutego 2022 roku
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Homilia Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława 
Szlachetki wygłoszona na Mszy świętej pogrzebowej za 
śp. Ks. Bronisława Chudego. Kościół św. Jakuba Apostoła 
w Kłodawie Gdańskiej, Święto Ofiarowania Pańskiego, 
2 lutego 2022 roku.

MOJE OCZY UJRZAŁY ZBAWIENIE

„…moje oczy ujrzały zbawienie, które 
przygotowałeś wobec wszystkich narodów” (Łk 
2) – są to słowa z dziękczynnej modlitwy Symeona 
(zwanej kantykiem), usłyszane w dzisiejszej 
Ewangelii. Te słowa powtarzają codziennie 
kapłani w „modlitwie przed spoczynkiem” 
(w tzw. „completorium”) – czyli w modlitwie 
zamykającej i dopełniającej każdy kolejny dzień 
życia.  

Oto w Jezusie, ofiarowanym w Świątyni przez 
Maryję i Józefa, Symeon i Anna rozpoznają 
zbawienie świata, na które z utęsknieniem 
czekali. Samo imię „Jezus”, które w języku Jego 
ziemskich Rodziców (w języku aramejskim), 
brzmi „Joszua” – znaczy dosłownie „Bóg 
zbawia”. To imię opisuje dzieło zbawienia, 
które Jezus, Boży Syn, wykona. Przez to dzieło 
zgładzi nasze grzechy i otworzy dla wszystkich 
dar nowego życia. Za tym darem tęskni serce 
każdego człowieka, nawet to serce, które w Boga 
nie wierzy, bo każde serce pragnie być szczęśliwe.

Symeon i Anna rozpoznają w przyniesionym 
do Świątyni Jezusie wypełnienie obietnic, jakie 
wcześniej otrzymali. Dlatego wielką radością 
napełniły się ich serca. Głęboko ufamy, że do tej 
radości Symeona i Anny oraz niezliczonej rzeszy 
zbawionych dołączył ks. Bronisław. Ufamy, 
że w zachwycie woła do Boga: „…moje oczy 
ujrzały zbawienie, które przygotowałeś wobec 
wszystkich narodów” .

-   Droga pogrążona w smutku Rodzino!
- Bracia Kapłani, na czele z Księdzem 

Proboszczem i Księdzem Dziekanem!
- Przedstawiciele Rady Parafialnej, Grup 

Apostolskich, i Władz Samorządowych z Panem 
Wójtem na czele!

- Umiłowani w Panu Siostry i Bracia, 
zgromadzeni na Mszy świętej żałobnej, składanej 
w intencji Księdza Bronisława Chudego, gdy 
obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które 
w polskiej tradycji nazywane jest też Świętem 
Matki Bożej Gromnicznej! 

1. Opowiadanie o ofiarowaniu Jezusa 
w Świątyni Ewangelista Łukasz zaczerpnął 
z tradycji Pierwotnego Kościoła. Treść tego 
Święta wytyczają starotestamentalne zwyczaje 
Prawa Mojżeszowego, które uwypuklają pamiątkę 
ocalenia pierworodnych synów Izraela (narodu 
wybranego) i jego wyjścia z niewoli egipskiej.

Wtedy to, jak wiemy, wskutek Bożego sądu, 
jaki dokonał się w ziemi niewoli, zginęli wszyscy 
pierworodni synowie Egipcjan, w tym także 
królewski syn faraona. Zaś pierworodni synowie 

narodu izraelskiego - w tę noc sądu - zostali 
ocaleni, dzięki krwi baranka, którą naznaczone 
były odrzwia ich domów. Ten Boży sąd ostatecznie 
zadecydował o wyzwoleniu z niewoli egipskiej 
całego ludu wybranego.

