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PROGRAM REKOLEKCJI  
ADWENTOWYCH 

OD 13-16. 12. 2001 r.

Czwartek 13.12.2001 r.

8.00	 	 -	Msza	św.	z	nauką	ogólną
9.30	 	 -	Msza	św.	w	Bukowej	z	nauką	ogól-

ną
13.00	 -	Spotkanie	i	nauka	rekolekcyjna	dla	dzieci	

Szkoły	 Podstawowej	 i	młodzieży	Gimna-
zjum

17.00	 -	Msza	św.	z	nauką	ogólną
19.00	 -	Msza	św.	z	nauką	dla	młodzieży	uczącej	się	

i	pracującej	

Piątek 14.12.2001 r.

8.00	 	 -	Msza	św.	z	nauką	ogólną
9.30	 	 -	Msza	św.	w	Bukowej	z	nauką	ogól-

ną
10.30	 -	Nauka	dla	Chorych	i	spowiedź	dla	nich
11.30	 -	Msza	św.	dla	Chorych
13.00	 -	Spotkanie	i	nauka	rekolekcyjna	dla	dzieci	

Szkoły	 Podstawowej	 i	młodzieży	Gimna-
zjum

17.00	 -	Msza	św.	z	nauką	ogólną
19.00	 -	Msza	św.	z	nauką	dla	młodzieży	uczącej	się	

i	pracującej

Sobota 15. 12. 2001 r.  
- Dzień Pojednania z Bogiem

8.00	 	 -	Msza	św.	z	nauką	ogólną
9.00	 -	12.00	Spowiedź
13.30	 -	Spotkanie	i	nauka	rekolekcyjna	dla	dzieci	

Szkoły	 Podstawowej	 i	młodzieży	Gimna-
zjum

14.00	 -	 17.00	Spowiedź	 (W	Bukowej	 od	 14.00	 -	
16.00)

17.00	 -	Msza	św.	z	nauką	ogólną

Niedziela 16. 12. 2001 r.

NAWIEDZENIE KOPII OBRAZU  
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W PARAFII BRZOSTEK 
16-17. 12. 2001 r.

PROGRAM NAWIEDZENIA
16-17. 12. 2001 r.

Niedziela 16. 12. 2001 r. 
16.30	 -	Nabożeństwo	oczekiwania
17.00	 -	Obrzęd	powitania	i	Uroczysta	Msza	św.	

pod	przewodnictwem	Ks.	Biskupa
20.00	 -	Czuwanie	młodzieży	
21.00	 -	Apel	Maryjny	-	czas	prywatnej	modlitwy
22.00	 -	Czuwanie	Rodziców
23.00	 -	Modlitwy	za	zmarłych
24.00	 -	Msza	 św.	 powołaniowa	 -	 Koncelebra	

Księży	Rodaków

Nocne czuwanie z Maryją
1.00	-	2.00	Mieszkańcy	Nawsia	Brzosteckiego
2.00	-	3.00	Mieszkańcy	Brzostku
3.00	-	4.00	Mieszkańcy	Kleci
4.00	-	5.00	Mieszkańcy	Woli	Brzosteckiej
5.00	-	6.00	Mieszkańcy	Bukowej	i	Zawadki

Poniedziałek 17. 12. 2001 r.
6.00	 	 -	Prywatne	Czuwanie	
6.30	 	 -	Godzinki	o	Niepokalanym	Poczę-

ciu	NMP
7.00	 	 -	Msza	św.	Roratnia	z	kazaniem
8.15	 	 -	Czuwanie	Młodzieży	Gimnazjum	
9.00	 	 -	Czuwanie	Uczniów	Szkoły	Pod-

stawowej
10.00	-	12.00	Obraz	nawiedzi	Kościół	Filialny	w	

Bukowej
12.00	 -	Czuwanie	Uczniów	i	Młodzieży	ze	Szkoly	

im.	JPII	i	ze	Szkoły	z	Nawsia	
13.00	 -	14.00	Czuwanie	prywatne
14.00	 -	Różaniec
14.45	 -	Koronka	do	Miłosierdzia	Bożego
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Legenda
Tam na desce złoconej
Jest bo Obraz święcony
Matki Boskiej cudownej
Gdzie lud płacze wędrowny

C.	K.	Norwid

Tradycja	 głosi,	 że	 Cudowny	Obraz		
Czarnej	Madonny	został	namalowany	

przez	św.	Łukasza	Ewangelistę,	na	cypry-
sowej	desce	ze	stołu	należącego	do	Naj-
świętszej	Rodziny	z	Nazaretu.	Obraz	był	
w	zamierzeniu	autora	portretem	Madonny,	
ponieważ	został	wykonany	za	Jej	życia.	
Po	Jej	zaśnięciu	przechowywali	go	jako	
bezcenną	pamiątkę	pierwsi	chrześcijanie.	
Przez	długi	czas	Ikona	znajdowała	się	w	
Jerozolimie,	w	domu	św.	Jana	Apostoła,	
gdzie	Maryja	mieszkała.	
W	 czasie	 zburzenia	 Jerozolimy	w	 roku	
70,	zniszczony	został	przez	Rzymian	dom	
św.	 Jana.	Czcigodną	 Ikonę	 uratowano	
jednak	z	ogólnej	katastrofy.	Ukrywano	ją	
do	 czasu,	 gdy	w	Palestynie	 zjawiła	 się	
św.	Helena,	matka	cesarza	Konstantyna	
Wielkiego.	Odnalazła	ona	Drzewo	Krzyża,	
a	także	Ikonę	Madonny	i	obydwie	Relikwie	
przewiozła	 do	Konstantynopola.	Święty	
Obraz	przebywał	w	stolicy	bizantyjskich	
cesarzy	przez	ponad	400	lat.
Gdy	książę	Rusi	Czerwonej,	Lew,	przybył	
do	 Konstantynopola	 i	 ujrzał	 sławny	w	
całym	mieście	starodawny	obraz,	bardzo	
się	nim	zachwycił.	Prosił,	by	mu	go	poda-
rowano	jako	nagrodę	za	wojenne	zasługi	
w	służbie	cesarza.	Prośbę	tę	spełniono.	
Ruski	Książę	wywiózł	 Ikonę	 do	 zamku	
w	Bełzie.	Po	 kilkudziesięciu	 latach	 król	
polski	Ludwik	Węgierski	zdobył	zamek	i	
odnalazł	w	nim	obraz	Madonny.	Podaro-
wał	go	księciu	Władysławowi	Opolczykowi	
(prawnukowi	Władysława	Łokietka),	a	ten		
30	sierpnia	1384	 roku	przekazał	święty	
Wizerunek	 nowozałożonemu	 klasztoro-
wi	Ojców	Paulinów	na	 Jasnej	Górze	w	
Częstochowie.	

