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Cmentarz w tradycji chrześcijańskiej  
jest drugim miejscem świętym po 

świątyni. Dlatego miejsce grzebania 
zmarłych zawsze otoczone jest czcią, sza-
cunkiem i troską - szczególnie gdy są tam 
nasi bliscy. Każdy cmentarz to osobny 
rozdział historii danej okolicy, jak rów-
nież świadectwo wydarzeń tragicznych 
takich jak wojny, czy epidemie.
Na terenie parafii Brzostek znajduje się 
kilka różnych typów cmentarzy. Nie brak 
także miejsc gdzie dawniej były cmenta-
rze. Największym i najokazalszym jest 
cmentarz parafialny pięknie usytuowany 
na wzgórzu. Założony tam został na 
początku XIX wieku i w miarę upływu 
czasu był powiększany. Dwuwiekową 
historię widać w starej części cmentarza 
gdzie znajdują się nagrobki z drugiej 
połowy XIX wieku. Niestety większość 
zabytkowych pomników nagrobnych zo-
stała uszkodzona lub zniszczona podczas 
działań wojennych w 1915 i 1944 roku.
Ciężkie walki podczas I wojny światowej 
pozostawiły na terenie parafii aż osiem 
cmentarzy wojskowych. Trzy z nich 
znajdują się w obrębie cmentarza para-
fialnego przy głównym wejściu, z tego 
dwa mają charakter grobów masowych. 

Duże cmentarze wojskowe są również 
w Kleciach, Zawadce Brzosteckiej i 
Bukowej. W sumie pochowano na nich 
znacznie ponad tysiąc żołnierzy armii 
austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy 
zginęli w walkach o Brzostek 7 maja 
1915 roku.
Zmarłych w wyniku epidemii grzebano 
na osobnych cmentarzach, najczęściej 
w zbiorowej mogile. Do dziś zachował 
się cmentarz choleryczny z 1831 roku 
na Szkotni w pobliżu potoku Dębrna. 
Podobny cmentarz istniał w Nawsiu 
Brzosteckim na Dąbrówce, który jednak 
po wojnie został zlikwidowany.
Od połowy XIX wieku do lat okupacji 
hitlerowskiej ludność żydowska stano-
wiła ponad jedną trzecią mieszkańców 
Brzostku. Żydzi mieli swój cmentarz 
tzw. “kierkut”, który w Brzostku został 
założony w drugiej połowie XIX wieku 
przy drodze do Siedlisk Bogusz. Miał 
on powierzchnię około 1 hektara i po-
chowano na nim znacznie ponad 500 
osób wyznania mojżeszowego. Niestety 
po drugiej wojnie światowej cmentarz 
został zdewastowany i rozebrany przez 
ludność, a pole przeznaczono pod uprawę 
i zabudowę. To bardzo przykry i nie-

chlubny przypadek w najnowszej historii 
Brzostku. Trudno usprawiedliwić decyzję 
całkowitej likwidacji miejsca świętego 
innego wyznania.
Pamiętać również trzeba, że starymi 
cmentarzyskami są miejsca wokół sta-
rych kościołów, ponieważ do rozbiorów 
Polski tam chowano zmarłych w sposób 
bezimienny i bez krzyży. Natomiast 
osoby znaczniejszego pochodzenia 
umieszczano w kryptach pod posadzką 
kościołów i kaplic.
Wspomnieć należy też i o tym, że przy 
skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza i 20 
Czerwca znajduje się kaplica słupowa, 
którą zbudowano na miejscu dawnego 
cmentarza mieszczan pomordowanych 
w wyniku najazdu wojsk węgierskich 
lub szwedzkich (II połowa XVII w. lub 
początek XVIII w.)
Z powyższej informacji wynika, że nie 
brak miejsc cmentarnych tak istniejących 
jak i nie istniejących na terenie brzo-
steckiej parafii. Nawiedzając cmentarz 
parafialny pamiętajmy w modlitwach o 
zmarłych, którzy są pochowani na licz-
nych cmentarzach w okolicy.

W. T.

Pamiętaj, Panie,
o naszych krewnych
i przyjaciołach,
którzy odeszli
z tego świata
do wieczności...

