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Z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego ka- 
techetom, nauczycielom i uczniom redakcja 

"Światła" życzy spełnienia wszelkich oczekiwań 
i nadziei, satysfak-
cji z codziennego 
trudu oraz rados-
nej współpracy w 
kształceniu, wy-
chowaniu i upo-
wszechnianiu naj-
szlachetniejszych 
wartości ludzkich.

Nominacja ks. Stanis³awa 
Jamiñskiego

Decyzją bpa ord. Kazimierza Górnego ks.Stanisław Jamiński zo- 
stał mianowany proboszczem parafii Rzeszów - Staroniwa.

Składając gratulacje życzymy ks. Stanisławowi owocnej posługi kapłań-
skiej i błogosławieństwa Bożego w każdym przedsięwzięciu.
Zespół redakcyjny "Światła" składa również serdeczne podziękowanie 
za dwuletnie kierownictwo i wszelką pomoc w redagowaniu gazetki 

Jestem obywatelem Rzeczypospolitej  
Polskiej. To brzmi godnie. To brzmi 

dumnie. Oznacza to zarazem, że mam 
określone obowiązki i określone prawa. 
O tym powinien pamiętać świadomy 
katolik - zdolny jasno odczytywać sło-
wa Pisma Świętego. Śmiem twierdzić, 
że słowo: obywatel zostało spłycone, a 
nawet ośmieszone. Obecnie z wielkim 
trudem wraca ono do swego dawnego 
blasku i pewnie dlatego wielokrotnie 
spotykamy się z postawą lekceważenia 
praw obywatelskich m.in. prawa do 
udziału w wyborach. A przecież rażąco 
niska frekwencja wyborcza jest zaprze-
czeniem troski obywateli o dobre owoce 
odzyskanej wolności i chęci ich współ-
pracy z państwem na każdym poziomie 
życia i działalności. Przyczyną takiej 
postawy są z pewnością doświadczenia 
minionej epoki, a przede wszystkim 
głęboko zakorzeniona niewiara w jaką-
kolwiek skuteczność działań jednostki. 
Jest nią też nieznajomość roli i uprawnień 
organów samorządów lokalnych. W dal-
szym ciągu panuje przekonanie, że cała 
władza spoczywa w rękach urzędników 

załatwiających (lub nie) wnoszone do 
urzędu sprawy. Wielu wyborców nie wie 
lub zapomina, że to nikt inny tylko rada 
gminy czy miasta wybiera burmistrza 
lub wójta oraz zarządzający wraz z nim 
zarząd. I od tego, jak kieruje i rozlicza ona 
zarząd, zależy praca urzędu i urzędników. 
To rada ustala wysokość podatku od nie-
ruchomości, określa ceny usług, wody, 
odprowadzanych ścieków i wysokość 
opłat targowych. Ona uchwala budżet 
oraz przyjmuje (albo nie) sprawozdanie 
zarządu z jego realizacji. Rada określa 
także, które inwestycje będą realizowane 
z budżetu gminy, ustala plany zagospo-
darowania przestrzennego, a przez to 
określa, które tereny będą przeznaczone 
na budownictwo, a które na usługi. Rada 
zezwala na zaciąganie kredytów, przyj-
mowanie pożyczek i na emisję obligacji. 
Przez te decyzje może wpływać na wzrost 
zadłużenia gminy a pośrednio na warunki 
życia jej mieszkańców. Rada ma o wiele 
więcej uprawnień. Są one wymienione 
szczegółowo w Ustawie o samorządzie 
terytorialnym. Jednak już to krótkie 
zestawienie ukazuje jak znaczące są 

uprawnienia samorządu lokalnego. Czy 
wyborca może w tej sytuacji powiedzieć, 
że nie obchodzi go, kto będzie w jego 
imieniu korzystał z tych uprawnień? Czy 
może oddać prawo działania ludziom, 
których nie zna, których zgłosiła i wybra-
ła mała, ale dobrze zorganizowana grupa, 
korzystająca z tej właśnie bierności wielu 
współobywateli?
Spróbujmy na te ważne kwestie naszego 
polskiego życia narodowego spojrzeć z 
perspektywy celów i zadań życia chrześ-
cijańskiego. Spojrzeć poprzez światło 
nauczania Jana Pawła II, który odwołuje 
się do nauki Soboru Watykańskiego II.
"Katolicy świeccy powinni zaangażować 
się w politykę bezpośrednio. Powinni to 
czynić ze względu na dobro wspólne, czyli 
dobro wszystkich ludzi i każdego człowie-
ka. Żadne zarzuty pod adresem polityki, 
nie mogą usprawiedliwić ich nieobecno-
ści w sprawach publicznych.(...) Uczest-
nictwo w tych sprawach jest obowiązkiem 
sumienia, zadaniem wynikającym z ich 
powołania".
(Jan Paweł II. Przemówienie do Bisku-
pów Polskich w dniu 15.I.1993 r.)

