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DRODZY PARAFIANIE
UKOCHANI BRACIA I SIOSTRY

Nadchodzi czas kiedy nasza parafia przeżywać będzie dni  
swojego odrodzenia podczas Misji świętych. Jest to czas 

szczególny, czas łaski Bożej, czas Chrystusowego przejścia 
przez parafię, wejścia w Wasze domy i serca. Dlatego pragnę 
zaprosić Was do czynnego udziału w Misjach świętych.

Czym jest Misja święta?

Misją nazywa się poselstwo, które sprawuje wysłannik w  
imieniu swojego przełożonego. Misja święta - to posel-

stwo kapłanów, którzy w imieniu Boga przychodzą do parafii, 
aby wszystkim ludziom głosić nieskończone miłosierdzie Boże 
i nieść pokój ludziom dobrej woli. Ci wysłańcy Boga mają 
przez modlitwę i pokutę, przez kazania i słuchanie spowiedzi 
odrodzić na duszy całą parafię i zanieść życie nadprzyrodzo-
ne do najdalszych jej zakątków. Misja święta - to czas łaski. 
Podczas Misji niebo otwiera się nad parafią i fale zmiłowań 
Bożych dzień i noc spływają na dusze ludzkie aby umocnić w 
nich wiarę, obudzić ufność, rozpalić miłość.

Dla kogo jest Misja święta?

Najpierw dla katolików wiernych Bogu i Kościołowi, aby  
jeszcze bardziej przejęli się miłością ku Ojcu Niebieskie-

mu. "Kto jest sprawiedliwy, niech będzie jeszcze sprawiedliw-
szy, a święty niech się stanie jeszcze świętszy" (Ap 22, 11).
Następnie dla oziębłych, żeby się poprawili z niedbalstwa. Pan 
mówi: "Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś... 
Bądź więc gorliwy i nawróć się!" (Ap 3, 15a. 19b).
 Wreszcie dla tych, którzy zapomnieli już drogi do Kościoła. 

Pan Bóg mówi: "Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie 
tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył" (Ez 33, 11 b). 
Najwięksi grzesznicy mogą liczyć na miłosierdzie Boże, bo 
nie ma grzechu, który by nie mógł być odpuszczony na misji. 
Prorok Pański mówi: "Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, 
jak śnieg wybieleją" (Iz 1, 18 b). Słowem, misja święta jest dla 
wszystkich - kto choć trochę czuje się odpowiedzialny za swą 
duszę nieśmiertelną, ten może i powinien z misji skorzystać.

"Kiedy ja nie mam czasu na Misje"

Pomyśl! A może i umrzeć nie będziesz miał czasu? Kiedyś  
śmierć zapuka także do Twoich drzwi i nic nie pomogą 

wymówki: "czasu nie mam..." Wtedy trzeba iść! Trzeba stanąć 
przed Bogiem. Z czym więc pójdziesz? Jaka będzie Twoja 
śmierć, jeżeli teraz zmarnujesz łaskę Misji świętej? Może to 
już po raz ostatni Pan Bóg przemawia do Ciebie? Może za kilka 
tygodni, lat, a może kto to wie? - za kilka dni czas przestanie 
istnieć dla Ciebie bo zacznie się Twoja wieczność... Rozważ 
to dobrze!

Co więc robić?

Podczas Misji św. Jezus staje u drzwi serca Twojego i puka.  
Otwórz Mu! Podziękuj Mu, że chce zbliżyć się do Ciebie 

i twoich krewnych. Proś Go o dalszą opiekę. 
Jezus skarżył się do Apostołów. "Do tej pory o nic nie prosiliście 
w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była 
pełna" (J 16, 24). Proś więc Ojca Niebieskiego przez zasługi 
Jezusa Chrystusa o dobre natchnienie, o skruchę, o szczerość 
na spowiedzi, o poprawę życia. 
Zerwij ze złem! Dzisiaj jeszcze pogódź się z tymi, którym 
wyrządziłeś przykrość. "Nie grzeszcie: niech nad waszym 
gniewem nie zachodzi słońce!" (Ef 4, 26). Napraw krzywdę 
ile tylko możesz. Zaprzestań odwiedzania osób, które są dla 
Ciebie okazją do grzechu. "Jeśli więc prawe twoje oko jest 
ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I 
jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją 
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 

"oto teraz czas upragniony oto teraz dzień zbawienia" (2 Kor. 6, 3)

LIST DO PARAFIAN W SPRAWIE MISJI ŚW. 
W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
W BRZOSTKU od 1 maja do 9 maja 1999 r.