	 My	wierzymy,	że	ich	życie	nie	skończyło	się,	lecz	tylko	
się	zmieniło.	Jak	my	nie	zapominamy	o	nich	 i	kochamy	
ich,	tak	i	Ty,	Boże,	nie	zapominaj	o	nich,	lecz	przyjmij	ich	
do	Twojego	domu	i	w	Twoje	ojcowskie	ramiona.	Amen.

Cmentarze w naszej parafii
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cmentarne aleje. Ale pozostać powinna 
wiara w rzeczy ostateczne i w duchową 
łączność żyjących ze światem zmarłych. 
Zaniedbanie modlitwy, jako podstawowej 
formy tej łączności urągałoby zasadzie 
chrześcijańskiej miłości bliźniego, o 
czym Katechizm Kościoła Katolickiego 
naucza w słowach:
“ Kościół pielgrzymów od zarania religii 
chrześcijańskiej czcił z wielkim piety-
zmem pamięć zmarłych, a ponieważ 
świętą i zbawienną jest myśl modlić się 
za umarłych, aby byli od grzechów uwol-
nieni, także modły za nich ofiarowywał 
“ (KKK 958)
Jako szczególnie skuteczną pomoc dla 
zmarłych Kościół wskazuje Ofiarę Eu-
charystyczną, a potem dopiero zaleca 
jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne (KKK 
1032)

Liturgia mszalna jest bowiem szczytem, 
do którego zmierza cała działalność 
Kościoła, jest czynnością w najwyższym 
stopniu świętą i nic nie dorównuje jej 
skuteczności. Tym sposobem Msza św. 
w intencji zmarłego jest wyrazem naszej 
wiary w “Święty Kościół Powszechny 
i Świętych obcowanie” oraz dowodem 
prawdziwej miłości bliźniego. Niezna-
jomość losu najbliższych po śmierci 
powinna być dla tej miłości wyzwaniem 
i objawiać się jak największą ilością spra-
wowanych w ich intencji Mszy św.
Kilka razy w roku możemy też uzyskać 
odpust zupełny i ofiarować go za zba-
wienie duszy konkretnego człowieka. 
Jest on całkowitym darowaniem kar 

czyśćca i aby go uzyskać trzeba przyjąć 
Komunię świętą i dołączyć modlitwę. To 
tak niewiele, a jednocześnie tak wiele dla 
tych “ zmarłych w Chrystusie, którzy nie 
zostali jeszcze całkowicie oczyszczeni 
(DS 1743), by mogli wejść do światłości 
i pokoju Chrystusa”. (KKK 1371)
Nawiedzając groby i zapalając na nich 
światła myślimy zawsze o tej Światłości, 
do której wszyscy przecież zmierzamy. 
Dzięki modlitwie wstawienniczej, a 
szczególnie dzięki sprawowanej w inten-
cji zmarłych ofierze Mszy św. otwieramy 
również sobie drogę do szczęścia wiecz-
nego. Przekonuje nas o tym świadectwo 
św. Cyryla Jerozolimskiego:
... “ Przedstawiając Bogu nasze błagania 
za tych, którzy już zasnęli (...) przedsta-
wiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze 
grzechy; dzięki Niemu Bóg (...) okazuje 
się łaskawy dla nich i dla nas”.
 Wymownie mówi o tej samej prawdzie 
również współczesny poeta:

“Wierzę	w	Świętych	obcowanie,
w	ścieżkę	trudną	nad	wiecznością
wierzę	w	poza	czas	i	pamięć
sięgający	wspólny	Kościół.
(...)
Święci,	którym	powierzano
każdy	krok	nasz,	każdy	oddech,
rzucą	w	chwałę	most	zwodzony
na	łańcuchach	naszych	modlitw.