Chrzeœcijanin obywatelem 
i odpowiedzialnym wyborc¹

cd. na str 2
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"Każdy obywatel powinien uczestniczyć 
w wyborach, ponieważ decydują one o 
kształcie ważnych instytucji demokra-
tycznych. Nie idąc do wyborów pozwala 
w swoim imieniu decydować innym, a 
zatem ponosi odpowiedzialność za ich 
udział w życiu politycznym, za ich decy-
zje i za skutki tych decyzji".
Jan Paweł II, Adhort.apost. "Christifi-
delis laici".
"Powinno się głosować na ludzi, któ-
rych dotychczasowe życie i aktualna 
postawa dają gwarancję, że ci uszanują 
przykazania Boże i wartości ukazane w 
Ewangelii (...)
(...) Zarówno wyborcy jak i wybierani 
powinni dołożyć starań, aby ich udział 

w wyborach był aktem świadomym i 
odpowiedzialnym".
Zbliżają się wybory samorządowe. 
Obecna sytuacja Polski upoważnia do 
cytowania słów Papieża, które przypomi-
nają, że sposób korzystania z tego daru 
wolności nie przestaje być kryterium 
mądrości Polaków. Chodzi tu bowiem o 
wielkie wartości, o konkretne postawy i 
doniosłe w skutkach decyzje. Trzeba, aby 
w naszym imieniu sprawowali władzę 
ludzie wra żliwego sumienia i czułego 
serca, ludzie wielkiej mądrości i roz-
tropności. Są oni potrzebni w rządzie, w 
administracji, w urzędach miast i gmin, 
by dawali świadectwo swojej i naszej 
obywatelskości. By byli odpowiedzialni 
za dziedzictwo pokoleń, za zachowanie 

ciągłości Rzeczypospolitej - państwa 
prawa.
Nawet prezydent A. Kwaśniewski, pod-
pisując nowelę ordynacji wyborczej do 
rad gmin wyraził nadzieję, że: "Naród 
skorzysta z szansy dokonania wielkiej 
reformy, która nie będzie własnością 
ani lewicy, ani prawicy, ale wszystkich 
Polaków (...)".
Nie możemy zawieść tej nadziei. Pamię-
tając, że " droga do rzeczywistej odmiany 
oblicza Polski prowadzi przez serca 
każdego Polaka", (Jan Paweł II) w dniu 
wyborów do urn pójdziemy wszyscy i 
będziemy głosować rozsądnie i odpo-
wiedzialnie.

J. S.

Czas wakacyjnego odpoczynku minął bezpowrotnie. Sza 
ra codzienność stara się przyprószyć piękne obrazy lata 

zatrzymane w naszej pamięci i sercu. Szlaki górskie, słoneczne 
plaże, szumiące lasy i dojrzewające łany zbóż - wszystko, co 
tak niedawno dawało nam tyle radości i wiary we własne siły 
- jest już tylko wspomnieniem pojawiającym się jeszcze, od 
czasu do czasu, przed oczyma naszej duszy. A my, jak co roku, 
zamknąwszy lato kluczem odlatujących pta-
ków, wkroczyliśmy w smutek codzienności. 
Wpadliśmy na nowo w tryby maszyny, która 
rytmicznie i miarowo wystukuje uderzenia: 
praca, nauka, obowiązki domowe, odpoczy-
nek. Przez cały dzień chodzimy, biegamy, 
załatwiamy wiele spraw, wypowiadamy 
wiele słów, snujemy nowe plany, sprawdza-
my, poprawiamy ... I ciągle spoglądamy przy 
tym na zegarek, jakby był on magicznym 
przedmiotem przynoszącym szczęście. 
Patrzymy na niego idąc do pracy, czekając 
na przystanku, stojąc w kolejce, wyglądając 
męża z pracy i dzieci ze szkoły. I narzekamy, 
że za późno, że za krótko, że ciągle trzeba 
się spieszyć i spieszyć...
A może by tak zwolnić nieco ruch tej ma-
szyny codzienności?
Może wytrącić chociaż jeden mały ząbek 
w jej trybie?
Nie trzeba przecież do tego zbyt wiele wy-
siłku. Wystarczy idąc do pracy unieść głowę 
i zamiast na zegarek, spojrzeć na kolorowe 
drzewa zmieniające właśnie swoją szatę. A 
potem poddać twarz delikatnej pieszczo-
cie wiatru i wsłuchać się w melodię, jaką 
wygrywa on do tańca opadającym z drzew 
liściom. A może zachwycić się robotą naj-
misterniejszego z tkaczy - pajączka, który 