"W imieniu Chrystusa
spełniamy posłannictwo Boga same-
go,
który przez nas udziela napomnień.
W Imię Chrystusa prosimy: 
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jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść 
do piekła" (Mt 5, 29-30).
Zachęć krewnych i przyjaciół, żeby z Misji św. skorzystali. Bóg 
hojnie wynagrodzi Ci tę gorliwość o zbawienie bliźnich: "Kto 
pozyska duszę brata swego, ten własną duszę zbawi".
 Pokutuj! Powstrzymaj się na czas Misji św. od zabaw i 
rozrywek, zadaj sobie jakieś drobne umartwienie w zakresie 
posiłku, napoju, ciekawości, niecierpliwości. Pokutuj za tych, 
którzy pokutować nie chcą a uwikłali się w grzeszne nałogi.

Bracia i Siostry!

Nasz Pan pragnie Was obdarzyć miłosierdziem Bożym przez  
pojednanie z Ojcem i braćmi, aby zbawienie stało się 

waszym udziałem. Dlatego na ten czas działania Bożego niech 
Wam Bóg błogosławi, a MATKA BOŻA niech wyprasza po-
trzebne i skuteczne łaski oraz ma w opiece Waszą rodzinę. "O 
Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy".

Wasz Proboszcz 
Ks. Czesław Szewczyk

SOBOTA 1 V
"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdzi-
wego Boga, oraz Tego którego posłałeś, Jezusa Chrystusa"  
(J 17, 3)

18.00 - Msza św. i rozpoczęcie Misji św.

NIEDZIELA 2 V
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał..." (J 3, 16)

7.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.
8.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży.
10.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.
11.30 - Msza św. z nauką dla dzieci.
17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich. 
18.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn.

PONIEDZIAŁEK 3 V
"Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci..." (1 J 3, 14)

7.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.
8.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży.
10.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.
11.30 - Msza św. z nauką dla dzieci.
17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich. 
18.00 - Nauka stanowa dla niewiast.

WTOREK 4 V
 "Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca 
- Jezusa Chrystusa..." (1 J 2, 1)

8.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.
9.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży.
11.00 - Msza św. z nauką dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.

ŚRODA 5 V
"Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie..." (J 11, 
25)

8.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.
9.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży.
11.00 - Msza św. z nauką dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych.

CZWARTEK 6 V
"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony". (Mk 16, 16)
Dzień spowiedzi św.

8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 
w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku

Spowiedź św. od godz. 9.00 - 12.00 i od 14.00 - 18.00
18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.

PIĄTEK 7 V
"Wytrwajcie we Mnie, a Ja w was". (J 15, 4)

8.00 - Msza św. z nauką - odnowienie ślubów małżeń-
skich.

10.00 - Msza św. z nauką dla chorych - spowiedź św., udzie-
lenie Sakramentu Namaszczenia.

15.00 - Misyjne spotkanie dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauką - odnowienie ślubów małżeń-

skich.
19.00 - Misyjne spotkanie dla młodzieży.

SOBOTA 8 V
"Oto Matka twoja". (J 19, 27)

8.00 - Msza św. z nauką - Misyjna Uroczystość Maryjna.
9.30 - Msza św. z nauką dla dzieci z klas IV - VII.
16.00 - Misyjne spotkanie dla dzieci z klas 0 - III.
18.00 - Msza św. z nauką - Misyjna Uroczystość Maryj-
na.
19.00 - Misyjne spotkanie dla młodzieży.

