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Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty,
Popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty,
I nową treścią wypełnisz swój czas.
Bo cały świat jest pełen śladów Boga
I każda rzecz zawiera jego myśl.
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W obiektywie

fot.  J. Nosal

Boże Ciało

Obchody 640-lecia nadania praw miejskich

Piąta rocznica utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej
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Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty
Popatrz na góry i ciemny las,
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
I nową treścią wypełnisz swój czas…

Te proste słowa znanej, religijnej piosenki 
mówią nam bardzo wiele, przekazują 

w zwyczajny sposób oczywistą PRAWDĘ O 
BOGU. Tu nie trzeba wielkiej filozofii, kosz-
townych wyjazdów, tu wystarczy rower albo 
iść pieszo, aby zwiedzić nasze brzosteckie trasy 
rowerowe – teraz oznakowane tabliczkami. 
Mamy wakacje, dla uczniów szkół: podsta-
wowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i 
studentów to czas wolny od zajęć lekcyjnych. 
Narzekamy, że bardzo mało osób wyjeżdża na 
kolonie, obozy czy wczasy z rodzicami i mło-
dzież się nudzi wpadając w przesadne lenistwo. 
A podczas wakacyjnych wędrówek po Ziemi 
Brzosteckiej można poznać piękno swej małej 
Ojczyzny i z każdej wędrówki wrócić bogat-
szym i nową treścią wypełnić swój czas….

I. TRASA ROWEROWA nr 1 „DOLINĄ GO-
GOŁÓWKI”
Liczy około 12 kilometrów, jest bardzo ciekawa i 
należy do łatwiejszych. Przeważa teren równinny 
i nie ma tu stromych podjazdów. Przejeżdżając tę 
trasę można zwiedzić najstarsze obiekty sakralne, 
cmentarze, dwory oraz osobliwości przyrody 
położone w dolinie potoku Gogołówka.
1. Brzostek – tablica informacyjna.
Ruszamy spod tablicy informacyjnej Gminy Brzo-
stek drogą krajową nr 73 w kierunku północnym. 
Idziemy do Rynku i widzimy znaną budowlę.
2. Kościół Parafialny pw. Znalezienia Krzyża 
Św. 
To neoklasycystyczna świątynia z 1816r., 
wzniesiona na fundamentach i kryptach starego 
kościoła. Wewnątrz znajduje się cenny i zabyt-
kowy ołtarz Św. Leonarda z początku XVIIw. 
Na wieży dzwon z 1521 r., wokół odnawiany 
mur z XIXw. 
 Potem udajemy się do widocznego na wzniesieniu 
cmentarza parafialnego. To najstarsza nekropolia 
w okolicy założona 200 lat temu, przechodząc 
widzimy piękne pomniki nagrobne z końca XIX 
w. Na środku cmentarza znajduje się:
3. Kaplica Św. Anny. Zbudowana w 1864 r. w 
stylu neogotyckim. Fundatorami byli Marian 
(burmistrz Brzostku) i Anna Mysłowscy.
Idziemy dalej cmentarną aleją, po wyjściu docho-
dzimy do ul. Słonecznej i skręcamy w lewo. Na-
stępnie jedziemy 500 metrów i po prawej stronie 
zobaczymy z drogi kolejny obiekt, to:
4. Krzyż Jubileuszowy. Wzniesiony został w 
2000 r., ma 10 metrów wysokości i 4 rozpiętości 
ramion. Przedstawia dwoistą naturę Chrystusa: 
Boską – symbolizowana przez powierzchnię gład-
ką oraz ludzką – przez chropowatą. To wzgórze 
jest doskonałym punktem widokowym na dolinę 
Wisłoki i pasmo Liwocza.
Wracamy się i skręcamy w prawo, dalej ul. Sło-
neczną jedziemy 1,5 km, mijamy granicę Brzostku 
i jesteśmy w Opacionce. Potem dojeżdżamy do 
drogi Klecie-Frysztak, skręcamy w prawo, mija-
my mostek na Gogołówce i tu są Januszkowice, 
po pokonaniu 400 m. widzimy:
5. Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego w 
Januszkowicach. Parafia założona w 1967 r. 
(wydzielona z brzosteckiej), w pobliżu Droga 

Krzyżowa umiejscowiona w pozostałościach w 
parku, widzimy też: 
6. Dwór szlachecki. Ten okazały obiekt kla-
sycystyczny z pocz. XIX w. zbudowany został 
na planie prostokąta na wysokich murowanych 
piwnicach. Posiada resztki okazałej galerii ko-
lumnowej wzdłuż frontowej ściany zachodniej. 
Obecnie dwór jest opuszczony i zdewastowany, 
grozi zawaleniem, dlatego teren wokół został 
ogrodzony. Za rzeką widoczna: 
7. Kaplica cmentarna pw. Św. Ludwika z 1834 
r.– przeniesiona z miejsca obecnego kościoła w 
1984 r. Jej fundatorami byli dawni właściciele 
Januszkowic – Konstanty i Maria Fihauzerowie. 
Wracamy do znanej nam szosy, skręcamy w lewo 
i po przejechaniu 500 m. widzimy po lewej stronie 
w okazałe drzewo, to:
8. Pomnik przyrody, ponad 600-letni dąb (1004 
cm obwodu). Według legendy tu było miejsce 
odpoczynku udającej się niegdyś na Węgry 
królowej Jadwigi. Warto udać się kilkadziesiąt 
metrów dalej i zobaczyć tajemnicze wzniesienie 
o nazwie Winna Góra, jest ono w kształcie kopca, 
porośnięte lasem. Z tym wzgórzem związane są 
liczne legendy. 
Następnie wracamy do drogi, skręcamy w lewo 
i przejeżdżamy 2,5 km po płaskim terenie doliną 
Gogołówki, zbliżamy się w Kleciach do skrzyżo-
wania z główną drogą nr 73. Wjeżdżamy w prawo 
na chodnik i przed Szkołą Rolniczą skręcamy w 
lewo, widzimy rozległe:
9. Stawy w Kleciach powstałe po wyrobiskach, 
służą obecnie do celów rekreacyjnych. Wracamy 
się i kierujemy się w stronę Brzostku. Po przebyciu 
500 m mamy kolejny obiekt:
10. Zespół dworski Pawłowskich. Od strony 
północnej znajdują się pozostałości po parku 
krajobrazowym wraz ze stawami. W środku dwór 
klasycystyczny z I poł. XIX w., prostokątny, 
parterowy, częściowo podpiwniczony, fasadą 
zwrócony na zachód. Obok z tego okresu oficyna 
dworska, prostokątna, parterowa z mieszkalnym 
poddaszem. W pobliżu dawna gorzelnia oraz 
spichlerz, stodoły i stajnie.
Wracamy do drogi nr 73, skręcamy w prawo i 
zaraz jest wjazd na w ul. Połaczówka. Jedziemy 
500 m, potem na wzniesieniu widzimy kamienne 
schody, mur, bramę i wieżyczkę, to:
11. Kaplica Św. Leonarda. Neogotycka kaplica 
wzniesiona w 1890 r. w miejscy gdzie stał niegdyś 
kościół parafialny już w XII w., słynący z kultu 
św. Leonarda. Wokół najstarsze przykościelne 
cmentarzysko, a obecnie cmentarz wojskowy nr 
220 z I wojny światowej, zbudowany w 1916 r. 
wg. projektu Glassner Matschako. Na pow. 825 
m. kw. pochowano ponad 250 żołnierzy.
Po zwiedzeniu tej pięknej nekropolii wracamy do 
skrzyżowania i skręcamy w prawo, znajdujemy 
się na ul. Węgierskiej i wracamy do Brzostku, 
tam na Rynku jest:
12. Kaplica pw. św. Jana Nepomucena. Wznie-
siona w 1816 r. Zbudowana z kamienia na rzucie 
prostokąta zamkniętego absydą. Fasada ozdobio-
na dwoma kolumnami, które wspierają wysunięty 
do przodu trójkątny fronton.
To ostatni zabytkowy obiekt na tej łatwej trasie 
„Doliną Gogołówki”. 
 Opr. Na podst. „Rowerowe wędrówki po Gmi-
nie Brzostek”, gdzie są opisy pozostałych trzech 
tras rowerowych.

WAKACJE Z PANEM BOGIEM Dekalog 
kierowcy
I. Nie zabijaj.