Pątnicy
Na	Jasną	Górę	zaczęli	ściągać	ludzie		

zarówno	z	 różnych	stron	Polski	 jak	
i	 z	 krajów	 sąsiednich.	Świadczą	 o	 tym	
słowa	XVI	-	wiecznego	poety	-	Grzegorza	
z	Sambora:	
"Tu nie tylko Polacy w święte mury śpie-
szą, 
I Litwini pobożni gęstą idą rzeszą:
Tu możni Morawianie, bogaci Węgrzyni
Podolacy i Niemcy, Słoweńcy, Rusini
Tu z Pomorza, z Wołynia, z Tracji z Inflant, 
Żmudzi
Z Saksonii, Prus, Czech, Śląska mnóstwo 
idzie ludzi
	 Obraz	Matki	 Bożej	 z	 Dzieciątkiem	

zawsze	wzruszał	i	napełniał	czcią	wszyst-
kich,	którzy	go	widzieli:	magnatów	i	chło-
pów,	wierzących	i	wątpiących,	artystów	i	
ludzi	nauki.	Przed	Cudownym	Obrazem	
klękali	królowie	i	wodzowie,	prosząc	Mat-
kę	Bożą	o	opiekę	lub	dziękując	za	zwycię-
stwo.	Modlili	się	wybitni	Polacy,	i	twórcy	
kultury.	Cześć	Czarnej	Madonnie	odda-
wali	też	nieustannie	poeci.	Znanych	jest	
wiele	utworów	począwszy	od	Bogurodzicy	
poprzez	poezję	Wieszczów	Narodowych:	
Mickiewicza,	Słowackiego	i	Krasińskiego	
wielbiących	"Świętą Boginię, chwałę Jas-
nej Góry"	aż	do	współczesnych	twórców	
poezji	religijnej.
	 Szczególnym	pątnikiem	przybywają-
cym	bardzo	 często	 na	 Jasną	Górę	 był	
Prymas	Tysiąclecia	 -	 Stefan	 Kardynał	
Wyszyński.	 Podobnie	 Kardynał	 Karol	
Wojtyła,	 który	 już	 jako	Ojciec	 św.	 Jan	
Paweł	 II	 był	 pierwszym	papieżem	piel-
grzymującym	do	Częstochowy.

Obecność znaczona cudami
Sława	Wizerunku	rosła	w	miarę	doko-	

nujących	się	przed	nim	niezwykłych	
wydarzeń,	o	których	wspominał	już	blisko	
600	lat	temu	Jan	Długosz.	Pierwsze	cuda	
odnotowano	w	kronikach	Jasnogórskich	
w	1415	 roku.	Wielkim	 czcicielem	Matki	
Boskiej	Częstochowskiej	 był	 król	Wła-
dysław	Jagiełło.	Być	może	do	żarliwości	
jego	wiary	przyczyniło	się	cudowne	uzdro-
wienie	 jednego	 z	 jego	 dworzan?	Otóż	
nadworny	malarz	 króla	 -	 Jakub	Wężyk	
zachorował	na	oczy	i	oślepł.	Nie	pomogli	
królewscy	medycy.	Zrozpaczony	Wężyk	
ruszył	 pieszo	 z	Wilna	do	Częstochowy.	
Tu	 po	 żarliwej	modlitwie,	w	 obecności	
biskupa	Szyszkowskiego	odzyskał	wzrok.	
Znów	zaczął	malować,	a	motywem	jego	
prac	stała	się	Matka	Boska.	Taki	był	pierw-
szy	zanotowany	cud,	a	o	ich	późniejszej	
wielości	świadczą	liczne	wota	i	bogactwo	
Częstochowskiego	skarbca.	
Szybko	rosnąca	sława	Obrazu	przyciąga-
ła	pielgrzymów,	ale	równocześnie	wabiła	
złodziei.	Do	pierwszego	napadu	 rabun-
kowego	na	Jasnej	Górze	doszło	w	1430	
roku.	To	wówczas	Cudowny	Wizerunek	
uległ	poważnemu	uszkodzeniu:	rzucony	
o	ziemie	rozpadł	się	na	trzy	części.	Pa-
miątką	po	tym	dramatycznym	wydarzeniu	
są	 również	 ślady	 cięcia	miecza	dobrze	
widoczne	na	policzku	Bogurodzicy	i	kilka	
mniejszych	blizn	 na	 szyi.	Dziś	 znaki	 te	
są	 nieodłącznym	 elementem	Obrazu	 i	
stanowią	symbol	cierpienia.	
Powszechnie	 znanym	 cudem	 uczy-
nionym	przez	 Jasnogórską	Panią	 była	
obrona	 Jasnogórskiego	 Sanktuarium	
przed	Szwedami.	Rozgromienie	 "poto-
pu"	szwedzkiego	w	1655	roku	rozsławiło	
imię	Jasnej	Góry	w	całej	Europie.	Przeor	