Zatrzymaj się na chwilę
Odetchnij pięknem świata
Zatrzymaj się na chwilę
Zauważ swego brata.

(współczesna pieśń rel.)

Piêkno codziennoœci
wczesnym rankiem rozwiesza wśród gałązek koronkową sieć, 
by osuszyć ją w ciepłych promieniach słońca z drobniutkich 
kropelek rosy? Srebrzą się te kropelki i migocą, odbijając 
wszystkie kolory wschodzącego słońca, niczym sznur najszla-
chetniejszych pereł. Przyroda sama podsuwa nam te przepiękne 
obrazy, namawia i zachęca, abyśmy się zatrzymali, choć na 
krótką chwilę, nasycili oczy tym ulotnym, przemijającym pięk-
nem i nadal cieszyli się życiem. Ta krótka chwila zachłyśnięcia 

się urodą świata nie pozostanie bezowocna. 
Tylko pozornie przysłoni ją kurz codzienności. 
Zanim bowiem odejdzie w niepamięć, odwróci 
myśli od codziennych trosk, przyoblecze je w 
złoto, purpurę i szkarłaty jesieni i skieruje ku 
Najlepszemu Bogu - Stwórcy pięknego świata. 
W sercu obudzi radość i wielką wdzięczność 
za oglądane wokół cuda a usta skłoni do po-
wtórzenia za św. Franciszkiem: "Pochwalony 
jesteś, Panie, w całym swym stworzeniu".
Radość ta przeniknie naszą modlitwę i pracę, 
i będzie promieniować na innych ludzi. Mniej 
ważnym stanie się pośpiech, obowiązki dnia 
codziennego, a ważniejszym to, co czujemy 
sami i co czuje człowiek stojący obok nas. 
Nasze myśli się spotkają, serca zjednoczą i 
pójdą razem w jednym kierunku.
Łatwo jest bowiem zapomnieć, co jest rzeczy-
wistym sensem i celem naszego życia. Gdy 
jesień odważnie stawia swe kroki, trzeba nam 
się koniecznie zatrzymać - popatrzeć najpierw 
na otaczający nas świat, a potem na ludzi, aby 
z nimi i dla nich był ten pośpiech i codzienna 
praca.

Zastanów się przez chwilę
Nad tym, co w sercu kryjesz
Zatrzymaj się na chwilę
I pomyśl, po co żyjesz!
  J. S.

cd. ze str 1
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3 października 1998 r. w Zespole  
Szkół Rolniczych w Brzostku odbę-

dzie się niecodzienna uroczystość. W 
tym dniu szkoła święci jubileusz 40 - le-
cia swojego istnienia i nadanie imienia 
Papieża Jana Pawła II.
Nadanie imienia szkole poprzedziła 
wieloletnia praca wychowawcza w po-
szczególnych klasach, w samorządzie 
szkolnym, na posiedzeniach rad peda-
gogicznych, w Zespole Wychowawców 
Klasowych. Pracę nad wyborem patrona 
rozpoczęto w roku szkolnym 1992/93. 
Rozważano propozycje nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Spośród wielu kan-
dydatów wybrano ostatecznie imię Jana 
Pawła II. W przeprowadzonej ankiecie 
młodzież prawie w 100% wypowiedzia-
ła się za tą propozycją. Podobna była 
opinia nauczycieli i rodziców.
Rada Pedagogiczna w dniu 10 XI 1997 
r. jednomyślnie podjęła decyzję w spra-
wie przyjęcia Jana Pawła II na patrona 
szkoły Opracowano plan pracy wycho-
wawczej związanej z tym wydarzeniem. 
Plan ten był realizowany systematycznie 
i konsekwentnie przez całą społeczność 
szkolną.
W dniu 18 V 1998 r. zorganizowano 
uroczystą akademię z okazji 78 rocz-
nicy urodzin Papieża Jana Pawła II. 
Przypomniano życiorys Polaka Wszech-
czasów i przedstawiono montaż słowno 

