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światło
MIESIĘCZNIK PARAFII RZYMSKO - KATOLICKIEJ w Brzostku
NR. 2 LIPIEC �996 R. DODATEK DO TYGODNIKA RODZIN KATOLICKICH „ŹRÓDŁO”

20 lipca Bł. Czesława Kapłana
	 Urodził	się	około	roku	1110	-	Jako	kapłan	wstąpił	do	zakonu	
kaznodziejskiego	i	otrzymał	habit	z	rąk	Św.	Dominika.	Głosił	
słowo	Boże	w	Czechach	i	w	Polsce.	Założył	klasztor,-	w	Pradze	
i	we	Wrocławiu.	
	 Jest	patronem	naszego	Księdza	Proboszcza.

Czas	próby,	czas	doznań,	dokonań
Przeszedłeś	odważnie	bez	trwogi	
I	idziesz	z	nakazu	Bożego
I	niesiesz	moc	siły	dla	ludu.

Tak	siałeś	jak	Odys	Homera
I	czułeś	co	rozum	dyktuje
I	niosłeś	ochłody	serc	wiernym
I	dałeś	moc	daru	swojego.

Choć	czasem	trudności	za	wielki
Choć	czasem	dzień	długi	bez	snu
Ty	idziesz	do	celu	swojego
Ty	wiedziesz	nas	wszystkich	do	Niego.

Działania	Twe	szybkie	jak	strzała
I	myśli	splot	wielki,	największy
I	serce	otwarte	dla	wszystkich
A	usta	skupione	w	modlitwie

Błysk	szczęścia	z.	Twych	oczu	przebija
Gdy	słyszysz	dla	Boga	pieśń	nową

IZBY ROLNICZE
NOWĄ	FORMĄ	SAMORZĄDU	ROLNICZEGO	

PODJĘTA	PRZEZ	SEJM	W	DNIU	14
GRUDNIA	1995	R.

USTAWA	O	IZBACH	ROLNICZYCH
MOŻE	BYĆ	PRZYKŁADEM

JEDNOMYŚLNOŚCI
NACZELNYCH	ORGANÓW	PAŃSTWA.
SEJM	UCHWALIŁ	JĄ	BEZ	GŁOSÓW

SPRZECIWU,
ZAŚ	PREZYDENT	PODPISAŁ
W	NIESPEŁNA	CZTERY	DNI

PO	JEJ	UCHWALENIU

Błysk	żalu	przez	serce	przenika
Gdy	nie	masz	posłuchu	pospołu.

My	zawsze	jesteśmy	przy	Tobie
I	razem	niesiemy	trud	Bogu
I	radość	nam	serca	rozpiera
Że	bywasz	wciąż	z	nami	pospołu.

Modlitwy	zanosim	do	Pana
By	obdarzył	Cię	zdrowiem	i	siłą
By	działać	w	świątyni	dla	Pana
Na	przekór	złych	czasów	i	złego.

Z	pogodnym	Twych	oczu	spojrzeniem
I	gestem	Twym	ciepłym	jak	słońce
Bądź	zawsze	cierpliwym	dla	ludzi
Bądź	zawsze	w	parafii	nam	Ojcem.

Naszemu nieocenionemu Księdzu
Proboszczowi

Kanonikowi Czesławowi Szewczykowi
gorące życzenia Imieninowe: tęgiego

zdrowia, spokoju ducha
oraz wszelkich łask Bożych na każdy dzień

Życzy Zespół Redakcyjny
„Światła”

„ Prosimy o modlitwę w intencji solenizanta.