Kordecki	opisując	te	wydarzenia	twierdził,	
że	i	Polacy	i	niektórzy	Szwedzi	"widzieli	
Kobietę	 na	murach	 działa	 celującą	 i	
obrońcom	na	wałach	stojącym	potrzeb-
nego	oręża	własną	ręką	dostarczającą."	
O	 "Niebieskiej	Dziewicy",	 która	mu	 się	
ukazała	wspominał	także	dowódca	armii	
szwedzkiej	-	generał	Miller,	człowiek	ni-
eskory	 raczej	 do	mistycznych	uniesień.	
Ojciec	św.	Jan	Paweł	II	tak	powiedział	o	
tym	wydarzeniu:	
"Ta, która przemawiała pieśnią na ustach 
praojców, przemówiła w swoim czasie 
Wizerunkiem, poprzez który wyraziła 
się Jej macierzyńska obecność w życiu 
Kościoła i Ojczyzny". 
	 Odrodzenie	patriotycznych	nadziei	po	
"potopie"	szwedzkim	związało	już	na	za-
wsze	Polaków	z	Maryją	-	Królową	Polski.	
Królową	-	bowiem	jednym	z	pierwszych	
kroków	króla	Jana	Kazimierza	po	powro-
cie	 z	wygnania	 do	 kraju	 było	 złożenie	
ślubów	1	kwietnia	1656	roku	we	Lwowie	
i	obranie	Najświętszej	Dziewicy	za	"Pa-
tronkę	 i	Królowę	Królestwa	Polskiego	 i	
Księstwa	Litewskiego.	

Tu zawsze byliśmy wolni
Tak	to	z	woli	króla	i	z	wyroków	Opatrz-	

ności	Bożej	Jasna	Góra	stała	się	sto-
licą	duchowego	życia	Polski.	Przez	wieki	
stanowiła	bastion	obrony	przed	wrogami,	
była	ołtarzem	i	konfesjonałem	narodu.	W	
czasie	zaborów	i	wojen	jej	rola	urastała	
do	rangi	sanktuarium	wiary	i	tradycji	naro-
dowej.	Tylko	tu	Polacy	byli	wolni,	tylko	tu	
mogli	swobodnie	okazywać	swoje	uczucia	
patriotyczne.	
Wraz	 z	 odzyskaniem	przez	Polskę	nie-
podległości	 w	 1918	 roku	 nadeszły	 dla	
Częstochowy	radosne	lata.	W	lipcu	1920	
roku	ponowiono	wybór	Matki	Boskiej	Czę-
stochowskiej	na	Królowę	Polski.	"Cud	nad	
Wisłą"	-	odparcie	bolszewickiej	agresji	był	
widomym	znakiem	Jej	królewskiej	opieki	
i	matczynej	obecności	w	dziejach	narodu	
polskiego.	
Klęska	 wrześniowa	 przerwała	 rozwój	
klasztoru,	 ale	 nawet	Niemcy	nie	 odwa-
żyli	 się	 zniszczyć	 Jasnej	Góry.	Polityka	
Hansa	Franka	 zmierzała	 do	 stworzenia	
pozorów	 normalnego	 funkcjonowania	
tego	miejsca,	więc	podobnie	 jak	w	cza-
sach	zaborów,	oczy	wszystkich	Polaków	
skierowane	były	w	stronę	Częstochowy	i	
mimo	zakazu	pielgrzymek	odbywały	się	
one	nadal	w	formie	zakonspirowanej.	
	 Po	drugiej	wojnie	światowej	podczas	
wzrastania	 fali	 przymusowej	 ateizacji	
Jasna	Góra	 i	 wizerunek	Maryi	 znowu	
odegrały	niezwykłą	rolę.	Najważniejszy	w	
tym	udział	miał	Kardynał	Stefan	Wyszyń-
ski,	Prymas	Tysiąclecia.	Jego	umiłowanie	
Maryi	zaowocowało	odważnym	non	pos-
sumus	wypowiedzianym	w	obronie	wiary	
katolickiej	w	Polsce	i	Jasnogórskimi	Ślu-

Z dziejów Cudownego Obrazu
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bami	Narodu	w	1956	roku	w	trzechsetną	
rocznicę	ślubów	Lwowskich.	Królowo Pol-
ski! Przyrzekamy, że z wszelką usilnością 
umacniać i szerzyć będziemy w sercach 
naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i 
nabożeństwo do Ciebie. 

Jej życiodajna 
obecność w Narodzie
Uwolniony	z	więzienia	Prymas	Tysiąc-	

lecia	 inauguruje	w	1957	 roku	akcję	
nawiedzenia	wszystkich	parafii	polskich	
przez	kopię	Obrazu	Matki	Boskiej	Czę-
stochowskiej.	Ówczesne	władze	uznały	
to	 za	 prowokację.	Atmosfera	 konfliktu	
wzrastała	 z	 roku	 na	 rok.	W	 rocznicę	
1000-lecia	Chrztu	Polski	 papież	Paweł	
VI	nie	mógł	przyjechać	do	Częstochowy,	
zatrzymywano	i	w	końcu	"aresztowano"	

pielgrzymującą	po	Polsce	kopię	Obrazu.	
Zamiast	 niej	 wędrowały	 puste	 ramy...	
Mimo,	 szykan	 i	 represji	 Kościół	 znowu	
wyszedł	z	tej	wojny	zwycięsko,	a	komu-
niści	ośmieszeni	i	upokorzeni.	
	 Wybór	Karola	Wojtyły	na	Stolicę	Piotro-
wą	i	jego	tryumfalna	pielgrzymka	do	kraju	
w	1979	roku	zwiastowały	już	kolejny	cud	
-	odzyskanie	przez	Polskę	niepodległości.	
W	czasie	stanu	wojennego	znowu	rzesze	
wiernych	na	Jasnej	Górze	szukały	oparcia	
i	 źródła	duchowych	mocy.	O	znaczeniu	
tego	miejsca	przypominał	Polakom	każ-
dorazowo	Jan	Paweł	II	podczas	swoich	
pielgrzymek	do	Ojczyzny	mówiąc:
	 Jeśli	 chcemy	 dowiedzieć	 się	 jak	
płyną	dzieje	w	sercach	Polaków,	trzeba	
przyjść	tutaj,	trzeba	przyłożyć	ucho	do	
tego	miejsca,	trzeba	usłyszeć	echo	ca-
łego	życia	narodu	w	sercu	jego	Matki	i	