NIEDZIELA 9 V
"Wy jesteście świadkami tego" (Łk 24, 48)

Przed południem niedzielny porządek Mszy św.
11.30 - Uroczyste zakończenie Misji św. - procesja z Krzy-

żem Misyjnym oraz Błogosławieństwo Papieskie z 
Odpustem zupełnym.

w kościele filialnym w Bukowej
NIEDZIELA 2 V

9.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.
PONIEDZIAŁEK 3 V

9.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.
WTOREK 4 V

17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.
ŚRODA 5 V

17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.
CZWARTEK 6 V

Spowiedź św. od godz. 14.00 - 17.00
17.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich.

PIĄTEK 7 V

Uwaga! Misjonarze mogą zmienić program wg. własnego uznania.
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Pielgrzymi szlak do Rzymu
na 20-lecie Pontyfikatu Ojca œw. Jana Paw³a II

Jubileuszowa pielgrzymka zbliżała się  
ku końcowi. Jechaliśmy pokłonić się 

Madonnie z Loretto. U nas w Polsce ze 
szczególną czcią odmawiamy Litanię 
Loretańską, cały maj wyśpiewujemy 
ją i z głęboką miłością oddajemy się w 
opiekę Matce Bożej. W dniu chorych 
17 października podążaliśmy do słynnej 
Bazyliki i Domku Świętej Rodziny w Lo-
retto. Już na Placu Madonny przeżyliśmy 
wielki wstrząs - cały plac zapełniony był 
wózkami inwalidzkimi wraz z ludźmi 
okaleczonymi, cierpiącymi, maleńkimi 
dziećmi o dorosłych twarzach. Cierpienie 
ludzkie przeszyło moje serce i duszę tak 
mocno, że przez kilkanaście minut nie 
byłam w stanie myśleć o swoich cier-
pieniach, bo jakże znikome okazały się 
w kontekście tego widoku. Nie byłam 
zdolna do podziwiania ogromnej, mo-
numentalnej fontanny, która góruje nad 
placem, ani też pałaców wkomponowa-
nych w ten plac.
Pełna skupienia i zadumy razem z piel-
grzymami zbliżałam się do Bazyliki, 
we wnętrzu której znajduje się Święty 
Domek Matki Chrystusa przywieziony 
z Nazaretu.
Każdy z pielgrzymów w sercu wiózł proś-
bę, którą składał u stóp Czarnej Madonny. 
Wokół ścian Nazaretańskiego Domku 
rozciąga się marmurowy chodnik, wy-
tarty koleinami od klęczących pątników. 
Na kolanach idąc, w skrytości myśli i 

nawach znajduje się 12 kaplic, a wśród 
nich Kaplica polska z freskami Gattiego 
przedstawiającym religijno-patriotyczne 
epizody historii Polski oraz w centrum 
ołtarz z Najświętszym sercem Jezuso-
wym.
Przeżyciom i wrażeniom niepowtarzal-
nym nie było końca bowiem wieczorem 
uczestniczyliśmy w ofierze Mszy św. 
sprawowanej przez ks. bp. Edwarda 
Białogłowskiego. Wota i dary za łaski 
otrzymane widniejące na ścianach skarb-
ca, freski, przepych i bogactwa i my 
wzmocnieni Ciałem Chrystusa upojeni 
spokojem ducha i niezwykłym szczęś-
ciem wychodziliśmy na Plac Madonny, 
po to aby przejść na cmentarz Żołnierzy 
Polskich, zapalić świecę złożyć kwiaty i 
oddać się zadumie historycznej nad losa-
mi tułaczy - żołnierzy, którzy "Za Waszą i 
naszą wolność" szli pod Monte Cassino i 
wielu z nich spoczęło w Loretto.
Pełni wrażeń duchowych i estetycznych 
mieliśmy jeszcze jeden dzień na zwiedza-
nie Wenecji, a w niej Bazyliki Św. Marka. 
Podziwialiśmy piękno regionu tonącego 
w czystej wodzie, po której tramwajami 
wodnymi i gondolami poruszają się 
mieszkańcy jadąc do pracy, szkoły i na 
zakupy. Niezwykle malownicze budowle, 
wąziutkie ulice, kawiarenki pełne gwaru i 
wspanialej muzyki zmuszały do refleksji 
i zadumy. A potem wyjazd do Księstwa 
San Marino najstarszej republiki świata, 
zakup upominków i powrót do Ojczy-
zny. Jeszcze raz patrzyłam na uroczy 
włoski pejzaż, na śródziemnomorską 
florę, skały i ciągnące się rozległe gaje 
oliwkowe, cyprysowe, pomarańczowe, 
na niebo niezwykle lazurowe, po którym 
tu ówdzie przepływały jasne chmurki. 
Jeszcze zachód słońca mocny, czerwony, 
topiący swoje oblicze w czystych wodach 
włoskich - i znowu zaduma. Modlitewne 
łączenie się z ukochanym Rodakiem 
naszych czasów Ojcem Świętym Janem 
Pawłem Drugim i rozważanie motta Piel-
grzymki Rzeszowskiej "Bogu dziękujcie 
Ducha nie gaście".
Rozrzewnienie na usta się ciśnie, że dane 
mi było przeżyć jedno z najgłębszych 
doznań duchowych w Rzymie, mieście 
świętym, u stóp największego autorytetu 