	 Najbliższy	 okres	 będzie	wymagał	 przeniesienia	 szkoleń	
wraz	z	odpowiednią	informacją	ze	szczebla	centralnego.	wo-
jewódzkiego	i	gminnego	do	poszczególnych	sołectw.
	 Doświadczenia	z	dotychczasowych	spotkań	wskazują,	że	
wśród	przyszłych	wyborców	zainteresowanie	 izbami	 rolni-
czymi	 jest	 duże,	 natomiast	wiedza	 o	 zasadach	 tworzenia	 i	
funkcjonowania	izb	jest	niewystarczająca,	o	czym	świadczą	
rzeczowe,	głęboko	przemyślane	pytania,	stawiane	przez	rol-
ników:

1. Czego rolnicy mogą oczekiwać od izb rolniczych?
2. Czy izby rolnicze są obowiązkowe?
3. Czy powstanie izby rolniczej będzie nakładać na rol-
nika dodatkowe obowiązki, głównie finansowe?
4.  Kto i kogo będzie wybierał do władz izby?
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�. Czego rolnicy mogą oczekiwać 
od izb rolniczych?

	 Najlepszą	odpowiedzią	jest	wskazanie	grupy	
zadań	 jakie	 izba	ma	 spełniać	 na	 rzecz	 rolni-
ków.
Zadaniem pierwszym będzie uczestnictwo 
izby w tworzeniu prawa dotyczącego rolni-
ctwa.	Ustawa	określa,	że	izba	może	występo-
wać	z	inicjatywą	prawną,	zaś	administracja	ma	
obowiązek	uzgadniać	z	izbą	każdy	dokument	
prawny	dotyczący	rolnictwa.	W	ten	sposób	o	
prawach	rolnika	może	decydować	on	sam	lub	
administracja	w	uzgodnieniu	z	przedstawiciel-
stwem	rolnictwa.
 Zadaniem drugim jest podnoszenie wiedzy 
i kwalifikacji rolników.	Statystyka	ogólnopol-
ska	wskazuje,	że	poziom	wykształcenia	rolni-
ków	jest	kilkakrotnie	niższy	niż	 innych	grup	
zawodowych.	Aby	zrównać	poziom	warunków	
życia	i	pracy	rolników	z	poziomem	w	innych	
zawodach,	należy	bardzo	intensywnie	szerzyć	
naukę,	wiedzę	 i	kulturę	w	zawodzie	 rolnika.	
Izby	rolnicze	powinny	realizować	 te	zadania	
zarówno	własnymi	siłami	jak	i	we	współpracy	
z	 działającymi	w	 tym	 zakresie	 placówkami	
oświatowo-szkoleniowymi.
	 Zadanie trzecie to postęp techniczny, tech-
nologiczny i ekonomiczny w gospodarstwie 
rolnym.	Działania	w	 tym	kierunku	powinny	
być	 realizowane	 poprzez	 organizowanie	 za-
opatrzenia	rolników	w	najlepsze	środki	tech-
niczne,	najlepszy	materiał	siewny	i	hodowlany	
oraz	 zdecydowaną	pomoc	w	prognozowaniu	
i	zbywaniu	produktów	rolnych.	Chodzi	o	 to,	
aby	rolnik	nie	marnował	czasu	przy	zakupach,	
a	także	przy	sprzedaży	swoich	produktów,	lecz	
miał	zorganizowanych	do	tego	odbiorców	na	
giełdach,	w	spółdzielniach	przetwórczych	i	w	
handlu	zagranicznym.

 Zadanie czwarte to współpraca izb rolni-
czych z organizacjami otoczenia rolnictwa 
zarówno w kraju jak i za granicą.
Już	 teraz	napływają	oferty	od	 izb	 rolniczych	
innych	krajów	do	współpracy	z	naszymi	izba-
mi.	Przykłady	z	zachodniej	Europy	wskazują,	
że	izby	rolnicze	współpracują	ze	sobą	na	polu	
turystyki,	wymiany	doświadczeń	produkcyj-
nych,	a	także	poprzez	umowy	handlowe.	Pole	
działania	w	tym	zakresie	będzie	bardzo	duże	i	
będzie	satysfakcjonować	zarówno	nasze	orga-
nizacje,	jak	i	partnerów	zagranicznych,	którzy	
na	taką	współpracę	oczekują.