Peregrynacja	Obrazu	Matki	Bożej	Czę-	
stochowskiej	w	naszej	Ojczyźnie	ma	

już	 swoją	historię.	Powstała	w	czasach	
przygotowania	do	obchodów	millennium.	
Zawsze	ożywiała	 świadomość	 religijną,	
jednoczyła	Naród	 i	 dawała	 nadzieję	 na	
zwycięstwo.	Teologiczny	wymiar	Nawie-
dzenia	przedstawił	Ojciec	św.	w	niezwykle	
pięknych	słowach	
"Wychodząc ze swego Jasnogórskiego 
sanktuarium, ażeby nawiedzić po kolei 
wszystkie polskie parafie, Maryja okazała 
się nam wszystkim w sposób szczególny 
Matką. Matka bowiem nie tylko oczekuje 
na swoje dzieci we własnym domu, ale 
idzie za nimi wszędzie(...), gdzie żyją, 
gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, 
gdzie bywają przykute do łoża boleści - a 
nawet tam, gdzie schodzą na manowce, 
gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumie-
nia mają obciążone grzechem.(...) Ona 
przynosi nadzieję w swoim wizerunku... 
Niech będzie błogosławione przebywanie 
Maryi w każdej po kolei parafii" (Jasna 
Góra, 1979 r.).
Czasem	pierwszego	nawiedzenia	parafii	
Brzostek	 przez	Matkę	Najświętszą	 był	
rok	 1971.	Ówczesny	 proboszcz	 parafii	
ks.	Kazimierz	Ostafiński	pisał:	
"Przygotowanie na uroczystość nawie-
dzenia naszej parafii rozpoczęliśmy już 
w listopadzie. Było to przygotowanie 
wewnętrzne poprzez głoszenie nauk 
maryjnych, przez modlitwy, umartwienia, 
dobre uczynki oraz związane z nawiedze-
niem katechezy na lekcjach religii. Z przy-
gotowaniem wewnętrznym postępowało 
przygotowanie zewnętrzne polegające 

Pierwsze Nawiedzenie naszej parafii przez Kopię 
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (25 luty 1971 r.)
We wspomnieniach ks. Prałata Kazimierza Ostafińskiego i wiernych parafii Brzostek

Królowej
	 Powiał	ożywczy	wicher	Ducha	Świę-
tego.	Bez	rozlewu	krwi	skruszyły	się	ba-
stiony	zakłamania	i	terroru.	Po	kolejnych	
dziesięciu	 latach	Polska	zrzuciła	narzu-
cony	jej	przemocą	ustrój	i	już	w	wolnym	
kraju	Ojciec	św.	mógł	dziękować	Matce	
Bożej	za	dar	przywróconej	wolności.	Dar,	
którego	trzeba	strzec	spoglądając	wciąż	
na	Jasną	Górę,	duchową	stolicę	narodu,	
gdzie	według	słów	Henryka	Sienkiewicza	
"Bije	nieśmiertelne	serce	narodu."

Jadwiga	S.	i	Wiesław	T.	
W	artykule	wykorzystano:
1.	"Historia	zakonu	paulinów"	-	o.	Alfons	

Jędrzejowski
2.	"Jasna	Góra"-	Z.	Bania,	S.	Kobielus
3.	Album	multimedialny	 "Jasna	Góra"	

wyd.	Impresja

na planowaniu, a na-
stępnie wykonywaniu 
wystroju kościoła, de-
koracji otoczenia, dróg 
i domów. Wymagało to 
wielkiego wkładu pra-
cy wszystkich ludzi w 
parafii. Trzeba tu pod-
kreślić, że parafianie z 
poświęceniem uczest-
niczyli w przygotowa-
niach nie żałując ani 
grosza ani czasu(...) 19 
lutego rozpoczęły się 
misje maryjne."
"Uroczystość nawie-
dzenia przypadła na 
dzień 25 lutego. Od 
godziny piętnastej na 
placu szkolnym i koś-
cielnym gromadzili się 
ludzie. Oczekiwaniom 
towarzyszyło odma-
wianie różańca i śpiew 
pieśni maryjnych. O go-
dzinie 16.50 odezwały 
się dzwony na znak, 
że orszak z symbola-
mi Matki Najświętszej 
zbliża się do kościo-
ła. O godzinie 17 pro-
boszcz z Januszkowic 
ks. Franciszek Podolski 
z Ewangeliarzem oraz 
delegacja tamtejszej 
parafii z płonącą Świecą, symbolem Matki 
Najświętszej zostali wprowadzeni na po-
dium, gdzie znajdował się już ks. Biskup 

Ignacy Tokarczuk, ordynariusz diecezji 
przemyskiej oraz licznie zgromadzeni ka-
płani (35). Nastąpiło przekazanie symboli 
Nawiedzenia. Płonącą świecę umieścił 