czystości serca upraszaliśmy "Tą 
co świata Królową jest" o błogosławień-
stwo i opiekę nad całą parafią, rodziną, 
ojczyzną i nad naszym Ojcem Świętym. 
Łzy prośby, cierpienia, nadziei i uko-
jenia spływały po twarzach i chociaż 
"Łzy to rzecz niewieścia" mężczyźni też 
je ronili. W zadumie i wielkiej radości 
wpatrywałam się w twarz Madonny i Jej 
Dzieciątka, a potem spokojna, napełniona 
ufnością, poddawałam się zachwytowi 
nad pięknem architektury. Przed oczami 
przechodziły mi obrazy z życia Maryi; 
narodzenie, zaślubiny z Józefem, na-
wiedzenie św. Elżbiety, oczekiwanie 
na przyjście na świat Syna Bożego. 
Wszystkie te obrazy i wyobrażenia spo-
tęgowane były znakami znajdującymi 
się na kamieniach, które wyryte zostały 
- zdaniem ekspertów - przez chrześcijan 
pochodzenia żydowskiego i są bardzo 
podobne do tych, które znaleziono w 
Nazarecie.
Święty Domek składa się z trzech ścian 
o 3 metrach wysokości, nad nimi dobu-
dowano wyższe ściany aby Domek lepiej 
dostosować do kultu. Ziemskie mieszka-
nie Maryi składało się z dwóch pomiesz-
czeń; groty wykutej w skale - czczonej do 
dzisiaj w Bazylice Zwiastowania w Na-
zarecie i części dobudowanej z kamienia 
przylegającej do skalnej ściany.
Według tradycji w 1291 r., kiedy krzy-
żowcy zostali ostatecznie wyparci z 
Palestyny domurowana część domu 
została przeniesiona przez aniołów naj-
pierw do Trsatu (dzisiejsza Chorwacja), 
a następnie 10 grudnia 1294 roku do 
Loretto - dlatego w tym dniu każdego 
roku obchodzimy Święto Matki Boskiej 
Loretańskiej.
Obecnie badania dokumentów archi-
walnych, wykopalisk archeologicznych 
w Nazarecie i pod Domkiem Świętym 
w Loretto pozwalają stwierdzić, że są 
autentyczne z czasów życia Maryi. I 
tutaj właśnie odmawialiśmy Anioł Pań-
ski rozważając tajemnice Zwiastowanie 
Wcielenia Słowa Bożego.
Niezwykłe wrażenie robi na pielgrzy-
mach cała Bazylika, której wnętrze ma 
Kształt Krzyża Łacińskiego o 93 m 
długości i 60 m szerokości. W bocznych 

c. d.
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Pieta
Michała 
Anioła

Papieska
intencja misyjna
      kwiecień

Żaba, orzeł
W starożytnym Egipcie sądzono, że  

żaba powstaje z mułu Nilu albo z 
ziemi i widziano w jej ożywieniu na wios-
nę symbol zmartwychwstania. Euche-
riusz z Lyonu powołując się na fragment 
z Apokalipsy św. Jana, uważał żaby za 