JAN PAWE£ II 
patronem szko³y

- muzyczny dotyczący jego życia i 
działalności. Aktyw biblioteczny zorga-
nizował wystawę "Jan Paweł II", która 
przedstawiała ostatnią pielgrzymkę Ojca 
Świętego do Polski.
Na lekcjach wychowawczych uczniowie 
zapoznali się również z życiorysem i 
twórczością Papieża.
Do 31 V 1998 r. uczniowie mogli składać 
prace pisemne związane z ogłoszo-
nym przez Dyrekcję ZSR konkursem 
literackim "Jan Paweł II - patronem 
naszej szkoły. Konkurs ten obejmował 
3 tematy:
1. Jak rozumiesz słowa Jana Pawła II z 
Listu Apostolskiego "Do młodych całego 
świata: " "...Nie lękajcie się Miłości, która 
stawia człowiekowi wymagania".
2. Czy są nam potrzebne autorytety? 
Ojciec Święty przewodnikiem młodych.
3. Jaki wpływ miała postać i nauczanie 
Jana Pawła II na historię Polski ostat-
nich lat?
Forma literacka Pracy była dowolna. 
Pierwszą nagrodą miała być wycieczka 
do Rzymu, drugą album o Janie Pawle II, 
trzecie miejsce i wyróżnienia - nagrody 
książkowe.
 W czerwcu br. Katecheta ks. M. 
Nowak zorganizował rajd rowerowy 
szlakiem Jana Pawła II. Trasa raj-
du: Brzostek - Tuchów - Ludźmierz 
- Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice 

- Częstochowa. 40 uczniów pod opieką 
księdza i nauczycieli wf w ciągu pięciu 
dni pokonało 489 km.
 W dniach 8 - 19 sierpnia 1998 r. 
miała miejsce pielgrzymka autokarowa 
nauczycieli i pracowników do Rzymu. 
Wiodła ona przez: Wenecję, Ravennę, 
San Marino, Loreto, Asyż, Rzym, Monte 
Cassino, Florencję i Padwę. Źródłem 
wielu przeżyć była generalna audiencja 
środowa w Auli Jana Pawła II i wspólna 
modlitwa na Anioł Pański w Castel Gan-
dolfo. Zwiedzono Muzeum Watykańskie, 
Kaplicę Sykstyńską, Bazyliki: Św. Piotra, 
Św. Pawła za Murami, Św. Jana na La-
teranie, Santa Maria Magiorre, Święte 
Schody. Wszyscy podziwiali w Rzymie 
Stare Miasto, Koloseum, Łuk Konstan-
tyna, Forum Romanum i Fontannę di 
Trevi. Pełni wzruszeń wzięli udział we 
Mszy św. na cmentarzu polskim Monte 
Cassino.
 Początkiem września w czytelni bi-
blioteki szkolnej zorganizowano konkurs 
wiedzy o twórczości literackiej Papieża. 
Wzięła w nim udział klasa V techni-
kum. Oni też przystąpili do konkursu 
ogłoszonego w tygodniku "Niedziela", 
a dotyczącego XX rocznicy pontyfikatu 
Ojca Świętego. 
 W październiku  w szkole czynna 
będzie wystawa przybliżająca sylwetkę 
Wielkiego Polaka.

uczeni
o Bogu
Francis Bacon 1561 - 1626
Filozof, twórca metody eksperymentalnej

 Powierzchowne zajęcie się filozo-
fią może prowadzić do niewiary, 
lecz głębsze badanie musi przy-
prowadzić do religii. Czyli trochę 
nauki odwodzi od Boga, więcej 
zaś do Niego z powrotem spro-
wadza.

Galileusz 1564 - 1642
Fizyk, astronom i filozof

 Tylko mania wielkości może nasz 
niesłychanie słaby umysł czynić 
sędzią dzieł Bożych i wszystko we 
wszechświecie, co nie służy nasze-
mu pożytkowi, uważać za próżne i 
zbędne.