Naród wybrany, Izrael, lud Boży starego 
przymierza, był zapowiedzią ludu Bożego nowego 
przymierza, czyli Kościoła, którym jesteśmy. 
Na pamiątkę tamtego wydarzenia Mojżesz 
ustanowił przepis Prawa, w myśl którego 
każdy pierworodny, czyli pierwszy narodzony 
syn, spośród narodu wybranego musiał być 
poświęcony, czyli ofiarowany Bogu. Do grona 
pierworodnych synów Izraela należał także 
Jezus.   

Ten przepis Prawa Mojżeszowego wypełniano 
w czasach Jezusa na dwa sposoby. Pierwszy 
miał formę bardzo uroczystą. Czterdzieści dni 
po urodzeniu przynoszono pierworodnego syna 
do Świątyni w Jerozolimie. Tam składano za 
niego ofiarę (w przypadku ubogich składano 
w ofierze parę synogarlic lub gołębi). Druga forma 
wypełnienia tego przepisu miała charakter mniej 
uroczysty. Wystarczyło, że sam ojciec złożył 
ofiarę za pierworodnego syna w miejscu swego 
zamieszkania. I w ten sposób, przez tę złożoną 
ofiarę, pierworodny syn (który było własnością 
Boga) został niejako wykupiony, czyli stawał się 
na powrót własnością swoich rodziców. 

W przypadku Maryi i Józefa, Jezus stał się nie 
tylko Ich własnością, ale także własnością całej 
ludzkości dla jej zbawienia. W tym wydarzeniu, 
które ukazuje dzisiejsza Ewangelia, potwierdzona 
zostaje prawda, że Jezus Chrystus, Boży Syn, 
jest rzeczywistym darem dla nas, dla naszego 
zbawienia. Co więcej, poza Nim nie ma innego 
Zbawiciela, poza Nim nie ma zbawienia. Bo zbyt 
kosztowne jest odkupienie człowieka. 

Psalmista przypomina nam: „Nikt bowiem 
siebie samego nie może wykupić, ani nie uiści 
Bogu ceny swego wykupu. Jego życie (tj. życie 
każdego człowieka) jest zbyt kosztowne… A św. 
Piotr, kontynuując tę zbawczą myśl, podkreśla: 
„Zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, 
srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią 
Chrystusa” (1 P 1,19). A zatem do zbawienia 
konieczna była drogocenna krew Chrystusa, 
Bożego Syna. Ta Jego święta krew przelana za 
nas w Ofierze Krzyża, ma wartość nieskończoną. 
Dlatego rodzice, którzy kochają swoje dzieci, 
troszczą się, by przyjęły Jezusa do swego życia, 
a wraz z Nim światło na oświecenie serca i łaskę 
zbawienia. 

2. Takich właśnie rodziców miał Ksiądz 
Bronisław, urodzony 6 czerwca 1938 roku, jako 
jedno z pięciorga ich dzieci.  

Jego rodzice Wojciech i Wiktoria zd. Gotfryd 
zatroszczyli się nie tylko o doczesny byt swoich 
dzieci, ale także o ich byt wieczny. Jeszcze 
jako niemowlęta nieśli je do chrztu do swego 
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parafialnego kościoła pw. św. Marcina i Matki 
Bożej Pocieszenia w Czermnej k. Jasła (obecnie 
jest to diecezja tarnowska). 

A zatem Czermna, w której czczony jest łaskami 
słynący wizerunek Matki Bożej, jest nie tylko 
miejscem urodzenia dla świata ks. Bronisława, 
ale też jest miejscem jego narodzin dla nieba. 
Bo chrzest sprawia, że już w życiu ziemskim 
należymy do nieba, które staje się naszym 
wiecznym dziedzictwem (warto tu jeszcze 
wspomnieć, że w Czermnej urodził się też Józef 
Przerwa-Tetmajer – matematyk, poeta, uczestnik 
powstania listopadowego, działacz patriotyczny, 
dziadek Kazimierza Przerwy-Tetmajera, poety 
okresu Młodej Polski).  

