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światło
NR2(10) MIESIĘCZNIK PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ w Brzostku MARZEC 1997
DODATEK LOKALNY DO TYGODNIKA RODZIN KATOLICKICH „ŹRÓDŁO”

W Krzyżu nadzieja.
Krzyżu święty - co w ołtarzu stoisz
I nas wszystkich nadzieją i miłością karmisz.
Przez sześć wieków wytrwałeś i ciągle tu jesteś,
By nas wszystkich jednoczyć i miłości uczyć.
Przed Tobą wieczna lampka światłem płonie
I swoim blaskiem mrok kościelny i ludzki roznieca
Krzyżu święty Ty widzisz niemoc naszą całą
I od nowa cierpisz a cierpieniem koisz.
Skłaniam nisko przed Tobą swoją głowę znużoną
I serce moje przed Tobą na oścież otwieram.
Ty mi dopomożesz, a ja dojdę drogą,
Drogą naznaczoną od Twego imienia
I choć ciągle ciężko, ciągle smutno, trudno
Twoja moc mnie umacnia i dojść mi pozwala
Do celu przeznaczenia....

PROGRAM
Rekolekcji Wielkopostnych

w Brzostku, w dniach: 8-12 marca 1997 roku.

1. 8.III - sobota: 16.00 - nauka dla Dzieci /Droga Krzyżowa/
17.00 - nauka dla Młodzieży uczącej się i
pracującej

2. 9.III - 4 N. W.P: 7.00 - nauka ogólna
 8.30 - nauka dla Młodzieży
10.00-nauka ogólna
11.30-naukadla Dzieci
16.00 - Gorzkie Żale z nauką ogólną
17.00 -Msza św.
17.30 - nauka stanowa dla Ojców

3. 10.III pon.  8.00 - nauka dla Dorosłych
 9.30 - nauka dla Młodzieży
11.00 - nauka dla Dzieci
17.00 - nauka dla Dorosłych i Młodzieży
18.00 - nauka stanowa dla Matek

4. 11.III wt. - Dzień spowiedzi świetej
 8.00 - przygotowanie do spowiedzi św.
Dorosłych i Młodzieży
10.00 - przygotowanie do spowiedzi Dzieci
17.00 -nauka ogólna

5. 12.III śr. -zakończenie rekolekcji
 8.00 - nauka dla Dorosłych
 9.30 - nauka dla Młodzieży
11.00 - nauka dla Dzieci
17.00 - dla Dorosłych i Młodzieży

 Rekolekcje przeprowadzi Kapelan Sióstr Służebniczek
w Dębicy, Ks. dr Andrzej Pękala.
 Księdza Rekolekcjonistę i owocne przeżycie tych ćwiczeń du-
chowych, dla wszystkich Parafian, zawierzamy Matce Bolesnej 
oraz Patronom diecezji.
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„PUSTYNIA”
 Weszliśmy w okres przygotowania do najwięk-
szych świąt chrześcijaństwa - Uroczystości Wielkiej 
Nocy. Okres który poprzedza tę uroczystość jest 
nazywany Wielkim Postem trwającym czterdzieści 
dni. Czas trwania postu w oczywisty sposób nawią-
zuje do czterdziestodniowego postu Mojżesza (Wj 
24, 18), Eliasza (1 Kri 19, 8), a przede wszystkim 
samego Jezusa (Mk 1,13). Post w ujęciu biblijnym 
jest nierozerwalnie związany z pustynią, odosob-
nieniem, z oderwaniem się od codziennych stałych 
zajęć czy misji. 
 Pustynia - miejsce pierwotnego chaosu, w który 
Bóg wprowadza ład. Pustynia- miejsce wrogich 
życiu mocy, kraina śmierci. 
 Bóg może jednak sprawić, że nawet pustynia 
stanie się urodzajną ziemią: „Niech się rozweselą-
pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step 
i niech rozkwitnie!” (Iz 35,7). Post-”pustynia”, 
poprzedza nadanie Prawa (Mojżesz), spotkanie z 
Bogiem (Eliasz), rozpoczęcie misji w łączności z 
Ojcem (Jezus). Przykład Jezusa i dwóch najwięk-
szych osobistości Starego Testamentu, ukazuje że 
pustynia nie musi być miejscem unicestwienia ży-
cia. Pustynia w biblijnej historii zbawienia staje się 
miejscem odrodzenia (Naród Wybrany), zbliżenia i 
spotkania z Bogiem.
 Życie i ład na pustyni ludzkiego życia może zaist-
nieć tylko dzięki Mocy Boga, przy poprzedzającej 
otwartości i zaufaniu ze strony człowieka. 
 Post - czas przygotowania, czas poznawania 
siebie i zamiarów Boga wobec nas dar czterdziestu 
dni... szczególny czas.
 Przeżywamy go już po raz wtóry, a niewiemy 
ile jeszcze przed nami, napewno niektórzy prze-
żywają go ostatni raz. Może to już ostatnia szansa 
by się zatrzymać, by wyhamować codzienny pęd, 
zrezygnować z programu telewizyjnego czy radio-
wego, plotek, niebudujących spotkań, aby odejść 
na „pustynię” i zwrócić się do Pana? 