I I .  Niech droga 
będzie dla ciebie 
narzędziem jed-
noczącym osoby, 
a nie śmiertelnym 
niebezpieczeń -
stwem.

III. Niech uprzej-
mość,  popraw -
ność i ostrożność 
pomogą ci wyjść z 
nieprzewidzianych 
sytuacji.

IV. Okazuj miłosier-
dzie i pomagaj bliź-
niemu w potrzebie, 
szczególnie gdy 
jest ofiarą wypad-
ku drogowego.

V. Niech samo-
chód nie będzie 
dla ciebie przeja-
wem władzy, pano-
wania i okazją do 
grzechu.

VI. Z miłością prze-
konuj młodych i 
nie tylko młodych 
do tego, aby nie 
zasiadali za kie-
rownicą, gdy nie 
są w stanie.

VII. Wspieraj rodzi-
ny ofiar wypadków 
drogowych.

VIII. Doprowadź do 
spotkania ofiary i 
agresora we właś-
ciwym momencie, 
ażeby mogli prze-
żyć wyzwalające 
doświadczen ie 
przebaczenia.

IX. Na drodze chroń 
słabszego.

X. Poczuwaj się do 
odpowiedzialności 
za innych.
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„Nieznajomość Pisma świętego jest 
nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim)

Biblia, zwana również Pismem św., nie jest jedną Księgą, lecz 
zbiorem wielu pojedynczych pism. Kto kupuje Biblię, ten 

nabywa od razu całą bibliotekę. Składa się ona z 73 ksiąg i dzieli 
się na dwie części: Stare Przymierze obejmuje 46 ksiąg, a Nowe 
Przymierze 27 ksiąg.
Lista ksiąg Starego Testamentu przyjmowana przez katolików 
jest większa o 7 ksiąg od listy żydowskiej, (która nie obejmuje 
ksiąg; Judyty, Tobiasza, Stracha, 1-2 Machabejskich, Barucha) i 
inaczej się dzieli. Oficjalna lista ksiąg biblijnych nazywana jest 
kanonem, tzn. katalogiem ksiąg natchnionych.
 Żydzi (a z nimi protestanci) przyjęli kanon krótszy, zwany pa-
lestyńskim (39 ksiąg). Kościół katolicki natomiast przyjął kanon 
żydów z diaspory (Egipt), który zawarty jest w tzw. Septuagincie, 
tj. w najstarszym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu do-
konanym w III-II w. przed Chrystusem w Aleksandrii i przezna-
czonym dla zamieszkujących tam żydów hellenistów, którzy nie 
znali już języka hebrajskiego. W tłumaczeniu tym jest 46 ksiąg, 
z tego wynika, że tłumacze Septuaginty dysponowali kanonem 
dłuższym. Pierwotne chrześcijaństwo przyjęło to tłumaczenie i 
tę liczbę ksiąg. Wielu badaczy jest zdania, że pierwotnie wszyscy 
żydzi – mieszkający tak w Palestynie, jak i w diasporze – używali 
kanonu dłuższego (46 ksiąg). Skrótu tego kanonu dokonali rabini 
żydowscy po roku 70 tj. po zniszczeniu świątyni i Jerozolimy 
przez Rzymian. Księgi, których nie ma w kanonie żydowskim 
(wymienione wyżej) nazywają się deuterokanoniczne, te zaś, 
które są w obu kanonach – protokanoniczne.
Kościół katolicki i jedne i drugie przyjmuje z tą samą czcią i 
uznaje za natchnione. W protestanckich wydaniach biblii nie 
ma ksiąg deuterokanonicznych (np. w wydaniach Brytyjskiego 
Towarzystwa Biblijnego). Nie można więc mówić, że biblia prote-
stancka nie różni się od katolickiej. W wydaniach ekumenicznych 
biblii księgi deuterokanoniczne są umieszczone na końcu Starego 
Testamentu pt. „Księgi deuterokanoniczne”.
Stary Testament dzielimy na:
�. Księgi historyczne:
 Pięcioksiąg Mojżesza (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt)
 Oraz – Joz, Sdz, 1-2 Sm,  1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, Rt, Tb, 

Jdt, Est,1-2 Mch.
2. Księgi dydaktyczne: Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr.
�. Księgi prorockie:
a. Prorocy więksi; Iz, Jr (z Lm, Ba), Ez, Dn.
b. 12 proroków mniejszych; Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, 

So, Ag, Za, Ml.
Księgi Starego Przymierza powstały w trzech językach: hebraj-
skim, aramejskim i greckim. W języku hebrajskim powstała 

zdecydowana większość tekstów, w języku aramejskim powstały 
tylko fragmenty takich ksiąg jak (Jr, Dn, Ezd), a w języku greckim 
dwie księgi (Mdr, 2 Mch).
W języku greckim zachowały się księgi: Syr, Ba i 1 Mch, chociaż 
powstały w języku hebrajskim.
 Na wzór katolickiego podziału Starego Testamentu dzieli się 
również Nowy Testament:
�. Księgi historyczne: cztery ewangelie (ewangelia – pochodzi 

z języka greckiego i oznacza „Dobrą Nowinę”, „Radosną 
Nowinę”) – Mt, Mk, Łk. J i Dzieje Apostolskie – Dz.

2. Księgi dydaktyczne: trzynaście listów św. Pawła: Rz, 1-2 Kor, 
Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2 Tes, 1-2 Tm, Tt, Flm; List do hebrajczy-
ków – Hbr; siedem listów katolickich (tzn. powszechnych, są 
pismami, które nie były skierowane do konkretnej gminy lub 
osoby, lecz całego Kościoła); Jk, 1-2 P, 1-3 J, Jud.

�. księgi prorockie: Apokalipsa św. Jana – Ap.
Księgi Nowego Testamentu zostały spisane w języku greckim 
z wyjątkiem – Ewangelii według św. Mateusza, która powstała 
w języku aramejskim lub hebrajskim. Język grecki, w którym 
został napisany Nowy Testament nazywa się - koine dialektos 
(dialekt rozpowszechniony). Był to język życia codziennego, 
powszechnie używany w Basenie Morza Śródziemnego po pod-
bojach Aleksandra Wielkiego i różni się od greki klasycznej; jest 
bardziej uproszczony i wykazuje naleciałości obce, szczególnie 
semickie.
 Poszczególne księgi pisma św. podzielone są na rozdziały i 
wiersze. Podział ten nie istniał jednak od samego początku. W 
XII w. jeden z profesorów paryskich (kardynał Stephan Langton) 
wprowadził do łacińskiego tłumaczenia Biblii stosowany do dzi-
siaj podział na rozdziały. Oznaczenie wierszy zastosował po raz 
pierwszy paryski drukarz (Robert Estienne) w wydanym przez 
siebie w roku 1551 łacińskim przekładzie Pisma św.
Oto kilka przykładów, jak należy odczytywać podane zapisy 
fragmentów Pisma św.
- 2 Krl 6,32-7,2 – oznacza: drugą Księgę Królewską rozdział 6, 
wiersze od 32 do rozdziału 7, wiersz 2.
- Dz. 2,43-47 – oznacza: Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wiersze 
od43 do 47.
- J 14,1-14.20 – oznacza: Ewangelię wg św. Jana rozdział 14, 
wiersze od 1 do 14 oraz wiersz 20.
 Propozycja: Przyswój sobie pełne nazwy ksiąg Pisma św. oraz 
ich skróty, spróbuj także odnaleźć w twojej Biblii cytowane np 
w prasie fragmenty poszczególnych ksiąg Pisma św.

Opracował W.N.

UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKA
Co oznaczają słowa: Ślubuję 

Ci uczciwość małżeńską?

Słowa te odnoszą się do życia seksualnego w małżeństwie i 
do zasad, które nimi rządzą. Małżonkowie, ślubując sobie 

uczciwość, ślubują sobie po prostu czystość we współżyciu 
małżeńskim. Trzeba, bowiem pamiętać, że VI przykazanie, 
podobnie zresztą jak wszystkie inne przykazania, obowiązuje 
każdego człowieka i przez całe życie. Zatem czystość obowiązuje 
również małżonków i nie są od niej zwolnieni przez zawarcie 
małżeństwa. Jedynie inaczej wygląda czystość małżeńska niż 
czystość narzeczeńska czy wdowieńska i celem odróżnienia jej 
od tamtych nazywa się uczciwością małżeńską.