Johannes Kepler 1571 - 1630
Astronom

 Zanim wstanę od stołu, przy którym przeprowa-
dzałem badania, nie pozostaje mi nic innego, jak 
tylko wznieść oczy i ręce ku niebu pokornie śląc 
do Stwórcy wszelkiej światłości modlitwę:
"Wielki jest Bóg nasz i wielka Jego moc, i nie-
skończona Jego mądrość. Chwalcie Go każde 
w mowie swojej wy, niebiosa i Ziemio, i Słońce, i 
księżycu, chwal Go i ty duszo moja, Jego Pana 
i Stwórcę".

Weronika Baran
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CZY IŒÆ NA WYBORY
Ostatnio w naszej parafii coraz czę- 

ściej słyszymy słowa krytyki i na-
rzekania na władzę i nie było by w tym 
nic dziwnego, bo powody zapewne 
są, gdyby nie fakt, że narzekania te są 
odwrotnie proporcjonalne do naszego 
udziału w wyborach. I tak: po wyborach 
do samorządu w roku1990 narzekaliśmy 
mniej (frekwencja była dość wysoka, bo 
powyżej 50%) a po wyborach w 1994 
roku kiedy frekwencja wyraźnie zmalała 
bo wynosiła tylko 37% narzekania wzro-
sły. Ciekawe jak będziemy narzekać 
po obecnych wyborach, gdy ciągle się 
słyszy, że ten i ów na wybory nie pójdzie. 
Zadziwiający jest też fakt, że najczęściej 
mówią to ci, którzy najwięcej narzekają. 
Dawniej za czasów PRL-u mówiło się o 
obowiązku chodzenia na wybory, zresztą 
z tego obowiązku ówczesna władza dość 
chętnie nas zwalniała wrzucając za nas 
głosy do urn. Dziś mówi się o prawie do 
głosowania i na szczęście nikt za nas 
głosów nie wrzuca, ale musimy pamiętać, 
że jeśli dobrowolnie pozbawimy się tego 
prawa to pozwolimy decydować o losach 
gminy i powiatu innym, którzy prawdopo-
dobnie będą inaczej myśleć niż my. 
Dlatego w obliczu nadchodzących wy-
borów powinniśmy zadać sobie pytanie. 
Czy czynię sobie ziemię poddaną, czy 
też czekam aż inni zrobią to za mnie i 
dla mnie? 

JAK G£OSOWAÆ
W wyborach zarządzonych na 11  

października 1998 roku głosujemy 
na kandydatów do rady gminy, rady po-
wiatu i do sejmiku wojewódzkiego. Do 
rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego 
głosujemy na tych samych kandydatów 
w całej gminie, natomiast do rady gminy 
- Brzostek z Zawadką głosuje na swoich 
kandydatów, Nawsie Brzosteckie na swo-
ich, Klecie na swoich, Bukowa na swoich 
i Wola Brzostecka na swoich. 
Do sejmiku wojewódzkiego głosuje-
my, stawiając znak "x" w kratce z lewej 
strony obok nazwiska tylko jednego z 
kandydatów.
Do rady powiatu głosujemy, stawiając 
znak "x" w kratce z lewej strony obok 
nazwiska tylko jednego z kandydatów.
Do rady gminy w okręgu Brzostek z 
Zawadką głosujemy, stawiając znak "x" 
w kratce z lewej strony obok nazwisk 
najwyżej czterech kandydatów.
Do rady gminy w okręgu Nawsie 
Brzosteckie głosujemy, stawiając znak 
"x" w kratce z lewej strony obok nazwisk 
najwyżej dwóch kandydatów.

PRZED WYBORAMI SAMORZ¥DOWYMI
Do rady gminy w okręgu Wola Brzo-
stecka głosujemy, stawiając znak "x" w 
kratce z lewej strony obok nazwiska tylko 
jednego z kandydatów.
Do rady gminy w okręgu Klecie głosu-
jemy, stawiając znak "x" w kratce z lewej 
strony obok nazwiska tylko jednego z 
kandydatów.
Do rady gminy w okręgu Bukowa 
głosujemy, stawiając znak "x" w kratce z 
lewej strony obok nazwiska tylko jednego 
z kandydatów.
Wynika z tego, że nasza parafia wybierze 
do przyszłej Rady Gminy 9 radnych, co 
stanowić będzie ponad 40% jej składu.

NA KOGO  G³OSuJEMY
Poniżej przedstawiamy kandydatów  

do rady gminy i powiatu z naszej 
parafii,   na których będziemy głosować. 
Pamiętajmy też, że niektórzy kandydaci 
mogą się jeszcze wycofać.