wyobrażenie szatana oraz heretyków. 
Żaba polna ze względu na to, że potrafi 
znieść największy skwar, symbolizuje 
prawdziwego wyznawcę, który wytrzy-
muje wszelki ucisk. Natomiast gatunek 
wodny tego płaza porównywany jest do 
dzieci świata, które nie wytrzymują prób 
prześladowań. Dopiero gdy pogańska 
interpretacja symbolu orła utraciła swoją 
aktualność chrześcijanie odnieśli ideę 
zwycięstwa i tryumfu związaną z tym 
znakiem do Chrystusa i Kościoła. Św. 
Ambroży mówi, że "orzeł oznacza Chry-
stusa". W IV w. powstała kompozycja, 
której różne wersje przedstawiają orła 
trzymającego w dziobie wieniec laurowy. 
Kompozycja ta łączy ideę zwycięstwa, 

jakim było zmartwychwstanie, z ideą 
męki. Dwugłowy orzeł jest symbolem 
Boskiej potęgi oraz władzy świeckiej. 
Św. Maksym z Turynu odnosi motyw 
orła walczącego z wężem do Chrystusa 
miłującego swój Kościół i broniącego 
przed szatanem.

Aby w Afryce, doświad-
czonej konfliktami i prze-
mocą, Kościół wypełniał 
swoją misję pojednania.

 Afryka Czarna to w hi-
storii białego człowieka 
rzeczywiście czarna plama 
na sumieniu tych, którzy do 
niej dotarli, aby polować... 
na ludzi - to czarne karty 
historii białego człowieka, 
który czarnego uważał za 
istotę bez duszy i bez wszel-
kich praw ludzkich - to kolo-
nie wyzyskujące materialnie 
i deprawujące moralnie - to 
całe wieki wylewanej krwi 
niewinnej, łez nieutulonych 
i czas słusznego gniewu. 
 Ale Afryka - to też ow-
czarnia, do której od wieków 
szedł Chrystus w osobach 
misjonarzy - to rola, na 
której zasiano ziarno Ewan-
gelii - to dobroć wyrażona 
ochronkami, szkołami, szpi-
talami, wioskami dla trędo-
watych - to Kościoły lokalne 
tworzące Wielką Owczarnię 
Chrystusa.
 W Afryce Kościół bierze 
pod ramię czarnego i białe-
go i prowadzi ich do krzyża 
miłości i wybaczenia.

Są to dwa odrębne pojęcia, choć w pew- 
nym sensie zazębiają się z sobą.

ŚLUB - jest to zobowiązanie podjęte wzglę-
dem Boga jako zaświadczenie za winy włas-
ne lub naszych bliźnich. 
Ślub nie może nosić w sobie czegoś w rodza-
ju handlu wymiennego pomiędzy ślubujący-
mi a Bogiem (w tym sensie że np. ja ślubuję 
Ci Boże to a to, a Ty w zamian wyświadcz 
mi swoją łaskę). To nie jest postawą chrześ-
cijanina. Możemy Pana Boga o coś prosić 
w modlitwie, ale Pan Bóg, który zawsze 
wysłuchuje naszych próśb sam oceni czy ta 
prośba będzie dla proszącego pożyteczna i 
z wolą Bożą zawsze należy się zgadzać, bo 
On dobrze wie czego nam potrzeba. Nasze 
ślubowanie nie może zawierać elementów 
niezgodnych z Dekalogiem i nauką Chry-
stusa. Jako przykład podam ślubowanie pana 
Longina Podbipięty (Ogniem i Mieczem H. 
Sienkiewicza), który ślubował, że jednym 
ruchem miecza zetnie trzy głowy pohańców. 
Jako przykład szlachetnego ślubowania 
możemy podać śluby czystości, ubóstwa i 
posłuszeństwa wstępujących do zakonów. 
Mamy wiele przykładów świętych zakonni-
ków i zakonnic. To ślubowanie zawsze jest 
miłe Bogu.
PRZYSIĘGA - jest to wezwanie Boga 
na świadka, że to co mówimy jest zgodne 
z prawdą. Krzywoprzysięstwo pociąga 
za sobą nie tylko konsekwencję grzechu 
śmiertelnego, lecz także i karę cywilną 5 lat 
pozbawienia wolności.
Sakrament małżeństwa udzielany sobie wza-
jemnie przez małżonków jest poprzedzony 
przysięgą małżeńską, choć potocznie nazy-
wamy to ślubem "Biorę Ciebie za małżonkę 
(małżonka) i ślubuję Ci miłość, wierność i 