Współżycie seksualne małżonków będzie uczciwe wtedy, gdy 
odbywać się będzie tak, aby była poszanowana godność własna 

i współmałżonka. Współżycie seksualne w małżeństwie jest 
zaplanowane prze Boga jako wyraz świadczenia sobie miłości i 
przekazywania daru życia. Przez współżycie seksualne małżon-
kowie współpracują z Bogiem w przekazywaniu nowego życia, 
dlatego ich współżycie jest czymś dobrym, a Pan Bóg ma prawo 
postawić pewne zasady współżycia jako Ten, który jest Panem 
Życia. Zasady te określają, kiedy współżycie małżonków jest 
uczciwe, godne i czyste.

Kiedy współżycie małżonków jest 
uczciwe?

Ojciec Św. Paweł VI stwierdza: „... stosunek małżeński z 
najgłębszej swojej istoty, łącząc najściślejszą więzią męża i 
żonę, jednocześnie czyni ich zdolnymi do zrodzenia nowego 
życia, zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mężczy-
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zny i kobiety. Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne 
elementy stosunku małżeńskiego, więc oznaczenie jedności i 
rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on w pełni swoje znaczenie 
wzajemnej i prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie do bar-
dzo wzniosłego zadania, do którego człowiek zostaje powołany 
- mianowicie do rodzicielstwa” (HV 12).

Krótko mówiąc, Ojciec św. stwierdza, że współżycie sek-
sualne małżonków jest uczciwe wtedy, kiedy są spełnione i 
to równocześnie dwa warunki, a mianowicie: kiedy współży-
cie seksualne jest wyrazem miłości małżeńskiej i kiedy jest 
skierowane ku poczęciu nowego życia. Trzeba, zatem kolejno 
rozważyć oba te warunki.

Gdyby u człowieka przy współżyciu seksualnym chodziło 
tylko o zaspokojenie potrzeby seksualnej, popędu to byłoby to 
na poziomie niegodnym człowieka, ubliżałoby to jego godności 
osobowej, jednym słowem byłoby to nieuczciwe, niegodne, 
nieczyste. Lepsze zrozumienie tego ułatwi z pewnością nastę-
pujący przykład: Lekarze zgodnie stwierdzają, że nie powinno 
być współżycia w małżeństwie przynajmniej 6 tygodni przed 
porodem i 6 tygodni po porodzie ze względu na dobro mającego 
przyjść na świat dziecka i samej kobiety. Gdy w takiej sytuacji 
mąż domaga się współżycia, a nawet je wymusza, nie zważając 
na dobro dziecka i żony, dochodzi do głosu jedynie popęd i chęć 
zaspokojenia potrzeby seksualnej. Współżycie seksualne nie jest 
wówczas wyrazem miłości, lecz wyrazem egoizmu, który nie 
zważa na dobro drugiego, a kieruje się jedynie chęcią użycia. 
Takie współżycie jest nieuczciwe, niegodne i nieczyste. 

Drugim warunkiem, od którego zależy uczciwość współżycia 
seksualnego w małżeństwie jest jego ukierunkowanie, nasta-
wienie na poczęcie nowego życia. Skoro więc małżonkowie 
umyślnie czynią cokolwiek, aby wskutek współżycia nie doszło 
do poczęcia, czyli podejmują współżycie antykoncepcyjne, staje 
się ono nieuczciwe, ponieważ chodzi wówczas jedynie o użycie 
i zaspokojenie potrzeby seksualnej, co sprzeciwia się godności 
ludzkiej małżonków. Tym samym małżonkowie przekreślają 
Boży plan, czyli grzeszą. Nie ma przy tym żadnego znaczenia 
okoliczność, jakich środków antykoncepcyjnych małżonkowie 
używają, gdyż ich nastawienie w każdym przypadku jest jedna-
kowo antykoncepcyjne.

Ta sama zasada dotyczy stosunku przerywanego, przez który 
małżonkowie pozbawiają akt małżeński „właściwego mu zna-
czenia i celowości” (HV 13), czyli małżonkowie przekreślają 
zasadniczy podwójny sens aktu małżeńskiego, który ma wyrażać 
miłość i być skierowany ku życiu.

Podsumowując należy stwierdzić, że: podane przez Ojca 
św. Pawła VI warunki uczciwości współżycia małżeńskiego 
nie są wynikiem jakiegoś dowolnego ustalenia. Są logicznym 
wnioskiem prawdy podkreślanej przez Sobór Watykański II, że 
małżonkowie są współpracownikami Boga - Stwórcy, a więc 
mają przekazywać życie na Jego podobieństwo. Ponieważ Bóg 
- Stwórca stwarza z miłości, daje życie, jest Ojcem, dlatego że 
jest miłością, podobnie małżonkowie miłując się i dając wyraz 
swojej miłości we współżyciu seksualnym, dają życie swoim 
dzieciom, stają się rodzicami. Taki jest plan Boży odnośnie 
małżeństwa, a zachowanie tego planu jest gwarancją szczęścia 
małżeńskiego i rodzinnego.

Zakończeniem niech będą piękne słowa Ojca św. Jana Pawła 
II: „W chrześcijańskiej wizji czystość nie oznacza bynajmniej 
odrzucenia czy też pogardy dla płciowości ludzkiej: oznacza 
raczej energię duchową, która broni miłości przed niebezpieczeń-
stwami ze strony egoizmu i agresywności oraz potrafi kierować 
ją ku pełnemu urzeczywistnieniu” (FC 33). 

Oprac: Jolanta Synowiecka
Źródła:
1. Paweł VI, Humanae vitae. Encyklika o zadaniach moralnych w dziedzinie 
przekazywania życia ludzkiego, Wrocław 1994
2. Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja Apostolska o zadaniach 
rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Wrocław 1995
3. Pulikowski J., Urbaniak A., Chrześcijańskie spojrzenie na płciowość, 
Oficyna Współczesna, Wrocław 1994
4. Wiśniewska - Roszkowska K., I ty kiedyś założysz rodzinę, Wydawnictwo 
Michalineum, Warszawa - Struga 1990

Bierzmowani w parafii
Dnia 25-04-2006 103 młodych brzosteckich parafian przyjęło 

Sakrament Bierzmowania. Uroczystość odbyła w czasie wi-
zytacji kanonicznej.
Ksiądz Biskup Edward Białogłowski udzielił Sakramentu nastę-
pującym osobom: Bulsa Magdalena, Bulsa Maria, Bulsa Monika, 
Chudy Marzena, Cwynar Jerzy, Czernik Katarzyna, Domaradzki 
Mateusz, Dreschler Paweł, Kawalec Joanna, Kawalec Wojciech, 
Kolbusz Agnieszka, Kumiega Tomasz, Kurcz Kinga, Miszczak 
Dorota, Moszczyńska Joanna, Pieniądz Dagmara, Rak Adam, 
Samborska Magdalena, Smoła Agnieszka, Surdel Wioleta, Szukała 
Monika, Tokarz Paweł, Urban Rafał, Wąsik Aleksandra, Wójcik 
Dawid, Żygłowicz Piotr, Barbarzak Beata, Horowski Adrian, 
Hunia Barbara, Kamińska Adriana, Młyniec Mateusz, Rogowska 
Ewelina, Surdel Adriana, Szewczyk Błażej, Szot Ewelina, Szot 
Justyna, Sztorc Daniel, Tocki Sławomir, Wereszczyńska Agniesz-
ka, Zegarowska Otylia, Bachara Radosław, Chomiszczak Patryk, 
Drapich Dominik, Furman Mateusz, Gil Mateusz, Gotfryd Paweł, 
Lejkowska Dominika, Leśniak Damian, Lisak Paulina, Nawracaj 
Jacek, Parat Martyna, Piekarczyk Piotr, Piekarczyk Weronika, 
Płaziak Żaneta, Sarnecki Sebastian, Sołtys Kamil, Strączek Anita, 
Surdel Paweł, Szarek Paweł, Wąsik Justyna, Banaś Karol, Bawiec 
Sławomir, Czekaj Ewelina, Dziedzic Paweł, Furman Aleksandra, 
Furman Mateusz, Gierut Radosław, Grygiel Izabela, Kalina Klaudia, 
Kolbusz Damian, Marcinek Rafał, Orzech Żaneta, Pisarek Marzena, 
Płaziak Dagmara, Przewoźnik Amelia, Roś Dominik, Sobol Joanna, 
Surdel Renata, Tyburowska Katarzyna, Wodzisz Nina, Żydek Kata-
rzyna, Cisoń Marta, Karaś Anna, Kopera Artur, Krakewski Tomasz, 
Kudłacz Agnieszka, Kurek Magdalena, Maziarka Anna, Maziarka 
Radosław, Mazur Krzysztof, Michoński Dawid, Rak Dawid, Skocz 
Łukasz, Skórska Justyna, Staniszewski Michał, Sztorc Justyna, 
Trychta Dagmara, Tyluś Agata, Zięba Magdalena, Szpara Edyta, 
Lipka Mateusz, Orlow Grzegorz, Surdel Paweł. 
 Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Du-
cha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost 
łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej 
jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary 
Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary 
chrześcijańskiej” (KomKKK 268). Bierzmowanie umacnia nas na 
drodze do świętości i uzdalnia do podejmowania i realizowania od-
powiednich zadań we wspólnocie Kościoła i w życiu społecznym.