(Dokończenie na str. 4)
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ks. proboszcz Ostafiński na wysokim 
lichtarzu, a Ewangeliarz na pulpicie(...) 
Diakon odśpiewał Ewangelię o Nawiedze-
niu św. Elżbiety, a wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali Magnificat. Po złożeniu hołdu 
Matce Najświętszej przez przedstawicieli 
wszystkich stanów ks. Biskup I. Tokarczuk 
odprawił uroczystą Mszę św. i wygłosił do 
zebranych ludzi kazanie(...) Od godziny 
22 rozpoczęło się czuwanie nocne, o 24 
księża odprawili Mszę św. koncelebro-
waną. Kościół był wypełniony wiernymi, 
którzy adorowali Najświętszy Sakrament 
aż do rana. Od 6.30 rozpoczęły się Msze 
św. dla poszczególnych stanów, o 10.30 
odprawiona została suma, a o 13.30 na-
bożeństwo pożegnalne." (...)
Brzostowianie	 z	wielkim	wzruszeniem	
wspominają	tamto	Nawiedzenie	parafii.	
"Już tydzień przed nawiedzeniem parafii 
kościół został przepięknie udekorowany. 
Wieżę oświetlono żarówkami i reflektora-
mi, a cały dziedziniec kościelny dającymi 
dużo światła rtęciówkami i lampionami. 
Wieczorem świątynia i jej otoczenie 
skąpane w różnokolorowym świetle 
przypominało bajeczny zamek. Nad 
głównymi drzwiami kościoła znajdował 
się duży obraz Niepokalanej biorącej w 
opiekę całą parafię brzostecką, a pod 
nim napis Uwielbia dusza moja Pana. Na 
uroczystość przyszli do Brzostku ludzie 
aż z Pilzna i innych sąsiednich wiosek, 
tak że plac kościelny aż po cmentarz był 
wypełniony. Przeżycie było ogromne, 
wzruszenie dławiło w gardle, gdy zamiast 
obrazu wniesiono na podwyższenie pło-
nącą Świecę i Ewangeliarz. Wokół mnie 
ludzie płakali, nawet mężczyźni mieli łzy 
w oczach." 

Emilia	W.	
	 "Pamiętam, że zanim przed kościo-

łem pojawił się 
orszak z symbo-
lami Matki Naj-
świętszej prze-
jechała tuż koło 
nas spora grupa 
rowerzystów i 
motocyklistów, a 
następnie wspa-
niała banderia 
licząca do po-
nad 100 koni. 
Jeźdźcy przybra-
ni byli w czapki 
krakowskie i w 
biało-czerwone 
wstęgi. Dopiero 
później ukazał 
się proboszcz z 
Januszkowic i 
delegacja z tam-
tejszej parafii. W 
tym momencie 
rozległy się fan-
fary, które swym 
głosem powitały 
Matkę Najświęt-
szą." 
Stanisława	S.	

 Oczekując na 
dzień Nawiedze-
nia naszej para-
fii przez Matkę 
Bożą w Kopii Cu-
downego Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej - Królowej 
Polski, wracam myślami do poprzedniej 
Uroczystości, która miała miejsce 25 lute-
go 1971 roku. Wtedy Matka Boża "wędro-
wała po swym królestwie" w symbolach: 
pustej ramy, Świecy i Ewangeliarza.
 Nawiedzenie to było bardzo wznio-

słym, wspaniałym i niezapomnianym 
przeżyciem dla parafian. Zimowa aura 
nie stanowiła przeszkody, by mężczyźni w 
strojach ludowych wyjechali konno na po-
witanie Matki Bożej u granic parafii, żeby 
towarzyszyć Jej do kościoła w Brzostku. 
Powitanie nastąpiło przed budynkiem 
obecnej poczty na specjalnie przygoto-

wanym podwyższeniu.
 W tym dniu nie tylko 
kościół i jego otoczenie, ale tak-
że wszystkie drogi i domy były 
odświętnie przystrojone. Każdy 
starał się to zrobić jak najle-
piej. Przygotowywaliśmy także 
nasze serca na to Spotkanie 
poprzez modlitwę i spowiedź 
świętą. Radosny i odświętny 
nastrój udzielał się całej spo-
łeczności brzosteckiej parafii. 
 Ja osobiście nie pa-
miętam zbyt wielu szczegółów 
z przebiegu tej Uroczystości, 
gdyż będąc matką sześcio-
miesięcznej córeczki mogłam 
uczestniczyć tylko w jednej 
Mszy św. Wmieszana w tłum 
zebranych wiernych starałam 
się jak najlepiej przeżyć to 
Spotkanie z Matką Bożą. W 
czasie Liturgii Słowa wzruszył 
mnie bardzo piękny śpiew 

(Dokończenie ze str. 3)
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lektora. Westchnęłam wtedy 
do Matki Boskiej: skoro tak się 
złożyło, że oczekuję następne-
go dziecka i jest mi ciężko się 
pogodzić z tą sytuacją, spraw 
proszę, aby to dziecko mogło 
równie pięknie śpiewać na 
Twoją Chwałę. Byłam bardzo 
wzruszona i Matce Bożej w 
modlitwie polecałam to dziecko 
i moje związane z tym niepoko-
je.
 W październiku 1971 roku 
urodziła się moja druga córka. 
Pomyślałam wtedy, że skoro to 
jest dziewczynka to chyba nigdy 
nie będzie mogła zaśpiewać tak 
pięknie na Chwałę Bożą przy 
ołtarzu, jak ten lektor. Wkrótce 
zobaczyłam, że spełniła się 
część mojej prośby - bo dziecko 
mając półtora roczku śpiewało 
w maju przy kapliczce czystym 
głosikiem " Ave, ave Maryja..." - ku zdzi-
wieniu słuchających. Wiedziałam, że jest 
to dar od Matki Bożej.
 Spełniła się także reszta mojej cichej 
prośby skierowanej do Bożej Matki w 
czasie Jej Nawiedzenia. Córka wstąpiła 
do klasztoru i często mogłam ją widzieć 
przy ambonce śpiewającą psalm respon-
soryjny. Zawsze wtedy wracam w moich 
myślach do tamtej chwili i dziękuję Matce 
Bożej za ten wspaniały prezent. To dla 
mnie najcenniejszy dar, a zarazem pa-
miątka Nawiedzenia naszej parafii przez 
Matkę Bożą w 1971 roku.

Parafianka

 "W czasie Nawiedzenia cała trasa od 
Januszkowic do Brzostku była ustrojona 
kolorowymi słupkami oraz wstęgami 
w kolorach narodowych i maryjnych. 
Moja siostra śp. Janina Szczepańska 
przygotowała ze scholą część wokalno-
artystyczną. Ja natomiast, ponieważ 
miałem nieco smykałki malarskiej, wyko-
nałem 6 obrazów na płótnie. W oknie nad 
wejściem głównym do kościoła był obraz 
Niepokalanej stojącej na globie, na któ-
rym były nazwy wsi należących do naszej 
parafii. Z rąk Matki Bożej spływały na te 
miejscowości promienie symbolizujące 
zdroje łask. 