ŚLUB I PRZYSIĘGA
uczciwość małżeńską i to, że nie opuszczę 
Cię aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg i 
wszyscy święci amen". Kto opuszcza swą 
żonę (męża) popełnia grzech ciężki i taki 
człowiek nie może przystępować do sakra-
mentów świętych dopóki zła nie naprawi. 
Nie jest jednak zabronione, aby tacy ludzie 
uczęszczali na Mszę Św. i inne nabożeń-
stwa, bo one są pomocą do nawrócenia. W 
pewnych szczególnych przypadkach np. w 
razie pijaństwa i znęcania się nad rodziną, 
Kościół dopuszcza separację małżonków 
ale nie zwalnia ich od przysięgi małżeńskiej. 
Tacy ludzie nie mogą zawierać powtórnych 
związków małżeńskich. 
Przysięga wojskowa jest raczej ślubowaniem 
w sensie świeckim. Tzw. zaprzysiężony żoł-
nierz jest obowiązany do obrony Ojczyzny 
i strzeżenia tajemnicy wojskowej. Za to 
uchybienie grożą wysokie kary więzienia do 
kary śmierci włącznie.
Cel nie może uświęcać środków. Miłość 
Ojczyzny jest obok miłości Boga naszym 
obowiązkiem moralnym o czym uczymy się 
na lekcjach historii.
Tu jednak małe zastrzeżenie: Mój śp. oj-
ciec były kierownik szkoły podstawowej 
w Brzostku mawiał, że historia jest nauką 
tendencyjną - w pewnych okresach czasu 
pewne fakty wyolbrzymia, o innych zamil-
cza a jeszcze inne przedstawia w fałszywym 
świetle. Liczą się tylko fakty i z historii 
należy wyciągnąć to co jest zgodne z nauką 
kościoła. Obserwując historię najnowszą w 
ciągu moich 77 lat życia przyznaję mu rację. 
Był on człowiekiem głęboko religijnym 
Sodalis Marianus.

A. Szczepański
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uczeni
o Bogu

Istnienie i Wszechmoc Boga stanowią 
całą wiedzę pozytywną człowieka...
Bóg stworzył materię i udzielił jej 
rozmaitych przymiotów, a będzie ona 
tak długo istnieć, jak długo się Bogu 
spodoba.

Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary  
i nadziei w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Władysław Pieniądz, ur. 1921 r. - Klecie
2. Stanisław Surdel, ur. 1935 r. - Zawadka Brzostecka

Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty 
zostali przyjęci:

1. Aleksandra Berek - Zawadka Brzostecka
2. Aleksandra, Zofia Surdel - Zawadka Brzostecka
3. Maria, Agata Fryc - Nawsie Brzosteckie
4. Agnieszka Wójcik - Zawadka Brzostecka
5. Natalia, Weronika Kula - Brzostek
6. Patryk, Mateusz Rogowski - Zawadka Brzostecka
7. Klaudia, Kinga Kobak - Nawsie Brzosteckie

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Kazimierz Cieniek ze Stanisławą Kolbusz
2. Paweł, Piotr Jędrzejczyk z Dorotą Przewoźnik
3. Ryszard, Zdzisław Strączek z Dorotą Dziedzic
4. Mariusz, Paweł Bargiel z Małgorzatą, Martą Sypień

Alessandro Volta 1745-1827
Twórca nauki o elektryczności

Zbadałem najszczegółowiej pod-
stawy naszej religii, sprawdzałem je 
czytając tak dzieła apologetów, jak 
też i herezjarchów i ateuszy i wtedy 
ujrzałem ową prawdę niezbitą, iż 
każdy umysł, którego nie zepsuły 
złe żądze lub namiętności, każdy 
umysł jasny, szczery i prawy, musi 
uznać religię i kochać ją.