Rodzice Księdza Bronisława prowadzili 
gospodarstwo, w którym już od dzieciństwa uczył 
się szacunku dla pracy, z której rodzi się chleb. 
Dzisiaj coraz mniej dzieci wie, że codzienny 
chleb jest darem Boga i owocem pracy rąk 
ludzkich. Dlatego zanika zwyczaj modlitwy przed 
i po jedzeniu (w ten sposób jedzenie przestaje 
być czynnością świętą, a staje się zwyczajną 
konsumpcją, wskutek której Polska dzisiaj jest 
na piątym miejscu w Europie pod względem 
marnowania żywności).

Bronisław, od czwartej klasy szkoły podstawowej, 
służył jako ministrant do Mszy świętej i - jak sam 
napisał w życiorysie - od tej chwili pragnął zostać 
kapłanem.  

W 1953 roku rozpoczął naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Jodłowej. W opinii, którą 
napisał jego katecheta – ksiądz Jan Mleczko – 
zanotowane jest zdanie, że Bronisław „uczęszczał 
zawsze na religię – trwał wiernie nawet wtenczas, 
gdy usiłowano młodzież buntować, by na religię 
nie chodziła”. Jakże wymowne jest to świadectwo 
dla młodzieży dzisiaj, której nikt przecież nie 
zabrania uczestniczyć w lekcjach religii.

Bogu niech będą dzięki za młodzież, która to 
rozumie, która rozumie że nieznajomość religii 
chrześcijańskiej jest nieznajomością Chrystusa, 
a porzucenie lekcji religii jest odrzuceniem 
zbawienia. 

Bogu niech będą dzięki za tych rodziców, którzy 
troszczą się o religijne wychowanie swoich dzieci, 
którzy troszczą się o ich zbawienie. Poprzez troskę 
o zbawienie swoich dzieci, a więc poprzez troskę 
o to, co jest najważniejsze, rodzice uczestniczą 
w zbawczym dziele samego Boga. I z tej właśnie 
racji zasługują na szczególną cześć w ich 
oczach. W tym właśnie zawiera się podstawowe 
uzasadnienie IV przykazania Dekalogu: „Czcij 
Ojca swego i matkę swoją”. 

Bronisławowi, wtedy jeszcze licealiście, który 
otrzymał solidne wychowanie religijne w swoim 
domu, nikt nie musiał przypominać, że lekcje 
religii służą najważniejszej sprawie – że służą 
wiecznemu zbawieniu. 

Po maturze w maju 1957 roku złożył dokumenty 
do seminarium duchownego w Tarnowie. Jednak 
z powodu braku miejsc nie został tam przyjęty. 
Rektor seminarium polecił mu wówczas zgłosić 
się do seminarium w Olsztynie lub Gdańsku. 
Wybrał Seminarium Duchowne w Gdańsku.  

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa 
Edmunda Nowickiego w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku, 29 czerwca 1962 roku. Na mocy 
święceń został włączony w kapłaństwo samego 
Chrystusa. 

Z ogromnym zaangażowaniem duchowym, 
w sprawowanej Mszy świętej, uobecniał Ofiarę 
Chrystusa, jego Ciała i Krwi, dla zbawienia 
tych, do których biskup, następca Apostołów, 
Go posyłał. Przy tym gorliwie głosił Ewangelię, 
przygotowywał homilie, katechezy, udzielał 
sakramentów świętych. Z całym oddaniem pełnił 
posługę zbawienia pośród swych sióstr i braci 
w Chrystusie. Najpierw jako wikariusz w parafii 
NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-
Przymorzu i parafii Przemienienia Pańskiego 
w Nowym Dworze Gdańskim.

Następnie, w 1970 roku został ustanowiony 
administratorem parafii św. Mikołaja w Pogorzałej 
Wsi, gdzie od 7 września 1978 roku posługiwał 
jako proboszcz.