W.N.

Lektura na Wielki Post. 

 Są okresy w życiu człowieka, kiedy potrzebne 
jest wsparcie duchowe. Szukamy autorytetów, 
aby potwierdzić prawdy o życiu, aby wzmocnić 
swoją postawę chrześcijanina - dziecka Bożego. 
Bierzemy wtedy do ręki Biblię, książki i prasę 
katolicką. Jedną z takich pozycji jest „Resovia 
Sacra” rocznik zawierający wykłady księży - 
teologów, recenzje, artykuły, sprawozdania Pro-
fesorów i Wykładowców Wyższego Seminarium 
Duchownego w Rzeszowie. Pismo wydawane 
jest przez Instytut Teologiczny w Rzeszowie.
 W ostatnim numerze znalazłam recenzję 
książki Wiktora Poliszczuka „Gorzka praw-
da”, a dotyczy rozrachunku z nacjonalizmem 
ukraińskim i bandami UPA podczas II wojny 
światowej w imię „potrzeby prawdy”. Sam 
autor wywodzi się z prawosławnej rodziny 
ukraińskiej. Zawierucha wojenna przeniosła 
go do Kazachstanu, później na Zadnieprze, 
40 - lat powojennych spędził w Polsce, gdzie 
ukończył studia humanistyczne uzyskując tytuł 
doktora we Wrocławiu, a od 1981 r. przebywa 
w Kanadzie. Mając bogatą wiedzę naukową 
wyniki analiz dokumentów i faktów, informacji 
chciał dać odpowiedź: kto?, kiedy? I dlaczego 
zaczął zbrodniczą działalność na Wołyniu i w 
Galicji /Halicji/ podczas wojny. Autor adresuje 
swoją książkę dla tych, którzy z działalnością 
„band” UPA zetknęli się osobiście, do tych 
którzy znają tę historię z książki i wreszcie do 
samych Ukraińców, którzy nigdy nie zetknęli 
się z działalnością UPA. Ta książka odkrywa 
„prawdę w imię prawdy” o takich postaciach, 
jak: Iwan Dracz, Mykała Lebed, Hryhorij i 
innych. Wiem ile różnych niepokojów narosło 
wśród nas, aby poznać prawdę zachęcam do 
przeczytania książki. A obszerną jej recenzję 
znajdziemy w roczniku „Resovia Sacra”, który 
znajduje się w naszej parafialnej bibliotece. 
 Zachęcam do wypożyczenia i przeczytania. 

Bogumiła
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AKCJA KATOLICKA W DĘBOWCU

I FORMACJA
 15 lutego odbyło się diecezjalne spotkanie konferencyjne 
Akcji Katolickiej w Dębowcu. Przybyło około 60 przedsta-
wicieli parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej południowej 
części rzeszowskiej diecezji. Spotkaniu przewodniczyli: Pre-
zes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej Prof. 
Waldemar Furmanek oraz Asystent Diecezjalny Ks. Krzysztof 
Gołąbek. Najpierw miało miejsce spotkanie modlitewne w 
świątyni, a następnie odbyła się konferencja o charakterze 
formacyjnym oraz informacyjnoorganizacyjnym. Prof.. Fur-
manek wyjaśnił aktualny stan prawny na drodze do rejestracji 
Akcji Katolickiej jako stowarzyszenia ogólnopolskiego i sto-
warzyszenia diecezjalnego katolików świeckich. W sierpniu 
ubiegłego roku Statut Akcji Katolickiej w Polsce został przyję-
ty przez Episkopat Polski, Asystentem Krajowym jest Ks. Bp. 
Piotr Jarecki. Przeciągają się jednak procedury rejestracyjne na 
szczeblu ministerialnym, są czynione trudności o charakterze 
politycznym jakby obawiano się katolickiego stowarzysze-
nia w okresie przedwyborczym. Prof. Furmanek podkreślał 
znaczenie pogłębiania FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
wśród katolików świeckich jako podstawowe zadanie Akcji 
Katolickiej. Natomiast przykładem takiej działalności było 
odprawienie uroczystej Drogi Krzyżowej ulicami Rzeszowa 
z Ks. Biskupem na czele. Nabożeństwo zorganizowały orga-
nizacje katolickie w Rzeszowie.