RADA GMINY
BRZosteK Z ZAWADKą

Akcja Wyborcza "solidarność"
1.   Baran Weronika 
2.   Juszkiewicz Bolesław 
3.   Skórska Zofia 
4.   Wojnarowska Urszula 

Komitet Wyborczy "Niezależni"  
- w obronie praw człowieka

5.   Raś Zbigniew 
6.   Zięba Ryszard 

Komitet Wyborczy "samorządowy"
7.  Grygiel Bogusław 
8.   Łącki Janusz 
9.   Mroczek Stanisław
10. Ogrodnik Władysław
Komitet Wyb. "samorządna Gmina"

11.  Augustyn Józef
12.  Czech Irena
13.  Krajewski Jan
14.  Serwiński Józef

NAWsIe BRZosteCKIe
Akcja Wyborcza "solidarność"

1.  Grygiel Jan
Komitet Wyborczy "Niezależni"  

- w obronie praw człowieka
2.  Sudoł Jan
Komitet Wyb. "samorządna Gmina"

3.  Kobak Józef
4.  Zegarowski Krzysztof

Komitet Wyborczy  
"Praworządni - Razem"

5.  Rogowska Zofia
Kom. Wyb. "Lokalna Demokracja"

6.  Fryc Kazimierz

Komitet Wyborczy PsL
7.  Nawracaj Czesław

WoLA BRZosteCKA
Akcja Wyborcza "solidarność"

1.  Grodzka Zofia
Komitet Wyborczy "samorządowy"

2.  Sztorc Władysław
Komitet Wyborczy "Rozwoju wsi"

3.  Górka Zbigniew
Komitet Wyb. "samorządna Gmina"

4.  Nowicki Jan

KLeCIe
Akcja Wyborcza "solidarność"

1.  Bara Edward
obywatelski Komitet Wyborczy

2.  Wyłonas Józef
Komitet Wyborczy wsi Klecie

3.  Grygiel Mariusz

BUKoWA
Akcja Wyborcza "solidarność"

1.  Sobieraj Kazimierz
Komitet Wyb. "samorządna Gmina"

2.  Trychta Antoni

RADA PoWIAtU
Akcja Wyborcza "solidarność"

1. Przebięda Maria
2. Kita Władysław - gmina Jodłowa
3. Bieniek Leszek
4. Grzesiakowski Grzegorz
5. Gorczyca Krzysztof
6. Niemiec Józef - gmina Jodłowa

"Przymierze"
(PsL, Unia Pracy, Krajowa Partia 

emerytów i Rencistów)
1. Chmura Jan
2. Bugno Ferdynand
3. Wójcik Jerzy - gmina Jodłowa
4. Nowak Jan - gmina Jodłowa
5. Rogala Zuzanna
6. Słupek Jerzy
7. Samborski Jan
8. Ryndak Adam

sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Łazowski Eugeniusz
2. Pietrzycki Mieczysław
3. Zdziarski Karol
4. Klucznik Józef - gmina Jodłowa

 O wynikach wyborów w parafii poin-
formujemy Czytelników w następnym 
numerze. 

f. l.
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MA£E ABC
chrzeœcijanina

KRONIKA DUSZPASTERSKA
sierpieñ - wrzesieñ

Z naszej wspólnoty odeszła ze znakiem wiary 
i nadziei w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Drozd Franciszek, ur. 1926 r. - Brzostek
2. Nocek Władysława, ur. 1921 r. - Nawsie Brzosteckie
3. Szlązak Jan, ur. 1950 r. - Bukowa
4. Szarek Emilia, ur. 1921 r. - Bukowa

Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty 
zostali przyjęci:

1.  Paulina Emilia Wodzisz - Brzostek
2.  Paweł Jan Samborski - Bukowa
3.  Joanna Kasprzyk - Bukowa
4.  Dominik Jan Chodur - Brzostek
5.  Natalia Opiela - Klecie
6.  Grzegorz Wiktor Szybist - Brzostek
7.  Maciej Przemysław Baran - Brzostek
8.  Ewelina Marlena Sarnecki - Brzostek
9.         Sebastian Jan Raś - Bukowa
10. Sylwester Kamil Zyguła - Zawadka Brzostecka
11. Dorota Teresa Juszkiewicz - Klecie

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Bień Paweł z Moniką Matysik
2. Składanowski Artur z Elżbietą Wójcik
3. Kania Paweł z Anną Jakubowską
4. Gicala Marek z Renatą Lemek
5. Wójcik Mariusz z Elżbietą Ogórek
6. Misielak Mariusz z Małgorzatą Kowalską
7. Pruchnik Andrzej z Lucyną Stanek

Ewa
hebr. - rdzeń hebrajskiego słowa znaczy "życie". Według Rdz 
3,20, matka wszystkich żyjących. Wraz z Adamem jest proto-
typem ludzkości.