(J.	Szczawiński)
 Zabierzemy ten wiersz na cmentarz. W 
jego ciszy rozliczmy się z miłości do tych, 
których już nie ma między żyjącymi, a 
o których nie wiemy, czy zajęli miejsce 
przygotowane im przez Pana. Spróbujmy 
się domyślić ile potrzebują jeszcze naszej 
modlitwy i ilu Mszy św. ofiarowanych za 
spokój ich duszy.
 Zabiegając przed Świętem Zmarłych 
jedynie o wygląd grobowca i imponującą 
ilość zniczy wprawiamy w osłupienie 
nawet cmentarne świerki i topole. One 
najlepiej wiedzą, że wiatr zgasi płomyki 
lampionów, nocny przymrozek zwarzy 
świeże kwiaty, wspomnienia znikną spło-
szone szelestem liści, a pustymi alejkami 
naszych cmentarzy będzie przechodził 
bolejący Pan Jezus. Bójmy się, aby nie 
cierpiał zawodu widząc tak wiele blich-
tru przedkładanego przez nas ponad 
chrześcijańską troskę o zbawienie dusz 
zmarłych i swojej.

J. S.

Co roku ostatnie dni października i  
pierwsze dni listopada kierują nasze 

kroki w stronę cmentarzy. Tam, oprócz 
szelestu opadłych liści i smutku zeschłych 
kwiatów, czeka na nas głęboka zaduma 
nad przemijalnością wszelkich zdarzeń 
i sensem ludzkiego życia. Krzątając się 
wśród poszarzałych nagrobków, układa-
jąc na nich wieńce z nieśmiertelników, 
wskrzeszamy przeszłość. Tkliwe wspo-
mnienia ożywiają zmarłe osoby. Czujemy 
bliskość tych, którzy nas kochali, dawali 
oparcie i których życie wypełniliśmy 
miłością lub smutkiem. Są wśród nich 
ludzie starzy i młodzi, najbliżsi krewni, 
serdeczni przyjaciele, a czasem tylko 
znajomi z pracy, sąsiedztwa, z ulicy... 
Drogi niektórych z nich splatały się ści-
śle z naszymi, losy innych przebiegały 
jedynie obok, ale zrodziły na tyle silne 
więzi, że łączą one, teraz odległe od sie-
bie, światy naszego istnienia. Nagrobne 
napisy przypominają wspólnie przeżyte 
chwile. Przebiegają pospiesznie momen-
ty szczęśliwe, a z uporem zatrzymują 
w kadrze czas, w którym dopadła nas 
żałoba. Snujemy refleksje okryte szatą 
niespełnienia i pogrążone w półmroku 
niekończącego się żalu.
Szczególne nasilenie tych przeżyć nie-
sie z sobą dzień Wszystkich Świętych. 
Z przedziwną mocą pcha on za bramy 
cmentarne niezliczone tłumy ludzi, a 
ciemne, listopadowe niebo rozjaśnia łuną 
tysięcy palących się świateł. Tajemniczy 
ich blask liże nagie konary drzew, wydłu-
ża cienie nagrobnych krzyży i rozjaśnia 
skupione twarze ludzi zatrzymujących 
się przy mogiłach. Uroczysta procesja 
przesuwa się wolno w mrok cmentarza, a 
liturgia sprawowanej Eucharystii kieruje 
całą naszą świadomość ku wieczności. W 
swojej niezwykłej powadze przypomina 
o chrześcijańskim obowiązku spieszenia 
z pomocą tym, którzy uprzedzili nas w 
drodze do Ojca. Modlitwa wstawiennicza 
zawarta w liturgii mszalnej uprzytamnia 
wszystkim żyjącym, że zmarli ocze-
kują od nas czegoś więcej niż żałosne 
westchnienie, blask świecy, czy rzewna 
melancholia. Że oczekują naszej żywej 
wiary w życie pozagrobowe, w “świę-
tych obcowanie” przejawiającej się w 
nieustannej modlitwie o zbawienie ich 
dusz. Zgasną przecież płomyki świec 
i cicha ciemność wkroczy znowu w 

Chrzeœcijañska troska o zmar³ych
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Od 1 sierpnia wypożyczalnia mieści się w Budynku para 
fialnym (wejście od strony poczty) i czynna jest codziennie 

od poniedziałku do piątku pół godziny przed wieczorną Mszą 
Św. 
Ostatnio wypożyczalnia wzbogaciła się o 70 nowych kaset 
i posiada obecnie ok. 90 kaset filmów video o różnorodnej 
tematyce. Poza filmami religijnymi jest wiele wartościowych 
filmów fabularnych, bajek dla dzieci oraz lektur.
Klub planuje w dalszym ciągu rozwijać swoją działalność i za-
kupić kolejną partię kaset. Ustalona na minimalnym poziomie 
forma odpłatności za wpisowe do Klubu i wypożyczanie kaset 
jest w całości przeznaczana na zakup nowych kaset.
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z oferty wypoży-
czalni jak również do finansowego wsparcia jej działal-
ności!
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Klubu można uzyskać 
w siedzibie Wypożyczalni Kaset Video w budynku parafial-
nym.