II EUROPA BEZ BOGA?!
 Po powyższym wstępie Ks. Dr Ryszard Boćkowski omówił 
zagadnienia dotyczące „Integracji europejskiej z chrześcijań-
skiego punktu widzenia”. W wykładzie tym zostały omówione 
formalno-prawne i historyczne podstawy integracji europej-
skiej i współczesne cele Uni Europejskiej w świetle doku-
mentów. Otóż Dr Boćkowski wyraźnie podkreślał, że pojawia 
się szereg wątpliwości obok których katolik nie może przejść 
obojętnie, oto niektóre: „Czyżby Zjednoczona Europa miała 
powstać w oderwaniu od swych chrześcijańskich korzeni?”, 
„Czy można oddzielić Boga od koncepcji człowieka i wiarę 
zamknąć tylko w sferze prywatnej?”, „Czy to człowiek jest 
najwyższym dawcą prawa?”. Są to zasadnicze pytania, które 
pomija się milczeniem w środkach masowego przekazu, jak 
również to, że w dokumentach Uni brak praw i zabezpieczeń 
socjalnych dla obywateli Europy. Jest to fakt nie bez znaczenia 
dla ubogiego społeczeństwa polskiego. Ważną sprawą jest tak-
że narastanie tendencji antynarodowych i antypatriotycznych 
w samej Uni i wśród „Europejczyków”. Niestety nie jest to 
kwestia tylko poglądów - do prezentacji których każdy ma 
prawo - lecz za tym idzie celowe ośmieszanie i deprawowanie 
polskiej tożsamości narodowej, tradycji, rodziny polskiej. 
W obecnej koncepcji Zjednoczonej Europy nie ma bowiem 
miejsca dla Narodów. (.’)
 W zamian Unia Europejska proponuje szansę na dobrobyt, 
konsumpcyjny model życia, obronę rozbudzonego nadmiernie 
indywidualizmu.
 Inaczej koncepcję jednoczenia Europy widzi Kościół. Prze-
de wszystkim: 1) nie można tworzyć Zjednoczonej Europy w 
oderwaniu od dwudziestowiekowej tradycji chrześcijańskiej. 
2) Bóg jest najwyższym prawodawcą a nie człowiek. 3) należy 

uwzględnić kwestię integracji społecznej (w tym zawiera się 
np, problem bezrobocia w Uni). Bez uwzględnienia powyż-
szych argumentów trudno mówić o prawdziwym jednoczeniu 
się rodzaju ludzkiego. Dlatego przed katolikami w Polsce 
pojawiają się nowe zadania; odnowić i wzmocnić własną 
TOŻSAMOŚĆ KATOLICKĄ, KULTURĘ NARODOWĄ, 
WARTOŚĆ RODZINY. Bez tych fundamentalnych zasad sta-
niemy się w nowej Europie ludźmi „bez twarzy” i bez szans na 
rozwój. Czyżby o to europejskim technokratom chodziło?!!!
 Europa się jednoczy i to jest faktem. Polska wybrała tę 
drogę i ku integracji zmierza. Obok powszechnie znanych i 
wychwalanych zalet wejścia do Unii Europejskiej kryją się 
poważne zagrożenia o których była mowa powyżej.
 To tylko jedne z najważniejszych kwestii poruszonych w 
wykładzie Ks. Dr Ryszarda Boćkowskiego.