Ewangelia
(gr. "dobra nowina" W potocznym sensie przez "ewangelię" 
rozumie się fragmenty (perykopy) z czterech nowotestamen-
towych pism autorstwa Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, 
które czyta się w poszczególne dni roku kościelnego podczas 
Mszy św. i w czasie innych nabożeństw. Każde z tych pism 
również nazywa się Ewangelią. Ewangelia według św. Marka 
przedstawia samą siebie następująco: "Początek Ewangelii o 
Jezusie Chrystusie, Synu Bożym" (1,1). W Ewangelii zaś Ma-
teuszowej czytamy: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (1,15). Wreszcie 
słowo "ewangelia" oznacza też orędzie czy nowinę o nastaniu 
wraz z Jezusem i w Jezusie czasu zbawienia.

Ewangeliarz
Księga liturgiczna, dawniej często bogato zdobiona (malarstwo 
książkowe, szlachetne kamienie, złoto), zawierająca fragmenty 
(perykopy) Ewangelii, przewidziane do czytania podczas Mszy 
św. w poszczególnych dniach roku kościelnego.

Ewangelicki
Zakresowo nie do końca określone pojęcie zbiorowe, używane 
do oznaczenia bardzo różnych nieortodoksyjnych względnie 
niekatolickich Kościołów, grup i ruchów chrześcijańskich. Bez-
pośrednio po reformacji za "ewangelickich" czy "ewangelików" 
uważali właściwe siebie reformowani i luteranie. Określenia 
"ewangelicki" używano pierwotnie także w sensie polemicznym, 
w celu odcięcia się od zdemoralizowanego Kościoła papieskie-
go. W określeniu tym tkwi jednak też trwałe i wielkie żądanie: 
w wierze i życiu kierować się tylko Ewangelią.

Ewangelizacja
Pojęcie to zadomowiło się w Kościele chrześcijańskim dopiero 
w nowszych czasach; bardziej było znane w tzw. kościołach 
wolnych. Papieże, Paweł VI (Ewangelii nuntiandi) i Jan Paweł 
II (Ewangelizacja Europy), nadali mu charakter powszechnego 
zadania. Ewangelizacja oznacza odnowienie wiary w świetle 
nowej konfrontacji czy nowego spotkania z Ewangelią.

Ezoteryzm
(od greckiego "esotericos" "wewnętrzny, zamknięty") jest ta-
jemną nauką znaną od starożytności, np. w niektórych formach 
starożytnej gnozy. Współcześnie określenia tego używa się w 
zasadzie jako pojęcia zbiorowego, które oznacza nowsze prak-
tyki i nauki tajemne, mające na celu wykorzystanie w służbie 
człowieka magicznych i tajemnych mocy. Ezoteryczne praktyki 
i nauki mistrzowie przekazują uczniom w różnego rodzaju ini-
cjacjach. Wiara chrześcijańska od-rzuca wszelkie - nie zawsze 
dające się wyraźnie odróżnić od praktyk i teorii astrologicznych, 
okultystycznych, a nawet satanistycznych - formy ezoteryzmu, 
ponieważ osobowym Bogiem, który objawił się ostatecznie i w 
pełni w Jezusie Chrystusie, nie można "zarządzać" za pomocą 
magicznych praktyk i uczynić Go sługą człowieka. Ezoteryzm 
jest jedną z postaci bałwochwalstwa.

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
KLUB FILMOWY "ARKA"

przy parafii Podwyższenia Krzyża w Brzostku

z a p r a s z a  d o
Wypożyczalni Kaset Video

 Klub Filmowy "ARKA" informuje Czy-
telników iż od 1 września po przerwie wakacyjnej 
wznowił swoją działalność i zaprasza chętnych 
do wypożyczania filmów.
 Ostatnio wypożyczalnia wzbogaciła się o 
kolejne nowe kasety i obecnie posiada około 110 
filmów o różnorodnej tematyce.
 