1 sierpnia 1991 roku Biskup Gdański ustanowił 
go proboszczem parafii pw. Św. Jakuba Apostoła 
tutaj - w Kłodawie Gdańskiej. Posługiwał tu do 
22 sierpnia 2013 roku. Również - jako emeryt – 
często pomagał w pracy duszpasterskiej Księdzu 
Zdzisławowi, obecnemu Proboszczowi. 

Jak tu spełniał posługę kapłańską, co udało 
mu się tu dokonać przy pomocy łaski Bożej 
i życzliwości ludzi - to najlepiej opowiedzieliby 
tutejsi Parafianie. 

Wczoraj Ks. Andrzej Sowiński, który był moim 
wikariuszem w Parafii św. Polikarpa w Gdańsku 
Osowej, a obecnie jest Proboszczem w parafii św. 
Bartłomieja w Mierzeszynie, przysłał mi krótkie, 
osobiste świadectwo o Księdzu Bronisławie, które 
tu przytoczę: „Ksiądz Bronisław to był bardzo 
skromny Ksiądz. Jako proboszcz, niezwykle 
zajęty swoją parafią, nie dbający o zaszczyty. 
Parafianie w Kłodawie byli z nim bardzo 
zżyci... Pozostanie na pewno w ich pamięci 
i modlitwie…Należał do grona tych kapłanów, 
którzy dla zbawienia swoich bliźnich ofiarują 
całe swoje serce, poświęcają całe swoje życie na 
służbę w sprawie, która jest najważniejsza”.  

Siostry i Bracia, wszystko jest ważne. Ale 
najważniejsze jest zbawienie, bo dotyczy naszej 
wiecznej przyszłości. Jak dramatyczna byłaby 
wieczność pozbawiona bliskości Boga i oglądu 
Jego chwały. Dlatego warto czerpać z posługi 
kapłańskiej, przyjmować Słowo oraz Ciało i Krew 
Chrystusa. Innej, skuteczniejszej posługi dla 
naszego zbawienia Bóg nie przewidział.

Księże Bronisławie, Drogi Bracie w kapłaństwie, 
nie sposób nie usłyszeć dzisiaj Twojej radości, 
którą wypowiadasz przed Bogiem, razem 
z Symeonem i Anną oraz niezliczoną rzeszą 
zbawionych: „…moje oczy ujrzały zbawienie, 
które przygotowałeś wobec wszystkich 
narodów” (Łk 2). Amen.

Ks. Biskup WIESŁAW SZLACHETKA

Kłodawa Gdańska, 2 lutego 2022 roku
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POŻEGNANIE ŚP. KSIĘDZA BRONISŁAWA CHUDEGO

Ekscelencjo Księże Biskupie Wiesławie, czcigodni kapłani, pogrążona w smutku rodzino, szanowni 
uczestnicy tej uroczystości pogrzebowej. 

W tej ostatniej ziemskiej podróży chciałbym w imieniu społeczności Gminy Trąbki Wielkie pożegnać 
śp. Ks. Bronisława Chudego wieloletniego proboszcza miejscowej parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła 
w Kłodawie.

Ksiądz Bronisław Chudy urodził się 6 czerwca 1938 w Czermnej koło Jasła. Był jednym z pięciorga 
rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości pracował na gospodarstwie 
u rodziców. Od czwartej klasy szkoły podstawowej służył jako ministrant do Mszy świętej i jak sam 
napisał w życiorysie „od tej chwili odczuwałem pragnienie: zostać księdzem”. 

W 1953 roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. Po zdanej maturze w maju 
1957 roku złożył dokumenty do seminarium duchownego w Tarnowie. Jednak z powodu braku miejsc 
nie został tam przyjęty. Rektor seminarium polecił mu wówczas zgłosić się do seminarium w Olsztynie 
lub Gdańsku. 22 października 1958 roku rozpoczął formację kapłańską w Biskupim Seminarium 
Duchownym w Gdańsku Oliwie. Święcenia diakonatu otrzymał 8 kwietnia 1962 roku a święcenia 
prezbiteratu otrzymał w Kościele Mariackim w Gdańsku w dniu 29 czerwca 1962 roku z rąk Ks. Biskupa 
Edmunda Nowickiego.