 Klub Filmowy
 “ARKA”

 

AKTUALNA OFERTA FILMÓW  

1. Jezus z Nazaretu - cz. I - 92 min.
2. Jezus z Nazaretu - cz. II - 94 min. 
3. Jezus z Nazaretu - cz. III - 92 min.
4. Jezus z Nazaretu - cz. IV - 102 min.
5. Dziecię zwane Jezus - cz. I - 98 min.
6. Dziecię zwane Jezus - cz. II - 98 min.
7. Dziecię zwane Jezus - cz. III - 98min.
8. Dziecię zwane Jezus - cz. IV - 98min.
9. Mojżesz - fab. - cz. I - 90 min.
10. Mojżesz - fab. - cz. II - 90 min.
11. Józef - fab. - cz. I - 90 min.
12. Józef - fab. - cz. II - 90 min.
13. Jakub - fab. - 90 min.
14. Abraham - fab. - cz. I - 90 min.
15. Abraham - fab. - cz. II - 90 min.
16. Mały światek Don Camilla - komedia - 102 min.
17. Powrót Don Camillo - komedia - 106 min.
18. Don Camillo i szanowany poseł Peppone-komedia-96 m.
19. Don Camillo Prałatem - komedia - 114 min.
20. Towarzysz Don Camillo - komedia
21. Jacques Verlinde: 1) Pan Bóg mnie ocalił - 60 min.,  

2) Nie wpadnij w sidła - 60 min.
22. Jacques Verlinde: 1) Mistrzowie fałszu - 60 min.,  

2) Duchowa podróż - 60 min.
23. Miecz i Krzyż - 100 min.
24. Gladiatorzy - 97 min.
25. Dzieje Samsona - 122 min.
26. Dziesięć Przykazań cz. I - 102 min.
27. Dziesięć Przykazań cz. II - 120 min.
28. Misja - fab. - 120 min.
29. Mistrz - melodramat - 118 min.
30. Brat Słońce - Siostra Księżyc - 116 min.
31. Abraham - biblijny - 52 min.
32. Medjugorie - mariologia
33. Maryjne objawienia XX wieku - dok. - 59 min.

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KLUB FILMOWY „ARKA”
przy Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a w Brzostku