2. Czy izby rolnicze są
obowiązkowe?

Powstanie	izb	rolniczych	zależy	wyłącznie	od	
woli	samych	rolników.	Jeżeli	do	wyborów	w	
skali	województwa,	 konkretnie	 u	 nas	woje-
wództwa	 rzeszowskiego,	 na	 terenie	 którego	
będzie	działać	izba,	przystąpi	co	najmniej	20%	
uprawnionych	do	glosowania	-to	izba	powsta-
nie.	Jeżeli	udział	w	wyborach	będzie	mniejszy	
oznacza	 to,	 że	 rolnicy	danego	województwa	
nie	 są	 zainteresowani	 powstaniem	 izby	 i	w	
związku	 z	 tym	nie	musi	 ona	powstać.	Nato-
miast	powstanie	izby	oznacza,	że	członkostwo	
w	niej	jest	obowiązkowe.	Chodzi	o	to,	że	po	
wykazaniu	woli	powołania	izby,	rolnicy	muszą	
być	jej	członkami.	Dowolność	w	zapisywaniu	
się	bądź	wypisaniu	z	izby	dezorganizowałaby	
funkcjonowanie	tego	organu.
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�. Czy powstanie izby rolniczej 
będzie nakładać na rolnika 

dodatkowe obowiązki, głównie 
finansowe?

	 Zasady	finansowania	działalności	izb	prze-
widują:
•	 dotacje	z	budżetu	państwa	w	okresie	pierw-
szej	kadencji	oraz	2%	odpis	z	podatku	rol-
nego	w	kadencjach	następnych,

•	 zadania	 zlecone	 przez	 administrację	 pań-
stwową	i	samorządową,

•	 możliwość	uczestniczenia	w	spółkach	prawa	
handlowego,

•	 darowizny,
•	 inne	 dochody,	 jakie	może	 uchwalić	walne	
zgromadzenie.

Wykazane	z	mocy	ustawy	dochody	nie	obcią-
żają	 rolników.	O	wprowadzeniu	 ewentualnej	
składki	 członkowskiej	może	 zadecydować	
walne	zgromadzenie,	a	więc	sami	rolnicy.

4. Kto i kogo będzie wybierał do 
władz izby?

	 Wybierać	będą	rolnicy	najlepszych	wpo-
śród	siebie.	Tryb	wyborów	przewiduje,	że	
każda	gmina	może	mieć	jednego	lub	dwóch	
kandydatów	 do	walnego	 zgromadzenia	
(gminy	poniżej	 4	 tys.	Ha	 -	 I	 kandydata,	
gminy	większe	 -	 2	 kandydatów).	Kan-
dydatem	może	 być	 tylko	 rolnik	 (płatnik	
podatku	rolnego	bądź	podatku	z	działów	
specjalnych,	 członek	 rolniczej	 spółdziel-
ni	produkcyjnej	mający	w	tej	spółdzielni	
wkłady	gruntowe),	który	uzyska	poparcie	
co	najmniej	50	wyborców.	

	 	 Wybory	przeprowadza	komisja	wy-
borcza	powołana	na	szczeblu	wojewódzkim	
przez	wojewodę,	 która	 z	 kolei	 powołuje	
komisje	okręgowe.
=>		 W	gospodarstwie	stanowiącym	współ-
własność	małżeńską;	 prawo	wyborcze	w	
wyborach	walnych	 zgromadzeń	 izb	 rolni-
czych	posiadają	w	szczególności	podatnicy	
podatku	rolnego.	Jeżeli	gospodarstwo	rolne	
stanowi	współwłasność	małżonków	lub	od-
rębną	własność	każdego	z	nich,	obowiązek	
podatkowy	 ciąży	 łącznie	 na	 obojgu	mał-
żonkach,	a	więc	w	takim	wypadku	oboje	są	
podatnikami	podatku	rolnego,
=>		 W	spółce	pracowniczej,	w	której	grun-
ty	rozpisane	są	na	poszczególne	spółki;	jeżeli	
poszczególne	 spółki	 posiadają	 osobowość	
prawną	i	są	właścicielami	lub	samoistnymi	
posiadaczami	gospodarstwa	rolnego,	w	ro-
zumieniu	przepisów	o	podatku	 rolnym,	 to	
każda	z	nich	ma	prawo	wyborcze,
=>		 W	spółce	z	kapitałem	zagranicznym,	
w	 której	 dyrektorem	 jest	 obcokrajowiec;	
spółka	 jako	osoba	prawna	 realizuje	 swoje	
prawa	wyborcze	poprzez	swojego	przedsta-
wiciela	-	nie	musi	to	być	dyrektor	spółki,
=>		 W	spółce	nie	posiadającej	osobowości	
prawnej;	wszyscy	wspólnicy.
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KRONIKA DUSZPASTERSKA