Wypożyczalnia Kaset Video czynna jest  
od poniedziałku do piątku w godz. 1730 - 1800.
Dom Parafialny - wejście od strony Poczty. 
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Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 33-125 Brzostek, tel. (014) 6830300

KALENDARIUM   LITURGICZNE

Rozwiązanie z po-
przedniego numeru:
 sIeRPIeŃ MIesIą-

CeM PIeLGRZYMeK 
Do sANKtUARIÓW 

MARYJNYCH

A. Szczepański

30 IX
Wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, 
patrona księgarzy.
Hieronim urodził się w IV wieku w małym miasteczku na po-
graniczu Dalmacji. Studia łaciny i greki odbył w Rzymie, po 
czym uprawiał krasomówstwo jako obrońca sądowy. Prowadził 
bardzo światowy tryb życia. Z chwilą gdy zaczął podróżować, 
stał się człowiekiem pobożnym. Po przyjęciu chrztu Hieronim 
powędrował na Wschód, gdzie odwiedzał pustelników. Po 
krótkim pobycie w Antiochii zamieszkał na pustyni Chalkis w 
Syrii razem ze św. opatem Teodozjuszem. Tutaj spędził cztery 
lata na modlitwie i studiach. Aby odsunąć i zwalczyć pokusy 
nawiedzające go w postaci wspomnień z przeszłości zaczął 
uczyć się hebrajskiego. 
Około roku 377 przyjął w Antiochii święcenia kapłańskie z za-
strzeżeniem, że nie będzie sprawować funkcji duszpasterskich. 
Następnie podróżował do Palestyny, Konstantynopola oraz do 
Rzymu gdzie przez pewien czas pełnił urząd sekretarza papieża 
św. Damazego. Po śmierci św. Damazego powrócił na Wschód. 
Po powrocie do Palestyny schronił się w Betlejem gdzie pędził 
życie w samotności, poświęcając się pracy naukowej, dzięki 
której stał się później tak sławny.
Jego prace dotyczące Pisma Świętego niewiele mają sobie 
równych w historii Kościoła. Tłumaczy on z greki na język 
łaciński Pismo Święte znane do dziś jako Wulgata, jest także 
autorem stwierdzenia pobudzającego do czytania Biblii - "Nie-
znajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa". Swoje długie 
życie zakończył Hieronim w Betlejem w roku 420. 

S Z Y F R O G R A M

Modlitwa dnia: Boże, który obdarzyłeś św. Hieronima mi-
łością i znajomością Pisma św.; pozwól, aby Twój lud obficie 
żywił się Twoim słowem i znajdował w nim źródło życia. 
Amen.

21 X
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.
Żył na przełomie wieku XIV i XV. Na widowni dziejowej 
pojawia się jako gorliwy franciszkanin, oddany pracy mi-
sjonarskiej, członek Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących 
dla Chrystusa, prowadzący prace ewangelizacyjne na Rusi 
i Mołdawii Przez jakiś czas piastował urząd gwardiana we 
Lwowie, potem wikariusza wspomnianego stowarzyszenia na 
Ruś i Mołdawię. Pod koniec XIV wieku zostaje mianowany 
arcybiskupem halickim. Przyjąwszy tę godność nie zmienił 
ani swego trybu życia, ani zasadniczo charakteru pracy. Jako 
duchowy syn św. Franciszka żył bardzo skromnie, wszystkie 
dochody przeznaczając na kościoły, nowe parafie i na ubogich. 
Nie miał nawet prawdziwej siedziby i większą część życia spę-
dził w skromnym drewnianym domku we Lwowie. Działał też 
jako doradca Władysława Jagiełły. Relikwie błogosławionego 
biskupa przeniesiono do katedry tarnowskiej, a w roku 1966 
przewieziono do Lubaczowa.
Modlitwa dnia: Boże, który w błogosławionym Jakubie, 
wyznawcy i biskupie, wznowiłeś apostolską gorliwość w 
głoszeniu Ewangelii; spraw, prosimy Cię, abyśmy za jego 
wstawiennictwem zawsze trwali przy Tobie przez wiarę i 
czyny. Amen.

W. N.

Po odgadnięciu haseł 
litery z kratek należy 
przenieść do diagra-
mu znajdującego się 
na kuponie.
Rozwiązania krzyżów-
ki przyniesione 2 paź-
dziernika do kościoła 
na Mszę św. o godz 
1800 wezmą udział w 
losowaniu nagród.