 zaprasza do  Wypo¿yczalni Kaset Video
34. Apostołka Bożego Miłosierdzia - biograf. - 60 min.
35. Indie - misyjny - 25 min.
36. Molokai - 98 min.
37. Biblia Genesis - biblijny - 100 min.
38. Odkrycie Arki Noego - dok. - 100 min.
39. Marcelino, chleb i wino - obycz.-religijny - 88 min.
40. Widziane z ukrycia - edukacyjny - 30 min.
41. Śmierć i co dalej? - świadectwo wiary - 35 min.
42. Całun Turyński - 30 min.
43. W hołdzie Ojcu Pio - biograf. - 60 min.
44. Krzyk z gór - obyczajowy - 80 min.
45. Golgota - rozważania Męki Pańskiej
46. JONI - dokument fabularyzowany - 108 min.
47. Salome - fabularny - biblijny - 100 min.
48. Romero - fabularny - misyjny - 100 min.
49. Święty Jan Bosko - biograficzny - 108 min.
50. Dźwięki muzyki - musical - 165 min.
51. Szata - historyczny - 130 min.
52. Barabasz - biblijny - 128 min.
53. Papież w Zakopanem - czerwiec 1997 - 170 min.
54. Papież w Krośnie - czerwiec 1997 - 180 min.
55. Sekrety Biblii - dok. cz. I - 90 min.
56. Sekrety Biblii - dok. cz. II - 94 min.
57. Polyanna - familijny cz. I - 80 min.
58. Polyanna - familijny cz. II - 85 min.
59. Odwieczne tajemnice świata - popul.-nauk. - 94 min.
60. Ewolucja - popul.-nauk. - 75 min.
61. Podążaj w stronę światła - dramat - 90 min.
62. Zadziwiająca Księga - animowany - cz. I, II, III - 76 min.
63. Zgodnie z obietnicą - familijny - 90 min.
64. TELLA - dramat społ. - 90 min.
65. Serce dziecka - melodramat - 90 min.
66. Kto pokocha moje dzieci - dramat społeczny - 92 min.
67. 1) Bez alibi - 37 min.; 2) Lepsze rozwiązanie - 31 min.
68. Przed sklepem jubilera - dramat - 90 min.
69. Samson i Dalila - fab. - biblijny - 92 min.
70. Trędowata - melodramat - 92 min.
71. 1) Halo jestem tutaj; 2) Niemy krzyk - edukacyjny - 56 min.
72. Noce i dnie - cz. I - 128 min.
73. Noce i dnie - cz. II - 122 min.
74. QUO VADIS - 162 min.
75. W pustyni i w puszczy - cz. I i II - 182 min.
76. Pan Wołodyjowski - cz. I i II - 150 min.
77. Doktor Żywago - dramat - 185 min.
78. Serce - bajki
79. Ania z Zielonego wzgórza - przyg. cz. I - 102 min.
80. Ania z Zielonego wzgórza - przyg. cz. II - 102 min.
81. Ania z Zielonego wzgórza - przyg. cz. III - 85 min.
82. Heidi - przyg., familijny - cz. I - 95 min.
83. Heidi - przyg., familijny - cz. II - 90 min.
84. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 80 min.
85. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 80 min.
86. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 77 min.
87. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 75 min.
88. Kacper i przyjaciele - anim. dla dzieci - 75 min.
89. Tom i Jerry - anim. dla dzieci - 80 min.
90. Wilk i zając - anim. dla dzieci - 160 min.
91. Historia żółtej ciżemki - przygodowy - 86 min.
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Redaguje zespół pod kierownictwem ks. Stanisława Jamińskiego
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 33-125 Brzostek, tel. (014) 830300

 2 XI
Wspomnienie Wszystkich Zmarłych.
Drugiego	lub	trzeciego	listopada	(jeżeli	drugiego	przy-
pada	w	niedzielę)	Kościół	modli	się	za	wszystkich	swoich	
zmarłych.	Białe	szaty	z	dnia	Wszystkich	Świętych	ustępują	
kolorowi	fioletowemu,	oznaki	żałoby	i	są	wyrazem	miłości	
Kościoła	do	tych,	którzy	cierpią	w	czyśćcu.	Święto	to	jest	
wyrazem	wiary,	że	wszyscy,	którzy	umierają	w	grzechu	
powszednim	lub	nie	odpokutowali	za	inne	grzechy,	wędru-
ją	do	czyśćca,	i	że	wierni	mogą	im	pomóc	i	przyspieszyć	
przyjęcie	 ich	 do	 nieba	 pokutą,	modlitwą,	 jałmużną	 a	
zwłaszcza	Mszą	św..
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, wysłuchaj łaskawie 
naszych modlitw. Wierzymy w Zmartwychwstanie Two-
jego Syna; wzmocnij naszą wiarę w zmartwychwstanie 
wszystkich Twoich sług. Amen.

 13 XI
Wspomnienie Pięciu Braci Polskich, świętych: Bene-
dykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Kryspina, eremitów i 
męczenników. (XIw.)
Dwóch	z	nich	było	Włochami,	benedyktynami-pustelnika-
mi:	Jan	i	Benedykt,	pozostali	byli	Polakami.	Św.	Benedykt	
stanął	na	czele	małej	ekipy	misjonarskiej	udając	się	na	
północ	do	Polski.	Po	przybyciu	na	dwór	Bolesława	Chro-
brego,	otrzymali	od	niego	miejsce	na	erem	koło	Między-
rzecza	oraz	środki	na	utrzymanie.	Podjęli	swój	zwyczajny	
tryb	 życia,	 dzielony	między	 pracę,	modlitwę	 i	 studia	
filozoficzne,	zamierzali	ponadto	prowadzić	pracę	misyjną	
wśród	pogan.	Tymczasem	nocą	z	10	na	11	listopada	1003	
r.	erem	został	napadnięty	przez	na	pół	pogańskich	pijanych	
miejscowych	chłopów.	Zamordowali	oni	Pięciu	Braci	 i	
ograbili	erem	podpalając	kościół.	Pogrzeb	męczenników	
odbył	się	bardzo	uroczyście,	klasztor	zaś	po	ich	śmierci	
rozwinął	się	w	ruchliwą	placówkę	misyjną.
 Modlitwa dnia: Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w 
narodzie polskim krwią świętych Męczenników Bene-
dykta, Jana, Izaaka i Kryspina. Spraw łaskawie, aby w 
wyznawaniu Twojego imienia wspierały nas modlitwy 