Dnia	16	grudnia	2001	 roku	znowu	z		
wielką	 radością	 i	miłością	 zgroma-

dzimy	się	wokół	Wizerunku	Matki	Boskiej	
Częstochowskiej,	aby	oddać	cześć	Bożej	
Rodzicielce,	która	w	tym	dniu	przybędzie	
z	wizytą	do	naszej	parafii.	Przygotowu-
jąc	się	do	tego	spotkania	prośmy	Matkę	
Bożą,	 aby	 podczas	 dni	 Nawiedzenia	
umocniła	naszą	wiarę,	wyjednała	nadzie-
ję,	dodała	sił	do	walki	z	grzechem,	a	tych	
którzy	 zgubili	 się	 na	 krętych	 ścieżkach	
życia	pojednała	z	Bogiem.	
Ostatnio	widzimy,	że	coraz	częściej	zło	
góruje	 nad	 dobrem,	 czasem	 wydaje	
się	 nam	 nawet,	 że	wokół	 nas	 nie	ma	
już,	 piękna,	 prawdy	 i	miłości.	W	 taką	
smutną	rzeczywistość,	która	codziennie	
nas	przytłacza,	przychodzi	Ta,	która	jest	
samym	Pięknem,	 Dobrem	 i	Miłością.	
Błagajmy	więc,	Maryję	 żeby	wyprosiła	
nam	właściwe	 spojrzenie	 na	wszystkie	
trudne	chwile	życia,	aby	przyniosła	nam	
odwagę	 i	 życiową	 roztropność,	 żeby	
przypomniała	wszystkim	o	miłości	-	ko-
niecznym	warunku	pokoju	na	 świecie	 i	
zbawienia	po	śmierci.	

 Wykonałem też 5 obrazów ilustrują-
cych tajemnice części radosnej Różańca 
św. Obrazy te umieszczone były we 
wnękach muru kościelnego. Główne uro-
czystości nawiedzenia odbywały się przy 
budynku obecnej poczty, przy którym 
ustawiony był ołtarz.(...) Pogodny od rana 
dzień zaskoczył wszystkich w godzinach 
popołudniowych śnieżycą z wiatrem tak, 
że nawet ks. biskup zezwolił, aby męż-
czyźni mieli nakryte głowy z obawy przed 
przeziębieniem."

Aleksander	Szczepański

(Wykorzystano fotografie z 1971 r.)

Matka naszego Pana ponownie przychodzi do nas
Niech	więc	jedynym	istotnym	i	prawdzi-
wym	wyzwaniem	dla	wiernych	oczekują-
cych	Nawiedzenia	będzie	postanowienie	
naśladowania	Maryi	 -	 Jej	 życia,	 cnót	 i	
postawy	 jako	Tej,	 która	 pierwsza	 bez-
granicznie	zaufała	Bogu	i	z	wiarą	przy-
jęła	 Jezusa.	Będzie	 to	 najpiękniejszym	
prezentem	dla	odwiedzającej	nas	Matki	
i	 Królowej	 i	 zbliżającym	 nas	 do	Boga	
wspaniałym	rezultatem	Nawiedzenia.	
W	naszym	Kościele	 ponowimy	w	dniu	
Nawiedzenia	Akt	 Zawierzenia	Diecezji	
Rzeszowskiej	Matce	Bożej	Królowej	Pol-
ski,	którego	tekst	drukujemy	poniżej:

Matko Miłosierdzia Jasnogórska 
Pani i Królowo Polski

	 Twojej	 macierzyńskiej	 opiece	 za-
wierzmy	 samych	 siebie,	 nasze	 parafie	
wioski	 i	miasta.	 Zawierzamy	 kapłanów	
i	 świeckich,	 klasztory	 i	 domy	 zakonne,	
seminarium	 duchowne,	 powołania	 ka-
płańskie,	zakonne	i	misyjne.	
	 Oddajemy	w	Twoją	macierzyńską	opie-
kę	każdy	dom	i	każdą	rodzinę	oraz	ludzi	
chorych,	niepełnosprawnych,	samotnych,	

bezrobotnych,	 a	 zwłaszcza	młodzież	 i	
dzieci,	 także	 i	 te	 nie	 narodzone.	Bądź	
naszą	Przewodniczką	 i	 Przykładem	w	
wykonywaniu	codziennej	pracy,	abyśmy	
przez	wszystko,	co	czynimy,	wzrastali	w	
miłości	Boga	i	w	miłości	ludzi.	
	 Dodawaj	nam	odwagi	i	siły	ducha,	aby-
śmy	całym	swoim	życiem	umieli	wiernie	
służyć	braciom	na	wzór	Twojego	Syna	
Jezusa	Chrystusa.	Naucz	nas	miłować	
Kościół,	Mistyczne	Ciało	Jezusa	Chrystu-
sa	i	miłować	Ojczyznę	naszą,	Polskę.	
	 Módl	się	za	nami	i	prowadź	nas,	aby-
śmy	żywą	wiarą	i	życiem	dawali	świade-
ctwo	Zmartwychwstałemu	Panu.	
	 Dziś	 każdy	 z	 nas	 zanosi	 pokorną	
prośbę:	O	Pani	moja,	o	Matko	moja,	cały	
zawierzam	się	Tobie	i	powierzam	Ci	mój	
wzrok,	mój	 słuch,	moją	mowę,	słowem	
-	całego	siebie.	Jestem	cały	twój,	Matko	
Dobra,	chowaj	i	strzeż	mnie	jako	rzecz	i	
własność	Twoją.	
	 Maryjo,	Królowo	Polski,	 jestem	przy	
Tobie,	pamiętam,	czuwam.
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KRONIKA DUSZPASTERSKA
styczeń	-	listopad