Adres	 Zespołu	 redakcyjnego:	 Kancelaria	 parafialna	 w	 Brzostku

KALENDARIUM LITURGICZNE
1.VII.
Wspomnienie	Św.	Benedykta	z	Nursji	 (V/VI	w.),	opata.	
patrona	 Europy;	 założyciela	min.	 klasztoru	 na	Monte	
Casino.
Modlitwa	dnia:	Boże.	Ty	ustanowiłeś	św.	Benedykta,	opata.	
znakomitym	mistrzem	dla	 tych.	którzy	poświęcają	życie	
Twojej	 służbie:	 spraw,	 abyśmy	ponad	wszystko	 stawiali	
miłość	ku	Tobie	i	z	radosnym	sercem	biegli	drogą	Twoich	
przykazań.	Amen
13.VII.
Wspomnienie	św.	pustelników	Andrzeja	Świcrada	i	Bene-
dykta	(XI	w.),	część	swojego	życia	spędzili	w	pustelni	we	
wsi	Tropie	nad	Dunajcem.
Modlitwa	dnia:	Najłaskawszy	Boże,	Ty	sprawiłeś,	że	święci	
Andrzej	i	Benedykt	oddali	się	Tobie	samemu	przez	podziwu	
godną	wstrzemięźliwość	i	wytrwałą	surowość	życia:	spraw	
za	ich	wstawiennictwem,	abyśmy	przez	nieustanną	pokutę	
usunęli	grzech	z	naszych	serc	i	oczyszczoną	duszą	służyli	
Tobie.	Amen

16.VII.
Wspomnienie	Najświętszej	Maryi	Panny	z	Góry	Karmel.
Jest	to	święto	patronackie	zakonów	kannelitańskich,	jest	
również	świętem	„Szkaplerza	Góry	Karmel”.
Modlitwa	dnia:	Wszechmogący	Boże.	w	czasach	Starego	
Przymierza	na	górze	Karmel	przyjmowałeś	modlitwy	pro-
roków,	a	w	Nowym	Przymierzu	wybrałeś	tę	górę	na	miejsce	
czci	Najświętszej	Maryi	Panny;	spraw	za	Jej	wstawienni-
ctwem,	abyśmy	doszli	do	Twojego	Syna.	Amen

17.	VII.
Wspomnienie	bl.	Jadwigi,	Królowej	(XIV).	Modlitwa	dnia:	
Boże.	życic	wiernych	i	chwało	pokornych,	Tyu	uczyniłeś	
błogosławioną	 Jadwigę,	 królową,	 gorliwą	krzew	 icielką	
wiary	i	miłości:	spraw	za	Jej	wstawiennictwem.	abyśmy	
się	stali	apostołami	prawdy	i	dobra.	Amen

18.	VII.
Wspomnienie	bl.	Szymona	z	Lipnicy	 (XV	w.)	 .	kapłana	
zakonu	bernardynów.
Modlitwa	 dnia:	Wszechmogący	 ,	wieczny	Boże.	 który	
wsławiłeś	błogosławionego	Szymona,	wyznawcę,	darem	
głoszenia	Ewangelii,	spraw	łaskawie,	abyśmy	żywieni	po-
karmem	jego	zbawiennej	nauki	i	pełniąc	Twoją	wolę.	drogą	
sprawiedliwości	doszli	do	niebiańskiej	ojczyzny.	Amen