Jako neoprezbiter został skierowany do parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku  
Przymorzu. Następnie od 30 sierpnia 1966 roku pracował jako wikariusz w parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1 września 1970 roku został administratorem parafii 
pw. św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi a od 7 września 1978 roku do sierpnia 1991 proboszczem tejże 
parafii.Następnie Biskup Gdański z dniem 1 sierpnia 1991 roku ustanowił go proboszczem parafii pw. 
św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej. I tutaj na terenie Gminy Trąbki Wielkie rozpoczyna swoją 
22. letnią duszpasterską posługę do czasu przejścia na emeryturę tj. do 22 sierpnia 2013 roku.

Od początku swojego pobytu w Kłodawie rozpoczął porządkowanie parafii, wykonując szereg różnego 
rodzaju remontów kościoła, plebanii oraz porządkowania terenów przykościelnych i cmentarza. 
W kościele wykonano odnowienie posadzki z wymianą na nową w części prezbiterium; wykonano nowe 
ławki, poddano renowacji: ołtarze, ambonę, feretron św. Jakuba, odnowiono elewację wewnętrzną. 
Dokonano kapitalnego remontu wieży kościoła z nowym pokryciem oraz dwukrotnie odnowiono 
elewację zewnętrzną. Uporządkowano i zagospodarowano skarpy przed kościołem, powstały nowe 
schody kamienne i wjazd na teren przykościelny. Powiększono parking przy kościele a także powstał 
urządzony ogród przed plebanią. Prace remontowe zostały również wykonane na budynku plebanii, 
wymieniona została konstrukcja dachowa i pokrycie nową dachówką oraz ocieplenie i otynkowanie 
z zewnątrz budynku plebanii. 

Dzięki staraniom ks. Bronisława parafia pozyskała grunt na poszerzenie cmentarza, na której też 
zorganizowano parking. Wykonano posadzkę w kaplicy cmentarnej. Dzięki dalszemu zaangażowaniu 
i pracy śp. Ks. Bronisława, wygląd parafii wyraźnie zyskał na swoim wizerunku a tym samym i nasza 
Gmina. Cieszył się, że jego następca ks. Zdzisław Kumor z nie mniejszym zaangażowaniem kontynuuje 
to dzieło.

Śp. Ks. Bronisław Chudy aktywnie udzielał się w życiu społecznym naszej Gminy. Pracował jako 
nauczyciel - katecheta w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie od 1 września 1997 
roku do 31 sierpnia 2007 roku. Był zawsze pedagogiem sumiennym i zdyscyplinowanym, który 
potrafił pogodzić bardzo odpowiedzialnie funkcję proboszcza parafii z niełatwą pracą dydaktyczno- 
wychowawczą w szkole. Jak wspomina Pani Dyrektor Szkoły, potrafił umiejętnie pracować zarówno 
z małymi dziećmi jak i młodzieżą. Dążył do ścisłej współpracy Kościoła ze szkołą. Wspólnie ze szkołą 
i lokalną społecznością współorganizowano ważne uroczystości szkolne i środowiskowe. Ksiądz 
Bronisław aktywnie uczestniczył w życiu szkoły również po przejściu na emeryturę.

Ksiądz proboszcz Bronisław Chudy był człowiekiem pracowitym i życzliwym. Zawsze służył pomocą 
i chętnie dzielił się swoim życiowym doświadczeniem. 

Jako gospodarz gminy wyrażam wielkie uznanie dla dorobku śp. Ks. Bronisława, co podkreślałem 
w imieniu samorządu Gminy Trąbki Wielkie przy Jego przejściu na emeryturę. Jednocześnie dziękuję 
wszystkim tym, którzy zdecydowali, aby ten zasłużony kapłan spoczął przy świątyni, dla której tak 
gorliwie pracował.