świętych, którzy nam świecą przykładem. Amen.
19 XI

Wspomnienie bł. Salomei, księżnej. (XIII w.)
Była	córką	Leszka	Białego	a	siostrą	Bolesława	Wstydli-
wego.	Od	najmłodszych	lat	pragnęła	spokoju,	ciszy	oraz	
wyłącznej	służby	Bogu,	czego	dowodem	był	ślub	czystości	
złożony	w	dzieciństwie	a	dochowany	w	młodzieńczym	mał-
żeństwie.	Po	śmierci	męża	wstępuje	do	klasztoru	Klarysek	
w	Skale	pod	Krakowem.	Zmarła	w	1268	r.	Jej	relikwie	
znajdują	się	w	krakowskim	kościele	franciszkanów,	gdzie	
można	oglądać	wspaniały	witraż	Wyspiańskiego	przypo-
minający	tę	piękną	postać.
Modlitwa dnia: Boże, który w błogosławionej Salomei 
połączyłeś pogardę ziemskiego panowania z blaskiem 
dziewictwa w małżeństwie, wspomagaj nas, abyśmy za 
jej przykładem, służąc Tobie w czystości i pokorze serca 
mogli otrzymać niewiędnący wieniec chwały w niebie. 
Amen.

20 XI
Wspomnienie św. Rafała (Józefa) Kalinowskiego, kapła-
na zakonu karmelitów bosych. (XIX/XX w.)
Pochodził	z	rodziny	szlacheckiej	w	Wilnie.	Był	kapitanem	
wojsk	 carskich	 oraz	 uczestnikiem	Powstania	 Stycznio-
wego.	Aresztowany	 i	 skazany	 na	 śmierć,	 po	 zamianie	
wyroku	wywieziony	na	Sybir.	Po	dziesięciu	latach	wrócił	
do	kraju	i	został	wychowawcą	młodego	księcia	Augusta	
Czartoryskiego.	Mając	42	lata	wstąpił	do	Karmelu,	gdzie	
piastował	wiele	odpowiedzialnych	funkcji	m.in.	był	wielo-
letnim	przeorem	klasztorów	w	Czernej	i	w	Wadowicach.	
Jego	życie	naznaczone	było	głęboką	miłością	bliźniego,	
Eucharystii	oraz	owocną	służbą	w	konfesjonale.
Modlitwa dnia: Boże, Ty św Rafała, kapłana napełniłeś 
duchem mocy w przeciwnościach i nadzwyczajnym umi-
łowaniem jedności Kościoła, za jego wstawiennictwem 
spraw; abyśmy mocni w wierze i wzajemnie się miłując 
wielkodusznie współpracowali dla jedności wszystkich 
wiernych w Chrystusie. Amen.

W. N.
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KRONIKA DUSZPASTERSKA
wrzesieñ - paŸdziernik

Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary  
i nadziei w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1.  Jan Stec - Bukowa
2.  Mariusz Wołowiec - Wola Brzostecka
3.  Jan Węgrzyn - Brzostek
4.  Czesław Kawalec - Nawsie Brzosteckie

Do wspólnoty parafialnej poprzez  
Chrzest Święty zostali  przyjęci:

1.  Aleksandra Czarnawska - 1997. 09. 28
2.  Eryk Wojdyła - 1997. 09. 28
3.  Olga Nawracaj - 1997. 10. 11
4.  Małgorzata Gil - 1997. 10. 11
5.  Edyta Zegarowska - 1997. 10. 12
6.  Paulina Bulsa - 1997. 10. 18
7.  Aleksandra Mikrut - 1997. 10. 18
8.  Karol Baran - 1997. 10. 18