Podczas obchodów 640-lecia nadania Brzostkowi praw 
miejskich miała miejsce prezentacja nowej książki pt. Z 

DZIEJÓW BRZOSTKU. STUDIA I MATERIAŁY. TOM I. 
XIX – XX wiek, wydanej przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej i Urząd Gminy w Brzostku. Jest to bardzo 
cenna, profesjonalnie przygotowana, naukowa publikacja pod 
redakcją ks. dr. hab. Bogdana Stanaszka, który jest autorem 
bardzo wielu wydawnictw o Brzostku i okolicach.  We wstępie 
ks. B. Stanaszek napisał, że prezentowana książka rozpoczyna 
nową serię wydawniczą, która będzie kontynuowana w latach 
następnych. Na omawianą publikację składają się: naukowe 
artykuły, dokumenty, wspomnienia, okolicznościowe sprawo-
zdania związane z jubileuszem oraz materiały do bibliografii 
Brzostku. Wydany tom I Z dziejów Brzostku… dotyczy XIX 
i XX wieku i zawiera 20 odrębnych pozycji posegregowanych 
według powyższego schematu. Szczególnie interesujące są spra-
wozdania instytucji gminnych i artykuły dotyczące aktualnych 
lub powojennych dziejów w tym autorstwa ks. B. Stanaszka pt. 
Trzy krzyże przepasane kirem. Represje władz komunistycznych 
wobec przewodniczącego NSZZ „Solidarność” SKR Brzostek 
oraz wspomnienia: Jana Śmiechowskiego pt. Historie i historyjki 
brzosteckie i Stanisława Niemca pt. Moje wspomnienia. Redak-
tor zapowiada wydanie tomu II w przyszłym roku, dotyczącego 
dziejów Brzostku w czasach przedrozbiorowych i wyraża na-
dzieję, że nowa publikacja posłuży Czytelnikom do lepszego 
poznania dziejów naszej Małej Ojczyzny. 
Wydana książka jest do nabycia w Bibliotece Gminnej.

Nowa publikacja
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Obchody 640-lecia lokacji Brzostku
Już 640 lat upłynęło, kiedy 

to Opat Jan Zakonu Be-
nedyktynów z Tyńca podniósł osadę 
Brzostek nad Wisłoką do rangi miasta! 
W dniach 17-18 czerwca przeżywaliśmy 
uroczystości związane z tą rocznicą. To 
pierwsza taka  impreza w powojennej 
historii naszej miejscowości. Pierwszy 
dzień zorganizowany został przez 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w 
Brzostku. W drugim najważniejszym 
dniu miała miejsce uroczysta Msza 
Św. w kościele brzosteckim oraz sesja 
naukowa połączona z wystawami i re-
gionalną gościną w Szkole Podstawowej 
im. Komisji Narodowej w Brzostku. 
Obchody bardziej uświadomiły nam, że 
jesteśmy spadkobiercami bogatej i wie-
lowiekowej historii oraz silnej miejskiej 
tradycji. Głównymi gospodarzami byli: 
Zofia Skórska - Przewodnicząca Rady 
Gminy, Leszek Bieniek - Wójt Gminy i 
Jerzy Potrzeba - Sołtys Brzostku oraz 
instytucje i stowarzyszenia: Urząd 
Gminy w Brzostku, Rada Gminy w 
Brzostku, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Brzosteckiej, Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Gminy Brzostek, 
Centrum Kultury, Katedra Historii 
Kościoła Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Rada Sołecka, Gimna-
zjum w Brzostku, Szkoła  Podstawowa 
Brzostku.
 W niedzielę 17 VI o godz. 14.00 rozpo-
czął się program artystyczny pt. „Rzecz o 
Brzostku w GOK-u”, przygotowany przez 
brzosteckie Gimnazjum, na który złożyły 
się: kostiumowe inscenizacje historyczne 
przedstawiające dawne dzieje Brzostku, 
polskie tańce narodowe, taniec żydowski 
oraz piosenki i indywidualne minikon-
certy. Artystycznym występom na sali 
kinowej w wykonaniu gimnazjalistów to-
warzyszyły wystawy i prezentacje: obra-
zujące dzieje Brzostku, lokalne rzemiosło 
cechowe, lokację na prawie magdebur-
skim, ważne postacie z Brzostki i okolic, 
szkice przedstawiające brzosteckich 
włodarzy oraz plastyczne prace uczniów 
o futurystycznej tematyce, promowano 
nowe wydawnictwa ukazujące liczne 
walory naszej Małej Ojczyzny. Potem 
barwny i cudny „korowód brzostowian” 
w strojach epok historycznych od średnio-
wiecza do czasów najnowszych przeszedł 
na stadion sportowy. Maszerowała Jej 
Wysokość Królowa Jadwiga ze swą ry-
cerską i dworską świtą, pierwsi wójtowie, 
żak Mateusz, Opat Jan z zakonnikami, 
przedstawiciele różnych stanów: strojna 
szlachta, chłopi i mieszczanie wśród 
których nie brakowało rzemieślników 
wielu profesji na czele z katami, żydow-
skich karczmarzy, a i biedoty. Liczni byli 
przedstawiciele brzosteckiego patrycjatu 
i inteligencji z przełomu XIX i XX wieku 
– kobiety w długich, stylowych sukniach; 
mężczyźni w nienagannych garniturach. 

Po przybyciu na stadion rozpoczął się 
festyn pt. „Fantazje nie tylko historyczne” 
również organizowany prze Gimnazjum w 
Brzostku. W ramach tego był wystawny 
pokaz mody mieszczańskiej, odgrywano 
historyczne scenki rodzajowe, handlo-
wano „odpustami”, jadłem i gadżetami z 
różnych epok, Żydzi też mieli swe stra-
gany. Nie zabrakło szałowego przeglądu 
współczesnej młodzieżowej twórczości 
taneczno-wokalnej, który był niezwykle 
atrakcyjny.  A fani sportu mieli mecz piłki 
nożnej: Gimnazjum kontra Samorządow-
cy. Liczne były atrakcje dla dzieci, a na 
koniec zabawa taneczna dla dorosłych. 
Całość wypadła bardzo kolorowo, oka-
zale i radośnie. Wielkie brawa i podziw 
należy oddać uczniom, pracownikom, 
a szczególnie nauczycielom i Dyrekcji 
Gimnazjum w Brzostku za twórczą 
inwencję i zaangażowanie. Artyści 
wszelkich specjalności są wśród nas!  
Drugiego dnia uroczystości miały bardziej 
oficjalny charakter. O godz. 10:00 w 
pięknie ustrojonym kościele parafialnym 
w Brzostku odprawiono koncelebrowaną 
Mszę św. w intencji miasteczka. Przy 
ołtarzu przewodniczył ks. Tadeusz Preis, 
a towrzyszyli księża rodacy: Szymon 
Nosal, Bogdan Stanaszek, Krzysztof Ty-
burowski, Marek Urban. Obecny był też 
ks. Dziekan Emil Midura. Na Mszy św. 
zgromadzili się przedstawiciele: władz 
samorządowych gmin, powiatu i woje-
wództwa, parlamentarzyści, dyrektorzy, 
sponsorzy, parafianie. Barwnie prezen-
tował się znany z niedzieli gimnazjalny 
korowód „brzostowian” w epokowych 
strojach, a dostojnie poczty sztandarowe. 
Po rozpoczęciu nabożeństwa ks. T. Preis 
w imieniu swoim i ks. Proboszcza uroczy-
ście powitał wiernych, natomiast homilię 
wygłosił ks. K. Tyburowski. Powiedział 
on, nawiązując do tekstu Ewangelii o ro-
dowodzie Jezusa, że pojedynczy człowiek 
i całe społeczności często odwołują się do 
swych korzeni po to, aby udokumentować 
własne miejsce na Ziemi i swą tożsamość. 
Kaznodzieja odczytał tłumaczone przez 
siebie fragmenty historycznego tekstu z 
18 czerwca 1367 roku o nadaniu praw 
miejskich Brzostkowi przez Opata tynie-
ckiego Jana Jakubowi synowi Stefana. 
Wskazane zostało w ewangelicznym 
kontekście, że rody i społeczeństwa całe 
różnych mają przodków – od szlachetnych 
i zasłużonych aż do takich, o których 
wstyd wspominać. Lecz Dobry Bóg nie 
jest tylko Panem świętych, ale pragnie 
nawrócenia i zbawienia każdego czło-
wieka mającego swe określone miejsce 
na ziemi na przestrzeni wieków. Po Mszy 
św. prowadzeni przez poczty sztandarowe 
zgromadzeni wierni, korowodem przeszli 
do budynków Szkoły Podstawowej, a 
przygrywała wszystkim kapela „Brzosto-
wiane”. Tam w odświętnie udekorowanej 
nowej sali gimnastycznej miała miejsce 