Sakramentalny Związek  
Małżeński zawarli:

Brzostek
1.	Jerzy	Borowiecki	i	Bożena	Nawracaj
2.	Rafał	Radosław	Krawiec	 i	Angelika	 Lato-

szek
3.	Jerzy	Józef	Lemek	i	Monika	Bajda
4.	Stanisław	Wojciech	Puzio	i	Zofia	Stanisława	

Chudzik
5.	Paweł	 Dziedzic	 i	Małgorzata	 Katarzyna	

Surdel
6.	Piotr	Zastawny	i	Agata	Lemek
7.	Piotr	Jacek	Czaja	i	Elżbieta	Synowiecka
8.	Andrzej	Jerzy	Zyguła	i	Dorota	Śliwa
9.	Bogdan	Stefan	Bartusiak	 i	 Lucyna	Agata	

Koś
10.	Waldemar	Jan	Nykiel	i	Małgorzata	Szwe-

da

Bukowa
1.	Vincenzo	Serra	 i	Bożena	Genowefa	Sza-

rek
2.	Zdzisław	Robert	Pietrzak	i	Agnieszka	Sta-

nisława	Kasprzyk
3.	Grzegorz	Dziedzic	i	Anna	Magdalena	Kol-

busz
4.	Roland	Józef	Kopeć	i	Irena	Strugała

Klecie
1.	Marek	Krzysztof	Olszak	i	Barbara	Wójcik

Nawsie Brzosteckie
1.	Bogusław	 Stanisław	Warzecha	 i	 Halina	

Agnieszka	Maziarka
2.	Stanisław	Władysław	Kawalec	 i	Anna	Na-

wracaj
3.	Arkadiusz	Rafał	Szerszeń	i	Agnieszka	Irena	

Piotrowska
4.	Sławomir	Józef	Sieradzki	 i	Agnieszka	Su-

doł
5.	Piotr	Adam	Woźniak	i	Małgorzata	Sury
6.	Stanisław	Paweł	Skocz	 i	Marzena	Teresa	

Dachowska
7.	Ryszard	Sztekiel	i	Janina	Władysława	Szy-

nal
8.	Jacek	Stanisław	Gybernat	i	Sylwia	Justyna	

Michońska

Wola Brzostecka
1.	Piotr	Wójtowicz	i	Anna	Zięba
2.	Krzysztof	 Kamiński	 i	 Barbara	 Bogumiła	

Stojak
3.	Andrzej	Szczepan	Stasiowski	i	Maria	Fryc
4.	Piotr	Kulczak	i	Anna	Furca
5.	Marian	Dudek	i	Marta	Chrząszcz

Zawadka Brzostecka
1.	Tomasz	 Józef	 Siarkowski	 i	Anna	Halina	

Zyguła
2.	Grzegorz	Janusz	Zyguła	i	Dorota	Ogórek
3.	Jan	Stanisław	Surdel	 i	Władysława	Zofia	

Z naszej wspólnoty ode-
szli ze znakiem  
wiary i nadziei  

w zmartwychwstanie  
do życia wiecznego:

Brzostek
1.	Czesława	Ryba
2.	Tadeusz	Szybist
3.	Stefania	Helena	Kobak
4.	Janina	Rozwadowska
5.	Antoni	Lemek
6.	Maria	Grygiel
7.	Helena	Krzyżak
8.	Krystyna	Klęba
9.	Eugeniusz	Adolf	Szczepanik
10.	Stanisław	Hołowicki
11.	Mieczysław	Ludwik	Szukała
12.	Stanisław	Pietrucha
13.	Maria	Zofia	Ryndak
14.	Izabela	Krystyna	Juszkiewicz

Bukowa
1.	Czesława	Maria	Kowalska
2.	Marek	Karaś
3.	Franciszek	Tyburowski
4.	Bronisława	Kasprzyk
5.	Ludwika	Staniszewska

Klecie
1.	Ryszard	Klimato
2.	Józefa	Samborska
3.	Stanisława	Źurowska
4.	Zofia	Baran

Nawsie Brzosteckie
1.	Józef	Maziarka
2.	Władysław	Kurek
3.	Helena	Foryś
4.	Paweł	Piotr	Foryś

Wola Brzostecka
1.	Bronisława	Godniak
2.	Jan	Ryszard	Nowicki
3.	Zofia	Grodzka
4.	Stanisława	Jantoń

Zawadka Brzostecka
1.	Kazimierz	Marek	Nawracaj
2.	Maria	Figura
3.	Janina	Cisoń

Do wspólnoty parafialnej 
poprzez Chrzest Święty 

zostali przyjęci:

Brzostek
1.	Katarzyna	Marta	Augustyn	
2.	Szymon	Sury	
3.	Aleksandra	Kawalec	
4.	Kacper	Dominik	Surdel	
5.	Maksymilian	Kacper	Kurcz	
6.	Oliwia	Szarek	
7.	Katarzyna	Maria	Tyburowska	
8.	Patryk	Karol	Szudy	
9.	Dominik	Paweł	Dziedzic	
10.	 Sebastian	Kumiega	
11.	 Szymon	Józef	Golec	
12.	 Szymon	Krzysztof	Szczepanik	
13.	 Dawid	Stanisz	
14.	 Piotr	Jan	Przebięda	
15.	 Rafał	Szukała	
16.	 Martyna	Weronika	Samborska	
17.	 Tomasz	Andrzej	Ziobrowski	
18.	 Adrian	Sójka	

Bukowa
1.	 Julia	Anna	Żygłowicz	
2.	Arkadiusz	Marcin	Szarek	
3.	Klaudia	Trychta	
4.	Sebastian	Łukasz	Kobak	
5.	Konrad	Szymon	Szarek	
6.	Kamila	Maria	Kobak	
7.	Oliwia	Natalia	Pietrzak	