Księże proboszczu Bronisławie spoczywaj w pokoju.
 BŁAŻEJ KONKOL
 Wójt Gminy Trąbki Wielkie
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Wójt Gminy Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol żegna Ks. Bronisława Chudego 
Kłodawa Gdańska, 2 lutego 2022 roku
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DZIĘKUJEMY CI, KSIĘŻE PROBOSZCZU!

Czcigodny Księże Proboszczu Bronisławie!
Dnia 29 stycznia 2022 roku Pan powołał Cię do wieczności. Dzisiaj, 2 lutego 2022 roku
w dniu święta Matki Bożej Gromnicznej żegnamy Cię w imieniu całej naszej parafii 

kłodawskiej. Wyrażając wdzięczność i uznanie dla Twojego trudu Kapłańskiego włożonego 
przez 22 lata bycia proboszczem tej parafii. Dziękujemy Ci za wszystkie sprawowane Msze 
święte, wspólną modlitwę, spowiedzi, udzielane Komunie święte, śluby, chrzty i pogrzeby.

Obejmując tę parafię w stanie w jakim wówczas była, dokładałeś wszelkich możliwych sił 
i środków, aby ta świątynia podobała się Bogu i ludziom. Wykonując remonty, modernizacje, 
dbałeś o czystość, schludność wokół kościoła i plebanii. A kierując się maksymą: ,,Żyj 
i pracuj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”, ciągle dążyłeś, aby jak najwięcej 
wykonać prac renowacyjnych, a gdy występowały trudności zawsze twierdziłeś, że pomóc 
może tylko modlitwa, a wówczas Bóg pobłogosławi i wszystko się uda, i tak też było.

I dobrze się modliłeś, gdyż Opatrzność przysłała Twego następcę, który kontynuuje Twoje 
prace. Po przejściu na emeryturę nigdy nie zapomniałeś o naszej parafii, odwiedzając ją, 
odprawiając Msze święte i posługując w konfesjonale. A ostatnią Mszę świętą w naszym 
kościele odprawiłeś 13 stycznia 2022 roku.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci Księże proboszczu Bronisławie wszystkie trudy Twego 
ziemskiego życia i zaprowadzi do krainy życia wiecznego.

Spoczywaj w Pokoju. Bóg zapłać!
 JÓZEF MACHNICA
 Były Przewodniczący Rady Parafialnej Parafii w Kłodawie
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Ks. neoprezbiter Bronisław Chudy w otoczeniu swojej najbliższej rodziny - 1962 rok.

Nieistniejąca kaplica Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu (obok plebania). 
Tu neoprezbiter, ks. Bronisław pełnił posługę wikariusza przez cztery lata do 30 sierpnia 1966 roku. 

Pierwszym proboszczem tej parafii był wówczas ks. Roman Siudek.
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Kościół Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Tu ks. Bronisław był wikariuszem od 30 sierpnia 
1966 do 31 sierpnia 1970 roku. Obecnie proboszczem tej parafii jest ks. kanonik Antoni Mikielewicz.

Kościół św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi. Ks. Bronisław Chudy był administratorem tej parafii od 1 września 1970 roku 
a od 7 września 1978 jej proboszczem aż do 31 lipca 1991 roku. Obecnie proboszczem jest ks. Piotr Sowiński.
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Kościół św. Jakuba Apostoła w Kłodawie k. Gdańska. Od 1 sierpnia 1991 do 22 sierpnia 2013 roku 
ks. Bronisław pełnił w tej parafii posługę proboszcza. Jego następcą został ks. Zdzisław Kumor.

Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim. W tejże parafii ks. Bronisław rezydował od 
22 sierpnia 2013 roku aż do końca swoich dni. Obecnie proboszczem parafii jest ks. Piotr Majewski.
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