sesja naukowa. Licznie zebranych gości 
i mieszkańców powitała pani Przewodni-
cząca Rady Gminy, a następnie pierwszy 
wykład miał prof. dr hab. Feliks Kiryk 
– b. Rektor Akademii Pedagogicznej w 
Krakowie, wybitny mediewista. Prele-
gent jako przewodniczący sesji, wygłosił 
wykład pt. Początki i rozwój miasta do 
końca XVI wieku. W swym wystąpieniu 
profesor w sposób bardzo przystępny i 
interesujący przedstawił ogólnie dzieje 
miast w Polsce oraz samego Brzostku w 
świetle dostępnych dokumentów. Wska-
zywał na wielkie znaczenie Klasztoru 
Benedyktynów w osadnictwie i tworzeniu 
kultury chrześcijańskiej i rozwoju cywi-
lizacyjnym Ziemi Brzosteckiej już od XI 
wieku. Trudno w kilku zdaniach wymienić 
nawet główne wątki ponad godzinnego 
wykładu, będzie on wkrótce opublikowa-
ny. Potem było przerwa, podczas której 
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na 
degustację tradycyjnych potraw regio-
nalnych przygotowanych przez dyrek-
cję, nauczycieli i pracowników Szkoły 
Podstawowej w Brzostku, a opisanych 
w książce Brzosteckie przepisy kulinarne 
wydanej przez Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Gminy Brzostek. Zebrani byli 
zachwyceni smakiem i kunsztem kulinar-
nym wykonawców potraw. Po przerwie 
były kolejne wykłady, najpierw mówił 
dr Bogumił Szady z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego na temat: Parafia 
Brzostek w XVII i XVIII wieku. Prelegent 
przedstawił m.in. zawiłości związane 
dziejami współistnienia parafii w Brzost-
ku i jej filii w Kleciach. Wspomniał też o 
trudnościach badawczych wynikających z 
braku dokumentów. Następnie głos zabrał 
ks. dr hab. Bogdan Stanaszek – rodak, 
pomysłodawca tej sesji naukowej, zasłu-
żony historyk-regionalista, wykładowca 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu 
i KUL-u,  autor wielu publikacji o Ziemi 
Brzosteckiej. Ksiądz jako wybitny znawca 
dziejów naszej Małej Ojczyzny nawiązał 
do tematyki prezentowanej przez swych 
przedmówców oraz wygłosił wykład pt. 
Obrona miejskiego statusu Brzostku w 
XVIII i XX wieku.  Spośród wielu wątków 
najbliższe współczesnym a mało znanymi, 
są te dotyczące starań mieszkańców po II 
wojnie światowej, aby przywrócić miejski 
status Brzostku. Niestety ówczesne wy-
siłki zniweczyła komunistyczna władza. 
Bogactwo merytoryczne tego wykładu 
wykracza znacznie poza ramy niniejszego 
artykuły, jak wyżej wspomniano, prelek-
cje będą w całości opublikowane. Ks. B. 
Stanaszek zaprezentował też najnowszą 
publikację, której jest redaktorem, pt. Z 
dziejów Brzostku. Studia i materiały. Tom 
I. XIX-XX w. wydaną przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Brzosteckiej i Urząd 
Gminy w Brzostku. Kolejnym punktem 
była dyskusja, podczas której zgłoszona 
została interesująca propozycja przez 
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Radną Gminy Kołaczyce, aby utworzyć 
stowarzyszenie dawnych miast Opactwa 
tynieckiego. Bardzo miłym akcentem 
było wręczenie Wójtowi Gminy przez 
byłego Przewodniczącego Rady Wiesława 
Stanaszka, zestawu reprodukcji historycz-
nych map z XVI i XVII wieku, na których 
figurował Brzostek jako znaczące miasto. 
W toku dyskusji deklarację o dalszych 
staraniach w kwestii odzyskania praw 
miejskich złożył Wójt Gminy, przypomi-
nając, że ostateczna decyzję podejmuje 
Rada Gminy. Zamykając obrady sesji 
prof. F. Kiryk gorąco podziękował za za-
proszenie i gościnę, wyraził swój podziw 
profesjonalną organizacją imprezy oraz 
deklarował gotowość do dalszej współpra-
cy. Na zakończenie Przewodnicząca Rady 
i Wójt Gminy podziękowali wykładow-
com, zgromadzonym i gospodarzom sesji. 
Potem wszyscy udali się do przystrojonej, 
dużej sali gimnastycznej na obiad przy-
gotowany i podany przez pracowników 
Szkoły Podstawowej. To był ostatni i 
jakże miły kulinarny akcent kończący 
przeżywaną wielką ucztę intelektualną. 
Z inicjatywy władz gminnych gościom 
wręczano zestawy upominków, w któ-
rych zawarto: najnowsze wydawnictwa 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzo-
steckiej, Urzędu Gminy, Stowarzyszenia 
Promocji i Rozwoju Gminy Brzostek oraz 
Gimnazjum w Brzostku. Imprezami towa-
rzyszących były: wystawa „Publikacje o 
Ziemi Brzosteckiej” na którą złożyły się 
wydawnictwa powyższych stowarzyszeń 
i instytucji oraz Biblioteki Gminnej; 
galeria fotografii okolicznościowych „Z 
życia Szkoły Podstawowej w Brzostku”, 
prezentacja dorobku haftu artystycznego 
pani Danuty Kutyna; natomiast o miesz-
kańcach walczących w czasie II wojny in-
formowała wystawa „Poległym ku Pamię-
ci”. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
autorska wystawa prac fotograficznych 
pt. „Brzostek dawniej i dziś” panów: Pa-
wła Batyckiego i Andrzeja Cholewiaka. 
Na kilkudziesięciu antyramach dużego 
formatu zaprezentowali oni archiwalne 
zdjęcia dawnego Brzostku oraz własne, 
artystyczne fotografie ukazujące walory 
architektoniczne Brzostku i piękno oko-
licznej przyrody. 
Niewątpliwie dzień 18 czerwca 2007 
roku obfitował w wielkie wydarzenia o 
ponadregionalnym znaczeniu. Dzięki 
zaangażowaniu organizacyjnemu i fi-
nansowemu Rady Gminy z Przewodni-
czącą Zofią Skórską, Urzędu Gminy w 
Brzostku z Wójtem Leszkiem Bieńkiem 
oraz naukowego ks. Bogdana Stanaszka 
i wysiłkowi pracowników Szkoły Pod-
stawowej na czele z Dyrektorem Marią 
Przebędą i Wicedyrektorem Marią 
Rozwadowską, mieszkańcy mogli zro-
zumieć, że są spadkobiercami wielkiego 
dziedzictwa kulturowego jakim jest 
miasto Brzostek i okolice. A zaproszeni 
goście mogli podziwiać dorobek intelek-
tualny i artystyczny oraz siłę tradycji 
Ziemi Brzosteckiej. 