III EDUKACJA SEKSUALNA W SZKOŁACH
 Po przerwie w drugiej części spotkania Prof. Furmanek, 
między innymi, omawiał i proponował zagadnienia do dyskusji 
w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej. W poruszanych 
kwestiach pojawiła się ważna sprawa edukacji seksualnej w 
szkołach. Bowiem od września tegoż roku ma być wprowa-
dzona tzw. „edukacja seksualna” do szkół podstawowych i to 
niemal od najmłodszych klas! Nie jest to rzecz banalna bowiem 
cytaty pochodzące z ćwiczeń i podręczników zalecanych przez 
MEN budzą wręcz grozę i przerażenie! Na szczęście istnieje 
możliwość wyboru podręczników i programów, które eduka-
cję seksualną traktują w sposób odpowiedzialny i godny, za 
przykład podawano podręcznik Wandy Pabis. Dlatego rodzice 
powinni zwracać uwagę na treści nauczania tegoż przedmiotu, 
trudno bowiem zachowywać obojętność w tak poważnym 
problemie, zwłaszcza gdy promowane są poprzez czasopisma 
młodzieżowe i telewizję często patologiczne wzorce seksualne. 
Rodzice mają prawo do edukacji własnych dzieci w zgodzie 
ze swoim sumieniem. Problem niewątpliwie będzie narastał 
wraz ze zbliżaniem się nowego roku szkolnego. Już dziś trzeba 
wspierać ludzi dobrej woli, którym prawdziwe dobro dzieci i 
młodzieży leży na sercu.

IV ZAGROŻENIE DNIA ŚWIĘTEGO
O obowiązku świętowania Dnia Świętego mówi nam trzecie 
przykazanie Dekalogu. Jest opublikowany list otwarty na 
temat „Obrony Wartości Dnia Świętego”, który będzie czy-
tany w parafiach naszej diecezji. Czy w czasach pogoni za 
zyskiem i wygodnictwem nie zatracamy, jako Naród, WAR-
TOŚCI NIEDZIELI I ŚWIĄT?! Czy potrafimy obronić się 
przed zanikaniem więzi rodzinnych, gdy nawet w niedzielę 
„jesteśmy zapracowani”?! Czy nie można przywrócić dawną 
świetność autentycznie polskim świętom narodowym: 3 
MAJA, 11 LISTOPADA? Pamięć o historii Polski i tradycji 
to niezaprzeczalna WARTOŚĆ, której utrata pozbawia nas 
własnej TOŻSAMOŚCI. Na najwyższych szczeblach władzy 
proces „utraty pamięci” niejako postępuje czego dowodem 
jest chociaż projekt nowej konstytucj i krytykowany w prasie 
katolickiej.
 To tylko niektóre problemy poruszone przez Prezesa Za-
rządu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej.
 Na zakończenie Ks. K. Gołąbek przedstawił terminarz i 
tematykę kolejnych konferencji.

Oprac. W. T.
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Adres Zespołu Redakcyjnego: Kancelaria Parafii Podwyższenia Krzyża w Brzostku

 7 III
 Wspomnienie Św. Perpetuy i Felicyty (+7 III �0�) mę-
czennic.
Zginęły w czasie prześladowań w Kartaginie. Św. Perpetua 
pochodziła ze szlacheckiego rodu natomiast Felicyta była 
niewolnicą.

Modlitwa dnia: Panie, nasz Boże, święte męczennice Perpetua 
i Felicyta w Twojej miłości znalazły moc do przeciwstawienia 
się prześladowcom i zniesienia męczeńskiej śmierci; spraw 
przez ich modlitwy, abyśmy stale wzrastali w miłości ku 
Tobie.

Amen
.

 �9 III
 Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny, patrona Kościoła Powszechnego.
 Św. Józef opiekun Pana Jezusa, pochodził z królewskie-
go rodu Dawida. Był skromnym cieślą z Nazaretu „mężem 
sprawiedliwym”. Jest patronem szczęśliwej śmierci, rodziny 
chrześcijańskiej, chrześcijańskich szkół i wszystkich potrze-
bujących.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, ty powierzyłeś mło-
dość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa; 
spraw za jego pośrednictwem aby Twój Kościół nieustannie 
się troszczył o zbawienie świata.

Amen.

 �5 III
 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
 W dniu tym Kościół obchodzi pamiątkę zstąpienia archanio-
ła Gabriela, który zapowiedział Najświętszej Maryi Pannie, że 
będzie Matką Mesjasza. Tego samego dnia Syn Boży, Druga 
Osoba Trójcy Świętej, mocą Ducha Świętego przyjął ludzkie 
ciało i ludzką duszę i stał się Synem Maryi.

