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NR. 1 CZERWIEC 1996 R. DODATEK DO TYGODNIKA RODZIN KATOLICKICH „ŹRÓDŁO”
OD REDAKCJI
Po krótkiej przerwie ukazuje się nowy dodatek parafialny
do „ŻRÓDŁA”. w odnowionej formie i szacie - miesięcznik
„światło”
Będzie to gazetka o charakterze religijno-informacyjnym
Przedstawiać będziemy; bieżące wydarzenia z życia religijnego parafii jej bogatą historię, informację o działalności
parafialnych stowarzyszeń katolickich, kalendarium liturgiczne, rozważania niedzielne, kronikę duszpasterską i inne
zagadnienia którymi żyje parafia.
Traktujmy miesięcznik „światło” jako formę wspólnego
zaangażowania w życie religijne parafii Dlatego nie przechodźmy obojętnie - dajmy wyraz dobrej woli poprzez modlitwę, włączenie się do redakcji, propozycje, uwagi, dobre
słowo
Módlmy się do Ducha Świętego o dar ochoty, zdolności i
zrozumienia.

POŚWIĘCENIE PLACU
POD KAPLICĘ W BUKOWEJ

PRYMICJE 1996 W BRZOSTKU
Z największą wdzięcznością Bogu za dar powołania kapłańskiego i z radością zawiadamiamy, że 26.05.1996 r. z rąk
Biskupa Tarnowskiego otrzymał święcenia kapłańskie nasz
rodak Diakon Jerzy Krzanowski, syn Edwarda i Zofii z domu
Krzyżak. Wczesne dzieciństwo spędził w domu rodzinnym
dziadków śp. Cecylii i Wojciecha Krzyżak. Chrzest św. przyjął
w naszym kościele parafialnym od Ks. Prałata Kazimierza
Ostafińskiego. Tutaj też rozpoczął edukację w zerówce pod
okiem Pani Zuzanny Kutynowej. Był dzieckiem bardzo ambitnym i bogobojnym.
Dalszą edukację szkolną zdobywał w Tarnowie, gdzie podjął
studia teologiczne w seminarium. Od wczesnych lat szkolnych
śpiewał w chórze katedralnym, był animatorem, odbywał piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Żywo związany jest z ruchem
oazowym oraz z duszpasterstwem głuchoniemych.
W dniu 09.06. o godz. 12.30 w kościele parafialnym w
Brzostku sprawował będzie Prymicyjną Ofiarę Mszy Świętej.
Polecajmy Bogu nasze modlitwy w intencji Księdza Prymicjanta Jerzego oraz życzmy mu, aby Jego duszpasterstwo
prowadziło wiernych prostą drogą do Boga.

W dniu 19.05.1996 r. o godz. 15.30 Dziekan dekanatu
brzosteckiego Ks. Emil Midura - Proboszcz z Gogołowa,
sprawował w Bukowie Ofiarę Mszy Świętej, gdzie poświęcił
plac pod kaplicę.
Marzenia Bukowian o własnym kościółku stają się rzeczywistością. Pełna mobilizacja sił wszystkich mieszkańców
wsi doprowadziła do tego, że materiał budowlany został w
większości zgromadzony.
Plac pod budowę ofiarowali Państwo Zofia Ślęzak i syn
Jan.
Projekt techniczny wykonał Rodak brzostecki arch. mgr inż.
Witold Drzymalski zam. w Jaśle. Konstrukcje zaś przygotowała Rodaczka z Bukowej Maria Proszowska z domu Kowalska
zam. w Pilźnie.
Życzymy Bukowianom dalszego zapału do pracy przy
budowie Kaplicy, a Ks. Proboszczowi dużo sił do realizacji
tego przedsięwzięcia.

Bogumiła

Bogumiła
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POWSTANIE BRZOSTECKIEJ PARAFII