Uczestnik

Krótko z życia parafii
25 kwietnia odbyła się wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego 
podczas której spotkał się z samorządowcami, organizacjami, grupami parafialnymi, 
pedagogami i uczniami szkół naszej parafii. Ks. Biskup udzielił również Sakramentu 
Bierzmowania.

29 kwietnia w kościele parafialnym Św. Katarzyny w Gogołowie rozpoczął się IV 
Przegląd Pieśni Wielkanocnych „Surrexit Christus Alleluja”. Radosnym śpiewem 
„Zmartwychwstał Pan” w wykonaniu połączonych chórów w starym, drewnianym 
kościele, niedawno odremontowanym, wybudowanym w 1672 roku, by potem przenieść 
się do nowej świątyni.
Już na początek bardzo ciekawy program, wykonany z wielką werwą i zapałem, przed-
stawiły zespoły: Schola Młodzieżowa Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku 
pod dyr. Tomasza Mężyka i Chór Dziecięcy Parafii Świętej Katarzyny w Gogołowie pod 
dyr. Kazimierza Jantonia. Potem prezentowały się parafialne chóry dorosłe: „Harfa” z 
Niewodnej - dyr. Tomasz Irzyk, „Pryma” z Błażkowej – dyr. Agata i Mariusz Delikat, 
„Melodia” z Brzostka – dyr. Zuzanna Rogala, „Cantamus”z Pstrągowej – dyr. Paweł 
Łącki, „Benedictus” z Czudca – dyr. Szymon Stec, „Sancta Catarina” z Tyczyna – dyr. 
Beata Adamczyk i „Sanctus” z Gogołowa – dyr. Kazimierz Jantoń.
Półtoragodzinny Przegląd z udziałem dwustu chórzystów zakończyła uroczysta Msza 
Święta pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Stanowskiego, proboszcza parafii ty-
czyńskiej, opiekuna Chóru „Sancta Catarina”. Słowo Boże wygłosił dziekan brzostecki 
ks. Emil Midura, proboszcz parafii gogołowskiej, opiekun Chóru „Sanctus”, wskazując 
na modlitewny charakter spotkań chóralnych i wielką wartość śpiewów podczas różnych 
nabożeństw i uroczystości kościelnych. Z wielkim oddaniem połączone chóry wzięły 
udział w liturgii, śpiewając nie tylko pieśni, ale i wszystkie części Mszy Świętej. No-
wością były śpiewy po łacinie części stałych Mszy Świętej – Kyrie, Sactus, Benedictus 
i Agnus Dei, nawiązujące do uświęconego tradycją Kościoła chorału gregoriańskiego. 
Postanowiono kontynuować śpiewy łacińskie podczas kolejnych spotkań chórów i w 
codziennej ich działalności. 

3 maja obchodzono święto MB Królowej Polski. Uczczono też państwowe święto 
Konstytucji Trzeciego Maja, w uroczystej Sumie celebrowanej przez Ks. Proboszcza  
Jana Cebulaka uczestniczyły poczty sztandarowe, kombatanci, władze samorządowe i 
parafianie. Złożono także kwiaty w Miejscach Pamięci.

13 maja był dniem szczególnym dla dzieci klas drugich, które po raz pierwszy przyjęły 
Komunię św. Pan Jezus zagościł w 69 serduszkach naszych dzieci. Do Sakramentu 
przygotowywał Ks. Grzegorz Bochnia i Katechetka Marzena Grygiel, Mszę Św. cele-
brował Ks. Krzysztof Tyburowski.

20 maja uroczyście obchodzono 5-lecie założenia Warsztatów Terapi Zajęciowej. Z 
tej okazji odbyła się Urodzinowa Majówka Integracyjna pod hasłem „Razem możemy 
więcej”. W okolicznościowym festynie na terenie WTZ, wzięło udział wielu zproszo-
nych gości i setki parafian, na wszystkich czekały liczne atrakcje.

7 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku Msza Św. została odprawiona 
na Woli Brzosteckiej przy Krzyżu poniżej leśniczówki. Stąd też wyruszyła Procesja 
Eucharystyczna w kierunku Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim.

8 czerwca Biskup Rzeszowski, w czasie uroczystości ku czci Św. Jadwigi Królowej, 
wręczył nominacje kanonikom honorowym Kapituły Kolegiackiej w Bieczu. Św. Jadwi-
ga Królowa przebywała siedem razy w Bieczu i tu ufundowała Szpital dla Ubogich. 
Wyróżnienia otrzymali: Ks. Stanisław Bałucki, proboszcz z Trzcinicy, Ks. dr Jan Cebu-
lak, proboszcz z Brzostu, Ks. mgr Jerzy Gondek, proboszcz Parafii św. Jadwigi Królowej 
w Gorlicach, Ks. mgr Henryk Maguda, proboszcz w Nowym Żmigrodzie, Ks. Stanisław 
Pałka, proboszcz w Rożnowicach, Ks. Jan Sabat, proboszcz w Kołaczycach, Ks. mgr 
Czesław Stanaszek, Proboszcz w Krygu, Ks. mgr Tadeusz Wawryszko, proboszcz w 
Skołyszynie, Ks. Henryk Wilk, proboszcz w Samoklęskach

18 czerwca o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Brzostku odprawiono koncelebro-
waną Mszę św. w intencji miasteczka. Przy ołtarzu przewodniczył ks. Tadeusz Preis, a 
towrzyszyli księża rodacy: Szymon Nosal, Bogdan Stanaszek, Krzysztof Tyburowski, 
Marek Urban. Obecny był też ks. Dziekan Emil Midura. Na Mszy św. zgromadzili się 
przedstawiciele: władz samorządowych gmin, powiatu i województwa, parlamenta-
rzyści, dyrektorzy, sponsorzy, parafianie.

22 czerwca Mszą Świętą o godz. 8:15 uczniowie i nauczyciele szkół z terenu parafii 
dziękowali Panu Bogu za przeżyty rok szkolny 2006 /2007 Mszy świętej koncelebrowa-
nej przewodniczył Ks. Tadeusz Preis, homilię wygłosił Ks. Proboszcz Jan Cebulak.
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Piątkowy poranek 25 maja 2007 roku 
rozpoczął się w atmosferze podnie-

cenia. Oczekując na autobus, zgroma-
dziliśmy się tłumnie przed szkołą wraz z 
kilkunastoma gimnazjalistami z Nawsia 
Brzosteckiego.
 Słońce zaczęło przygrzewać coraz 
mocniej, gdy naszym oczom ukazał się 
ogromny, czerwony autobus (ku uciesze 
ogółu z przyciemnianymi szybami). Po 
załatwieniu spraw organizacyjnych, ru-
szyliśmy w drogę. Pojazd rzekomo miał 
klimatyzację, choć nie do końca można 
było to odczuć. Toteż z radością wysied-
liśmy w Łodzi, by przespacerować się 
najdłuższą ulicą Polski, oglądnąć słynną 
aleję gwiazd, podziwiać pomnik Kościusz-
ki, a nawet dla orzeźwienia krzyknąć waz 
z rowerzystami: „Miasta dla rowerów! 
Nie dla samochodów”. W naszym środku 
lokomocji był telewizor i video, toteż 
po zapadnięciu zmroku, na pocieszenie 
zamiast wieczorynki, włączono nam film 
Władcę pierścieni. Następnym przystan-
kiem był Toruń. Przy blasku księżyca 
oglądaliśmy Stare Miasto. Niezwykle 
ciekawie prezentowała się Krzywa Wieża. 
Nie omieszkaliśmy też spróbować toruń-
skich pierniczków.
Kiedy zaczęło świtać dotarliśmy do Sia-
nożętów. Od razu udaliśmy się na plażę. 
Szum fal i popiskiwanie mew wprawiły 
nas w błogi nastrój. Resztę dnia spędzili-
śmy na odsypianiu znojnej nocy i rozpa-
kowywaniu bagażów.
 W niedzielą poszliśmy do kościoła, po 
czym zaczęliśmy buszować po Ustroniu 
Morskim. Szukaliśmy najciekawszych 
pamiątek i wydaliśmy część całorocznych 
oszczędności na gofry oraz lody z bitą 
śmietaną. Wieczorem odbył się chrzest 
morski. Aby otrzymać imię od wielkiego 
boga morza Neptuna, musieliśmy wyko-
nać różne dziwne zadania, jak np. czoł-
ganie się po rowie z piasku wyłożonym 
pokrzywami, lub zjedzenie zupy morskiej 
(z konsystencji wnioskowaliśmy, że być 