Jean Baptiste Lamarck 1744-1829
Biolog, twórca pierwszej teorii ewolucyjnej

KRONIKA DUSZPASTERSKA
marzec - kwiecieñ

Ołtarz 
Ołtarze, jako podwyższone miejsce składania ofiar, są znane 
w wielu religiach, także w Starym Testamencie. Od chwili 
gdy Chrystus samego siebie złożył w ofierze, ołtarze są zby-
teczne, gdyż grzeszny świat został pojednany z Bogiem nie 
mocą kamienia ofiarnego i składanych na nim ofiar, lecz przez 
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Do sprawowania Eucharystii 
wystarcza więc właściwie zwykły stół, na którym w czasie 
Uczty eucharystycznej łamie się chleb. Ponieważ jednak w 
Nowym Testamencie skała (1 Kor 10,4) albo węgieł, czy 
kamień węgielny (1 P 2,7) jest obrazem Chrystusa, ma swoje 
uzasadnione miejsce w sakralnej architekturze także kamienny 
blok ołtarzowy jako sakramentalny znak Chrystusa.

Ołtarz wielki
Rozróżnienie na ołtarz wielki (altare magnum) i ołtarz bocz-
ny (altare secudarium) pochodzi z przełomu pierwszego i 
drugiego tysiąclecia a, gdy rozwinął się zwyczaj odprawiania 
tzw. cichych Mszy św. (Missa privata). W każdym kościele 
wznoszono - oprócz ołtarza głównego - kilka ołtarzy bocznych, 
przy których kapłani odprawiali Msze św., i to nawet w tym 
samym czasie, gdy była celebrowana Msza św. przy ołtarzu 
głównym.

Pan
gr. kyrios, tytuł nadawany Bogu i Jezusowi Chrystusowi. W 
starym Testamencie "Pan" jest formą zwracania się do Jahwe 
i Jego określeniem, ponieważ izraelici z powodu głębokiej 
czci dla swego Boga nie wymawiali Jego imienia. Po zmar-
twychwstaniu Kościół odniósł ten tytuł także do Chrystusa, 
Syna Bożego. Przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie 
jest On Panem życia i śmierci. Przedstawienia Chrystusa jako 
"Pantokratora", czyli Pana całego stworzenia, który zasiada 
na tronie i w swej ręce trzyma kulę ziemską, są obrazowymi 
interpretacjami tego tytułu.

Panowanie Boga
Cała działalność Jezusa, Jego słowa i czyny, wskazywały na 
nastanie panowania Boga. Ewangelie, w swym oryginalnym 
języku posługują się greckim określeniem "basileia tou theou", 
które można przetłumaczyć jako "panowanie Boga" tzn. Bóg 
ostatecznie objął władzę nad światem, albo jako "królestwo 
Boże", tzn. wzajemne relacje między tymi, którzy należą do 
tego Królestwa Bożego, określane są przez prawo Boga. Pa-
nowanie Boga nacechowane jest pewnym napięciem: z jednej 
strony nastało wraz z przyjściem Jezusa na ziemię, a z drugiej 
nie jest jeszcze w pełni widoczne. Chrześcijanie mają troszczyć 
się o jego wzrost. Muszą zdawać sobie sprawę, że panowanie 
Boga na świecie nie jest jeszcze całkowite i że na świecie, 
choć zbawionym, wciąż musi się dopełniać jego zbawienie. 
Zarazem jednak obietnica Jezusa, że Bóg doprowadzi do peł-
ni swe królestwo, zwalnia ludzi od obowiązku realizowania 
owego królestwa wyłącznie własnymi siłami.
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Rozwiązanie z poprzedniego numeru: 
PODEJMUJMY NA OKRES WIELKIEGO POSTU JAKIEŚ 
KONKRETNE ZOBOWIĄZANIE W DUCHU POKUTY

Litery z kratek opisanych w prawym dolnym rogu tworzą 
hasło, będące rozwiązaniem krzyżówki.