Modlitwa dnia: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewi-
cy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw abyśmy 
wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i 
prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej 
Naturze.

Amen.

 �6 III
 Wspomnienie św. Dobrego Łotra.
 Ewangelia według św. Łukasza: „...Jezu wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa. -Jezus mu odpowiedział 
- Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. (Łk 
23,42)

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przy-
wracasz sprawiedliwość grzesznikom; pokornie Cię błagamy, 
skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój 
łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam 
wieczną chwałę, jaką mu obiecał. 

Amen.

Opracował W. N.

„MIŁOŚĆ - RODZINA - ŻYCIE”

 16.02.97, o godz. 18.00, w Domu Parafialnym odbyło 
się spotkanie członków Akcji Katolickiej z inż. Czesławem 
Stecem, lnż. Stec wraz z żoną prowadzi Katolicką Poradnię 
Rodzinną przy Parafii N.S.J. w Dębicy, ul. Orla 47. Z poradni 
korzystają osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, dorośli. 
Poradnia zaprasza lekarzy, specjalistów. Przy Poradni utwo-
rzono Klub Filmowy „Pelikan” dysponujący 250 filmami o 
różnorodnej tematyce: filmy dokumentalne (50%) misyjne, 
lektury szkolne, przyrodnicze, bajki. W klubie można obejrzeć 
wybrany film i tanio wypożyczyć kasetę video. Konkretne 
porady wspierane są projekcją filmu.
 Filmy kształtują osobowość, zachowanie, charaktery lu-
dzi.
 Filmy, które powinniśmy obejrzeć to min.:
- „Widziane z ukrycia” (film dok.)
- „Cud życia”,
- „Niemy krzyk”,
- „Nie zabijaj”,
- „Apostołka Bożego Miłosierdzia” - film o siostrze F. Ko-
walskiej.
 Bardzo ważna jest współpraca księży z poradnią.
 Zaproszony gość pozostawił w Parafii do powielenia „Świa-
dectwo Nathansona”. Nathanson - lekarz, twórca konstytucji 
USA, początkowo zwolennik aborcji, a obecnie nieugięty 
obrońca życia. W ub. roku był w Polsce, by uświadamiać lu-
dziom jaką zbrodniąjest aborcja, by zapobiec jej legalizacji. 
 Zebrani otrzymali pamiątkowe reklamówki Poradni Ro-
dzinnej z hasłem: „Miłość - Rodzina - Życie. Żyj w zgodzie 
z Naturą” .Akcja otrzymała film „Widziane z ukrycia”.
 Inż. Stec zaprosił zebranych do obejrzenia Poradni, Klubu 
Filmowego. Uzgodniono wycieczkę na dzień 26.02.97 na 
godz. 16.30. Weźmie w niej udział również młodzież szkolna. 
Obecni na spotkaniu nauczyciele poprosili o współpracę w 
realizacji programu przygotowanie do życia w rodzinie.
 Przy naszej parafii prowadzi się wypożyczalnię kaset video 
(sklep Veritas-Wikarówka). Nie brak dobrych filmów. Filmote-
ka będzie systematycznie wzbogacana. Osobą odpowiedzialną 
jest Janusz Podgórski - inicjator spotkania.

KALENDARIUM LITURGICZNE

 � III
 Święto św. Kazimierza, Królewicza (� X ��58 - � III ��8�).
Był synem króla Kazimierza Jagielończyka i Elżbiety,
wychowywał się pod okiem pobożnej matki oraz pod kierun-
kiem kanonika Długosza i Św. Jana Kantego. Wśród braci 
wyróżniał się zwłaszcza pilnością i pobożnością. Chętnie 
przebywał wśród ubogich, posiadał w wysokim stopniu dar 
modlitwy. Żył w złożonym ślubie czystości, kanonizowany 
w r. 1522.
 Jest patronem naszego ks. Jubilata- pamiętajmy w modli-
twie.
Modlitwa dnia: Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świę-
temu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i 
narażonemu na pokusy świata: prosimy Cię, abyśmy za jego 
wstawiennictwem nauczyli się odrywać serce od radości do-
czesnych i dążyć do wiecznych.

Amen.