20.	VII.
Wspomnienie	 bl.	 Czesława	 (XII	w.)	 .	 kapłana	 zakonu	
dominikanów.
Modlitwa	dnia:	Boże.	nieskończenie	miłosierny.	Ty	powie-
rzyłeś	błogosławionemu	Czesławowi	głoszenie	niezmierzo-
nych	bogactw	Chrystusa:	spraw	za	Jej	wstawiennictwem,	
abyśmy	coraz	 lepiej	Ciebie	 poznawali	 i	 żyjąc	w	Twojej	
obecności	według	Ewangelii,	 przynosili	 owoce	dobrych	
uczynków.	Amen	

25 lipca wspomnienie Św. Krzysztofa
patrona kierowców.

Imię	Krzysztof	wywodzi	się	z	języka	greckiego	
i	oznacza	tyle	co	niosący	Chrystusa.	Legenda	głosi,	
że	przenosił	na	swoich	barkach	przez	rwącą	rzekę	
małego	Jezusa.
 Poświęcenie pojazdów mechanicznych 
odbędzie się 25.07.�996 po mszy wieczornej.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli ze znakiem wiary 
i nadziei w zmartwychwstanie i życie wieczne:

24.	VI.	1996	Helena	Sobczyk	74	lata	-	Nawsie	B.	
6.	VI.	1996	Helena	Kmiecik	71	lat	-	Brzostek	
25.VI.	1996	Tadeusz	Kopacz	76	lat	-	Brzostek

Wspólnota parafialna przyjęła z wielką radością i 
włączyła do społeczności dzieci Bożych, dażąc je nowym 

życiem z wody i Ducha Świętego:

1	.VI.	Klaudia	Szymaszek	-	Brzostek	212
15.	VI.	Przemysław	Łącki	-	Nawsie	14
16.VI.	Małgorzata	Rogowska	-	Brzostek	472
16.	VI.	Paweł	Rogus	-	Wola	B.	95	
22.	VI.	Kamil	Piątek	-	Zawadka	77

25.	VII.
Święto	św.	Jakuba	Apostola.	Patrona	Hiszpanii.
Modlitwa	dnia:	Wszechmogący	,	wieczny	Boże,	święty	Ja-
kub	jako	pierwszy	z	Apostołów	przelał	krew	za	Chrystusa:	
niech	jego	mężne	wyznanie	utwierdza	Twój	Kościół,	a	jego	
opieka	niech	ma	stale	towarzyszy.	Amen

26.	VII.
Wspomnienie	św.	Joachima	i	Anny	-	Rodziców	Najświęt-
szej	Maryi	Panny.
Modlitwa	dnia:	Panic,	Boże,	naszych	ojców,	Ty	wybrałeś	
świętych	Joachima	i	Annę	na	rodziców	Maryi,	która	została	
Matką	Twojego	w	cicloncgo	Syna:	przez	ich	wstawiennictw	
o	daj	nam	osiągnąć	zbawienie	obiecane	Twojemu	ludowi.	
Amen

31.VII.
Wspomnienie	św.	Ignacego	z	Loyoli	(XV/XVIw.),	kapłana.	
założyciela	Towarzystwa	Jezusowego	(zakonu	Jezuitów),	
patrona	rekolekcji.
Modlitwa	 dnia:	Boże,	Ty	 powołałeś	w	 swoim	Kościele	
świętego	Ignacego	do	szerzenia	Twojej	większej	chwały:	
spraw,	abyśmy	walcząc	na	ziemi	z	jego	pomocą	i	za	jego	
przykładem,	zasłużyli	na	udział	w	jego	niebieskiej	chwale.	
Amen