Klecie
1.	 Jakub	Konrad	Nowicki	
2.	Hubert	Grzegorz	Lesiak	
3.	 Filip	Kacper	Leśniak	
4.	Karolina	Lechwar	

Nawsie Brzosteckie
1.	Kamila	Ewa	Gaweł	
2.	Patryk	Kazimierz	Mroczek	
3.	Krystian	Tyluś	
4.	 Joanna	Katarzyna	Rakowska	
5.	Szymon	Dziedzic	
6.	Paulina	Kinga	Przewoźnik	

Wola Brzostecka
1.	Agata	Małgorzata	Wilusz	
2.	Kinga	Alicja	Grygiel	
3.	Kamil	Łukasz	Staniszewski	
4.	Adrianna	Szpara	
5.	Przemysław	Zięba	
6.	Krzysztof	Waldemar	Bielański	

Zawadka Brzostecka
1.	Katarzyna	Maria	Surdel	
2.	Sylwia	Kinga	Marcinek	
3.	Anna	Maria	Synowiecka	
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KALENDARIUM   LITURGICZNE
8 XII

Niepokalane  Poczęcie  Najświętszej  Maryi  Panny, 
patronki USA. (Uroczystość)

Bóg zachował Najświętszą Pannę od samego początku od 
zmazy grzechu pierworodnego. Uczynił tak ze względu na 
godność Matki Zbawiciela, boskość Jego Osoby i przyszłe 
zasługi. W Kościele Wschodnim uroczyste obchody tego 
dnia datują się od VIII wieku.
 Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony 
przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku. Dogmat ten 
jest zgodny z tekstami Pisma Świętego: "Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 
twoje a potomstwo jej." (Rdz 3,15); "Bądź pozdrowiona 
pełna łaski, Pan z Tobą". (Łk 1,28), a także wynika z tradycji 
oraz pism ojców Kościoła.
 Kult Maryi Niepokalanie Poczętej istniał wśród wy-
znawców wiary chrześcijańskiej na długo przedtem, zanim 
papież ogłosił dogmat; zapoczątkowany został na chrześci-
jańskim wschodzie, na zachodzie nabiera wyrazistości od 
wieku XI.

Modlitwa dnia: Boże, dzięki Niepokalanemu Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny przygotowałeś nadejście Twe-
go Syna. Matkę Jego zechciałeś zachować od wszelkiego 
grzechu. Spraw; abyśmy za Jej wstawiennictwem mogli 
dotrzeć do Ciebie z czystymi sercami. Amen.

14 XII
Św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła. 

(Wspomnienie)

Wcześnie stracił ojca i zmuszony był podejmować zawody 
dostępne jego wiekowi. Na naukę poświęcał godziny nocne. 
Mając 21 lat wstąpił do Karmelitów. Ukończywszy w Sa-
lamance studia, w r. 1567 otrzymał święcenia kapłańskie. 
Wkrótce potem zetknął się ze św. Teresą, która skłoniła go 
do podjęcia reformy zakonu, wspierał także jej starania 
reformatorskie, czym wzbudzał niechęć przeciwników 
reformy. W r. 1577 uprowadzono go siłą i zamknięto w 
karcerze w Toledo. W tym odosobnieniu napisał najpięk-
niejsze strofy swych mistycznych poematów. W rok później 
uciekł stamtąd. W r. 1590 na kapitule w Madrycie wziął 
w obronę zwierzchnictwo karmelitów nad karmelami 
żeńskimi. Doznał za to nowych prześladowań. Toczyły się 
procedury, które doprowadziłyby może do usunięcia go z 
zakonu, ale zapadł na zdrowiu: pełen spokoju zmarł w r. 
1591. Potomności pozostawił swe wielkie dzieła: "Drogę 
na górę Karmel", "Noc ciemną", "Pieśń duchową", "Żywy 
płomień miłości". Kanonizowano go w r. 1726. Pius XI 
ogłosił go ponadto doktorem Kościoła.

Modlitwa dnia: Boże, Twój kapłan św. Jan stał się wzorem 
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wyrzeczenia i pokazał nam, jak kochać Krzyż. Pozwól 
nam zawsze go naśladować, abyśmy w nagrodę, przez całą 
wieczność mogli rozważać Twoją chwałę. Amen.

25 XII
Narodzenie Pańskie. (Uroczystość)

Przeszło dwa tysiące lat temu nastał dzień, w którym 
spełniły się prorocze zapowiedzi: Bóg jest z nami! To wyda-
rzenie miało miejsce w miasteczku Betlejem, leżącym około 
ośmiu kilometrów na południe od Jerozolimy. Zwane jest 
"miastem Dawida", ponieważ tu właśnie Dawid otrzymał 
namaszczenie na króla. Według przepowiedni proroków 
właśnie Betlejem (Dom Chleba) miało stać się miejscem 
narodzin Mesjasza. Kiedy Józef i Maryja znaleźli się w 
Betlejem, "nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Syna..." (Łk 2, 6-7a).
 Uroczysty obchód historycznego faktu przyjścia Jezusa 
na świat od roku 336 obchodzi Kościół 25 grudnia, w 
dniu, w którym poganie obchodzili - wiktorię słonecznego 
światła, przezwyciężającego mroki i chłody (przesilenie 
zimowe).
 W okresie Bożego Narodzenia ustawia się w kościołach 
żłobek. Zwyczaj ten bardzo bliski katolikom, wprowadził 
w roku 1226 - za pozwoleniem papieża - św. Franciszek z 
Asyżu. Podczas wszystkich Mszy św. na słowa wyznania 
wiary: "I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Ma-
ryi Dziewicy i stał się człowiekiem", klękamy, aby uczcić 
Tajemnicę Wcielenia.

Modlitwa dnia: Boże, który uformowaną Twoją ręką, 
naturę ludzką do wysokiej podniosłeś godności; pozwól 
nam wziąć udział w boskości Twego Syna, który przyjął 
naszą ludzką, naturę. Amen
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