może zrobiono ją z wyjątkowo obślizgłych 
glonów). Chrzest morski był naprawdę 
ciekawym przeżyciem.
 W poniedziałek przyszedł czas na wy-
cieczkę rowerową. Mgła unosiła się nad 
lasami, bagnami i łąkami,  które mijaliśmy. 
Po drodze przejeżdżaliśmy przez stare wo-
jenne lotnisko niemieckie, jednak naszym 
celem był Kołobrzeg. Gdy spoceni i wy-
czerpani wróciliśmy do pokojów, okazało 

się, że pewna rowerzystka wyglądała jak 
raczek, chociaż przez całą drogę chmury 
zasłaniały słońce. Było to przestrogą dla 
innych uczestników, żeby nie smarować 
się oliwką o pozornie przyjaznej nazwie 
Bambino, gdyż jak widać musiała mieć 
ona silne właściwości parząco-opalające.
 Wtorek obfitował w atrakcje, gdyż 
udaliśmy się w podróż do Kołobrzegu. 
Najpierw wraz z panią przewodnik 
oglądnęliśmy Bazylikę Wniebowzięcia 
NMP, zobaczyliśmy Pomnik Tysiąclecia 
(wybudowany z okazji tysięcznej rocz-
nicy zjazdu gnieźnieńskiego), na którym 
dumnie stoją Bolesław Chrobry i Otton 

III, a nad nimi szybuje gołębica – znak 
pokoju; mieliśmy również okazję ujrzeć 
Pomnik zaślubin Polski z Morzem. Później 
wyruszyliśmy na szczyt latarni morskiej, 
na której widniał napis: „Bohaterom pole-
głym w walce z najeźdźcą hitlerowskim o 
wolność i niepodległość RP w 1945 roku”.  
Następnie płynęliśmy statkiem Santa 
Maria, po czym udaliśmy się na basen 
solankowy.

 W środę zrobiło się zimno i wciąż siąpił 
deszcz. Pogoda była kiepska, lecz my nie 
daliśmy za wygraną i poszliśmy na wypra-
wę. Tym razem nasze kroki skierowaliśmy 
ku skansenie chleba, gdzie miły piekarz 
poczęstował nas bułkami pizzowymi i 
przybliżył nam historię wypieku chleba.
 W czwartek znów zrobiło się ciepło i 
piękny dzień rozpoczęliśmy wycieczką 
rowerową „Szlakiem najstarszych dę-
bów”. Po pokonaniu błotnistych równin i 
kamienistych pagórków, nasze spojrzenia 
spoczęły wreszcie na najstarszym dębie 
w Europie. Kolejną atrakcją tego dnia 
był „Dziki Zachód”. Ujeżdżaliśmy konie 
i „byki”, strzelaliśmy z łuków i strzelb, 
oglądaliśmy pokazy jeździeckie, a niektó-
rzy zdobyli się na wejście do szafy tortur.  
Dzień zakończyliśmy ogniskiem i zieloną 
nocą na plaży. Polegała ona na wzajem-
nym smarowaniu się pastą do zębów. 
Przyszliśmy następnie do hotelu, czując 
się jak skorupiaki, z warstwą zaschniętej 
masy na twarzach, włosach i ubraniach, 
ale serca rozpierała nam radość.
 W piątek poszliśmy pożegnać się z 
plażą i morskimi falami. Po południu wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną. Wszędzie 
dobrze, w domu najlepiej…
 Warto było pojechać na Zieloną Szkołę, 
chociażby dla szumu morza w uszach, 
przygód w gronie przyjaciół i opalenizny 
po „olejku bambino”. 

Uczestnicy

NAJZIELEŃSZA Z ZIELONYCH SZKÓŁ 
czyli brzosteccy gimnazjaliści nad Bałtykiem
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Dzięki kilkuletnim staraniom Ks. Probosz-
cza Jana Cebulaka kościół parafialny w 

Brzostku został kompleksowo odrestaurowany 
i zabezpieczony. Natomiast na placu przykościelnym ułożono 
granitową kostkę. Obecnie na ukończeniu jest inwestycja 
związana z remontem i odbudową muru wokół świątyni – w 
ten sposób cały zespół obiektów odzyskuje dawną świetność. 
Również wykonane zostały prace przy placu obok nowej ple-
bani. Wznoszona jest także przy starej plebani monumentalna 
budowla jako Żywy Pomnik Jana Pawła II.
 Jak pamiętamy w ubiegłym roku minęło 190 lat od wybudo-
wania naszego brzosteckiego kościoła parafialnego. Nieco później 
został on otoczony potężnym murem z trzema stylowymi bramami 
i wnękami na kaplice. Całość utrzymano w neoklasycystycznym 
stylu. Do budowy użyto typowych wówczas materiałów: płaskich 
kamieni i gliny. Niestety dwie wojny światowe spowodowały 
duże uszkodzenia murów i świątyni. W trudnych powojennych 
warunkach szybko naprawiono zniszczenia. Jednak czas, czynniki 
atmosferyczne i korzenie rosnących zbyt blisko drzew zrobiły 
swoje. Dlatego zabytkowe ogrodzenie wymagało kapitalnej reno-
wacji. W ramach podjętych prac zostały wymienione kamienie w 
miejscach, gdzie ich brakowało, ponadto część muru wymagała 
przebudowana od podstaw (w tej części gdzie korzenie drzew 
doprowadziły do pęknięć i odchylenia muru od pionu, grożąc 
jego przewróceniem). Dodano ponadto podpory żelbetowe, tam 
gdzie należało wzmocnić konstrukcję samego muru. W obiekcie 
wykonano instalację elektryczną, ona zasili iluminację świątyni 
oraz oświetlenie ufundowanych kaplic i stacji drogi krzyżowej, 
które to czekają na zamontowanie. Aby całość zabezpieczyć przed 
wilgocią, zrobiono izolację pionową. Na gruntownie odnowiony 
i zabezpieczony mur zostaną nałożone płyty z naturalnego pia-

skowca. Tak oto parafialne dziedzictwo kulturowe sprzed wieków 
odzyska dawną świetność, wzbogacając się jednocześnie o te 
nowoczesne elementy, które podkreślą piękno historycznych 
obiektów.
 Jednocześnie prowadzono prace związane z upiększeniem 
terenu przy nowej plebani od strony poczty. Ułożono kostkę bru-
kową, która została odzyskana z placu kościelnego. Wymieniono 
też część ogrodzenia z metalowego (wymagającego częstych 
napraw i konserwacji) na mur kamienny, zachowujący ciągłość 
muru kościelnego. Wykonane prace bardzo poprawiły estetykę i 
funkcjonalność tego miejsca. 
 W naszym kościele jest dużo elementów zabytkowego wy-
posażenia, które wymagają ciągłego zabezpieczania. Aktualnie 
zakończona została renowacja zabytkowych konfesjonałów, a 
obecnie remontowane są stalle w prezbiterium. Poza świątynią 
natomiast renowacji poddawany jest ołtarz Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W najbliższym czasie zaplanowano odrestaurowanie 
osiemnastowiecznej rokokowej ambony.
 Od wiosny trwają prace przy Żywym Pomniku Jana Pawła 
II. W tym roku wykonano skomplikowaną więźbę dachową, 
wymurowane zostały kominy, zrobiono przyłącza instalacji 
elektrycznej i kanalizacyjnej, wykonana została też instalacja 
centralnego odkurzania. W najbliższym czasie planowane 
jest pokrycie połaci dachowej. Ten monumentalny obiekt to 
doskonała, przyszłościowa inwestycja wpisująca się w potrze-
by środowiska, a jednocześnie dająca możliwość realizacji 
ważnej idei Papieża – Polaka, aby przez pomoc najsłabszym 
realizować własne powołanie. 
 Planowany jest remont więźby dachowej i wymiana pokry-
cia dachowego kaplicy cmentarnej i budynku WTZ .
 Niech Dobry Bóg wspiera Księdza Proboszcza i Parafian 
w realizacji tych wielkich dzieł.