Rozwiązania krzyżówki przyniesione 14 maja do kościoła na 
Mszę św. o godz 1800 wezmą udział w losowaniu nagród.

Redaguje zespół pod kierownictwem ks. Wojciecha Wiśniowskiego
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 33-125 Brzostek, tel. (014) 6830300

A. Szczepański

27 IV
Wspomnienie św. Zyty, dziewicy, patronki służących.
Zyta urodziła się w biednej ale pobożnej włoskiej rodzinie 
chrześcijańskiej w XIII w. Jej starsza siostra była cysterką, 
a jej wuj pustelnikiem, uważanym przez miejscowych za 
świętego. Mając dwanaście lat została służącą u zamożnego 
tkacza, trzydzieści kilometrów od rodzinnej wioski. W tej 
rodzinie miała pozostać przez czterdzieści osiem lat swego 
życia. Codziennie znajdowała czas na udział we Mszy św. 
i odmawianie modlitw, a swoje obowiązki wypełniała tak 
skrupulatnie, że inne służące miały jej to za złe. Mówiła za-
zwyczaj: "Służąca nie jest pobożna, jeśli nie jest pracowita, 
pobożność bez pracy u ludzi naszej kondycji jest pobożnością 
fikcyjną". Zyta z czasem stała się zaufanym przyjacielem 
domu i dano jej wolną rękę jeśli idzie o rozkład pracy w 
domu. Podjęła się także z własnej woli odwiedzin u chorych i 
więźniów. Szybko rozeszła się wieść o jej dobrych uczynkach i 
nadprzyrodzonych wizjach, które miała. Odwiedzali ją nawet 
ludzie na wysokich stanowiskach. Po śmierci w roku 1278 
ogłoszono ją świętą.

Modlitwa dnia: Panie Boże, który obdarzyłeś św. Zytę, dzie-
wicę, niebiańskimi darami; pomóż nam naśladować jej cnoty 
w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki, abyśmy mogli wraz z 
nią cieszyć się wieczną szczęśliwością w niebie. Amen.

5 V
Wspomnienie św. Jutty (Judyty), wdowy, patronki Prus.
Jutta urodziła się w Turyngii. Mając piętnaście lat wyszła za mąż 
za szlachcica; była wspaniałą żoną i matką, pozyskując męża dla 
duchowych ideałów. Przedwczesna śmierć męża w czasie pielgrzymki 
do Ziemi Świętej pogrążyła ją w smutku; teraz sama musiała zająć 
się wychowaniem dzieci. Przykład matki sprawił, że wszystkie dzieci 
dorósłszy wybrały powołanie religijne. Kiedy została sama, mogła 
nareszcie pójść za głosem serca, na co tak długo czekała. Rozdawszy 
cały majątek, kilka ostatnich lat życia spędziła samotnie modląc się 
i opiekując chorymi. Osiedliła się na ziemi chełmińskiej należącej 
wówczas do Krzyżaków, których wielkim mistrzem był krewny jej męża 
i zamieszkiwała jako pustelnica nad brzegiem jeziora Chełmżyńskiego. 
Żyła tam jeszcze cztery lata pod duchowym kierunkiem franciszkanina 
Henryka Lobedana. Otrzymywała i rozdawała wiele łask, zyskując 
sławę świętej. Św. Jutta była zdania, że trzy rzeczy zbliżają człowieka 
do Boga: ciężka choroba, opuszczenie domu rodzinnego i konieczność 
przebywania w jakimś obcym kraju oraz ubóstwo, chętnie znoszone 
w imię Boga. Całe jej życie było przykładem takiej właśnie drogi ku 
Bogu. Zmarła w 1260 roku.

Modlitwa dnia: Boże, który natchnąłeś św. Judytę w drodze do pełni 
miłosierdzia, przez co mogła osiągnąć pod koniec ziemskiej pielgrzym-
ki Twoje Królestwo; udziel nam za jej pośrednictwem siły, abyśmy 
mogli z radością kroczyć drogą miłości. Amen. W. N.

SZYFROGRAM