Redakcja

Prace w parafii

fot. J. Samborski



CZERWIEC 2007 „ŚWIATŁO” �0

Sierpień
1 - św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła
2 - św. Euzebiusz z Vercelli, biskup, św. Piotr Julian Eymard, prezbiter, odpust Porcjunkuli
3 - św. Lidia
4 - św. Jan Maria Vianney, prezbiter
5 - św. Oswald, król, Najświętsza Maryja Panna Śnieżna
6 - Przemienienie Pańskie, św. Oktawian, biskup, odpust Bukowa, Gorzejowa
7 - św. Sykstus II, papież i męczennik, św. Kajetan, prezbiter, bł. Edmund Bojanowski
8 - św. Dominik Guzman, prezbiter
9 - św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica i męczennica, patronka Europy
10 - św. Wawrzyniec, diakon i męczennik
11 - św. Klara, dziewica
12 - św. Joanna Franciszka de Chantal, zakonnica, bł. Innocenty XI, papież
13 - święci męczennicy Poncjan, papież, i Hipolit, prezbiter, św. Maksym, wyznawca, Najświętsza 

Maryja Panna Kalwaryjska
14 - św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
15 - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Najświętsza Maryja Panna z Rokitna, Matka Boża 

Zwycięska, odpust Przeczyca
16 - św. Stefan Węgierski, król, św. Roch
17 - św. Jacek, prezbiter
18 - bł. Sancja Szymkowiak, zakonnica, św. Helena, cesarzowa
19 - św. Jan Eudes, prezbiter
20 - św. Bernard, opat i doktor Kościoła
21 - św. Pius X, papież
22 - Najświętsza Maryja Panna Królowa
23 - św. Róża z Limy, dziewica
24 - św. Bartłomiej, Apostoł
25 - św. Ludwik IX, król, św. Józef Kalasanty, prezbiter
26 - Najświętsza Maryja Panna Częstochowska
27 - św. Monika
28 - św. Augustyn, biskup i doktor Kościoła
29 - męczeństwo św. Jana Chrzciciela
30 - św. Małgorzata Ward, męczennica
31 - św. Józef z Arymatei, św. Nikodem

Wrzesień
1 - bł. Bronisława, dziewica
2 - św. Wilhelm, biskup
3 - św. Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła
4 - błogosławione męczennice z Nowogródka - Maria Stella i Towarzyszki, św. Rozalia, dziewica
5 - św. Wiktoryn, męczennik
6 - św. Magnus z Fussen
7 - św. Melchior Grodziecki, prezbiter i męczennik
8 - Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Najświętsza Maryja Panna Gietrzwałdzka, bł. Serafina 

de Montefeltro
9 - św. Piotr Klawer, prezbiter, bł. Aniela Salawa, dziewica
10 - św. Pulcheria, cesarzowa
11 - święci męczennicy Prot i Hiacynt
12 - Najświętsze Imię Maryi, Najświętsza Maryja Panna Piekarska, św. Gwidon z Anderlecht
13 - św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła
14 - Podwyższenie Krzyża Świętego, św. Albert, biskup, odpust parafialny
15 - Matka Boża Bolesna, św. Katarzyna Genueńska
16 - święci męczennicy Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup
17 - św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła, bł. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup
18 - św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski
19 - św. January, biskup i męczennik
20 - święci męczennicy Andrzej Kim Taegon, prezbiter, Paweł Chong Hasang i Towarzysze
21 - św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
22 - św. Maurycy, męczennik
23 - św. o. Pio z Pietrelciny, prezbiter, bł. Bernardyna Maria Jabłońska, zakonnica
24 - św. Gerard, biskup i męczennik, bł. Kolumba Gabriel, zakonnica
25 - bł. Władysław z Gielniowa, prezbiter
26 - święci męczennicy Kosma i Damian, św. męczennicy Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze, Najświęt-

sza Maryja Panna Leśniańska
27 - św. Wincenty a Paulo, prezbiter
28 - św. Wacław, męczennik
29 - święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel
30 - św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła

KALENDARIUM   LITURGICZNE

Z radością zawiadamiamy, że w ostat-
nim czasie następujące dzieci otrzyma-
ły Sakrament Chrztu Świętego:
Brzostek:

Szymion Arkadiusz Staszków
Natalia Czuba
Jakub Szarek

Bukowa
Dawid Szarek

Klecie
Krystian Marek Kopeć
Bartosz Czapla

Nawsie Brzosteckie
Kacper Józef Ogrodnik
Otylia Kinga Gaweł

Wola Brzostecka:
Karolina Klaudia Staniszewska

Zawadka Brzostecka
Jakub Radosław Surdel

Módlmy się za te dzieci, aby wzra-
stały w wierze dla chwały Boga i 
Kościoła powszechnego.

1.
2.
3.

1.

1.
2.

1.
2.

1.

1.

Ze smutkiem informujemy, że z na-
szej wspólnoty parafialnej odeszli ze 
znakiem wiary do wieczności:
Brzostek:

Jan Czech - lat 84
Bukowa

Lidia Moskal-Dziedzic - lat 53
Zofia Gorczyca - lat76
Franciszek Kowalski - lat 63 

Nawsie Brzosteckie:
Janina Piekarczyk

Wola Brzostecka:
Jan Skórski - lat 60

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 
wieczne spoczywanie.

1.

1.
2.
3.

1.

1.

K R O N I K A
D U S Z P A S T E R S K A
od 11. 04. 2006 do 30. 06. 2007

Sakramentalny 
związek mał-
żeński zawarli:

Brzostek:
Anna Maria Lis i Tomasz Euge-
niusz Zborowski
Małgorzata Irena Solarz i Bartło-
miej Szegda
Małgorzata Agnieszka Czekaj i 
Dariusz Stanisław Skowron

Nawsie Brzosteckie
Małgorzata Wal i Marcin Czuba
Karolina Joanna Nowakowska i 
Jarosław Wąsik

Niech dobry Bóg napełni tych 
małżonków odpowiedzialną miłoś-
cią, która wszystko przetrzyma.

1.

2.

3.

1.
2.

17 sierpnia
JACEK (HIACYNT) gr. Hyakinthos - imię to nosił mitologiczny ulubieniec Zeusa 
i Zefira. Z jego krwi wyrosły kwiaty zwane hiacyntami.W Polsce imię Hiacynt 
przemienione na Jacek.
 Św. Jacek Odrowąż, kapłan (+ 1257). Urodził się w Kamieniu Śląskim na 
Opolszczyźnie pod koniec XII w. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem 
i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi, biskupowi Krakowa, w podróży 
do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego duchowym ruchem. Razem z bł. 
Czesławem przyjął od niego habit. Po powrocie do Krakowa założył przy kościele 
św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikanów. Z Krakowa podejmował liczne 
wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy Nazwano go 
“apostołem Północy”. Wyniszczony pracą umarł w Krakowie. Od chwili śmierci 
o. Jacek był czczony jako święty W zapiskach konwentu klasztornego znajduje 
się tekst z 1277 r.: “W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać 
umarłych.” Jego relikwie znajdują się w kościele dominikanów. Beatyfikował go 
Klemens VII (1527), kanonizował Klemens VIII (1594). Jest jednym z najbardziej 
znanych za granicą świętych polskich. Patron archidiecezji katowickiej i diecezji 
opolskiej.
“Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświęt-
szy Sakrament, by nienarazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos 
idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę.> Kiedy Święty dał 
do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, 
że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą 
kamienną statuę jako <Matkę Bożą Jackową>.”
 W ikonografii Święty przedstawiony jest w habicie dominikanina, z monstrancją 
w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.

18 września
STANISŁAW (pol. stani- - od czasownika stać, stanąć i -staw – sława.
 Św. Stanisław Kostka, kleryk. Urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na 
Mazowszu. Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem 
został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem 
religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał 
Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Stanisław pragnął wstąpić do 
zgromadzenia jezuitów, ale nie mógł liczyć na pozwolenie rodziców. W sierpniu 
1567 r. pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii (ok. 
650 km) i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu, gdzie 
św. Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 r. do nowicjatu. Swoim 
wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. 
Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Zmarł w sierpniu 1568 r., przepowiedziawszy 
swoją śmierć. Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Beatyfikowany w 1670 
r. Kanonizowany przez Benedykta XIII (1726). Relikwie Świętego spoczywają w 
kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław jest patronem Polski 
(od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i 
płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów oraz nowi-
cjuszy jezuickich, a także polskiej młodzieży.
 Św. Stanisławowi przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami 
pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława 
w obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał 
orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).
 W ikonografii przedstawiany jest św. Stanisław Kostka w stroju jezuity. Jego 
atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska 
pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec.
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