HISTORYCZNY ZAMIAR

Chrześcijaństwo od początku wpisane jest w
dzieje państwa polskiego. Chrzest księcia Mieszka I w 966 r. dał podstawy do tworzenia kultury
chrześcijańskiej. Polska znalazła się w gronie
cywilizowanych państw europejskich. Przybywają
wykształceni duchowni głosząc Słowo Boże, budowane są świątynie, przybywają zgromadzenia
zakonne, zakładane są pierwsze szkoły, rozwija
się piśmiennictwo, sztuka i architektura. W Tyńcu
pod Krakowem ma swoją siedzibę Opactwo Benedyktynów. Zakon ten prowadził ożywioną akcję
chrystianizacyjną i osadniczą podnosząc znaczenie
kulturalne i gospodarcze swoich posiadłości.
To wspomnienie jest ważne, gdyż z zakonem benedyktynów w Tyńcu związane są początki dziejów
naszej parafii. Stwierdza to dokument pisany z lat
1123-1125, w którym legat papieski Idzi zatwierdzał - za zgodą księcia Bolesława Krzywoustego,
posiadłości tegoż opactwa. Wśród wymienionych
miejscowości są: Brzostek i Klecie.
Klecie było wówczas największą osadą w okolicy.
Dlatego tam prawdopodobnie już w XII w. Benedyktyni ufundowali kościół i założyli parafię. Należał do
niej Brzostek. W klecieckiej parafii rozwinął się kult
Świętego Leonarda. Przybywali liczni pielgrzymi z
odległych stron, nawet Węgier i Rusi. Rosła sława
o cudach za sprawą Św. Leonarda. Odpusty w dniu
6 listopada ściągały tłumy wiernych. Pisał o tym
kronikarz Jan Długosz. W połowie XIV w. Klecie
stały się siedzibą dekanatu.
W sąsiedztwie Kleci szybko rozwijał się Brzostek. W 1354 r. określany był jako osada targowa.
Sprzyjało temu korzystne położenie w widłach
rzek, na wzgórzu, w otoczeniu bagien. Przebiegała
również przez Brzostek droga handlowa na Węgry.
Zachowany dokument o nadaniu praw miejskich
Brzostkowi pochodzi z 1367 r. Nadania dokonał
opat tyniecki Jan. Przekazywał on uposażenie ...” dla
kościoła i przełożonego kościoła tegoż miasta...”.
Można więc mówić o początkach tworzenia się
oddzielnej parafii w Brzostku, która z pewnością
już istniała na początku XV w. J. Długosz wymienia nazwisko ówczesnego proboszcza; którym był
Świętosław z Orzechowic herbu Pylawa.
Historia naszej parafii liczy ponad sześć wieków.

Obecny kościół parafialny liczy 180 lat. Został
zbudowany z kamienia w latach 1814-1816. Jest to
klasycystyczna, jednonawowa świątynia o dł. 28
m. i nawie o sz. 15 m., posiadająca nieco zwężone
prezbiterium z zakrystią i przedsionkiem. Świątynia
była konsekrowana w 1826 r. Istniejący od północnej strony babieniec został dobudowany później.
Kwestia dalszej rozbudowy kościoła pojawiła się na
początku XX w Bardzo zasłużony dla brzosteckiej
parafii Ks. Stefan Szymkiewicz widział potrzebę
powiększenia świątyni i czynił w tej sprawie usilne starania. Istniały dwie możliwości rozbudowy:
poprzez rozbudowę prezbiterium, albo poprzez
dobudowanie naw bocznych - czyli tak jak zostało
to wykonane obecnie.
Zamiarów tych wówczas nie udało się urzeczywistnić na wskutek braku funduszy, a później
zniszczeń w wyniku wojen światowych.
Dopiero dziś, po wielu dziesięcioleciach, historyczny już zamiar powiększenia Świątyni Pańskiej
jest realizowany.

W. Tyburowski

DOBRY POCZĄTEK
Po wyjątkowo długiej i mroźnej zimie rozpoczęte zostały prace remontowe naszej Świątyni
Pańskiej.
W kolejności prace przypadły na Parafian z
Zawadki Panowie z Rady Parafialnej - Edward
Grzesiakowski i Józef Zwięk codziennie przez dwa
tygodnie byli przy kościele i dbali o to, aby dobrze
zorganizować do prac potrzebną liczbę Parafian.
Dzięki temu systematycznie posuwały się przygotowania do odnowienia elewacji kościoła.
Zawadka Brzostecka to najmniejsza wioska naszej parafii. Liczy niespełna 350 mieszkańców (76
numerów domów). Mimo tego Parafianie z Zawadki
mogą się poszczycić sporą ilością przepracowanych
dniówek i dużym zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością za nasz wspólny Dom Boży.
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„NOWA EWANGELIZACJA
TO TAKŻE NASZE ZADANIE”
Akcja Katolicka jako stowarzyszenie ludzi świeckich
stawia sobie za cel to, co jest celem Kościoła. Pragnie
zachować, pogłębić i rozszerzyć wiarę i moralność
chrześcijańską. Chodzi o powrót Chrystusa do: sumień,
ognisk domowych, publicznych zwyczajów, relacji
między grupami społecznymi, życia publicznego i społecznego. Członkowie Akcji Katolickiej winni stawiać
sobie za cel czynienie dobra wokół siebie. Zadania tworzonej w Polsce Akcji Katolickiej można przedstawić w
3 punktach:
1) uświadomienie i pogłębienie tożsamości katolickiej
(Co to znaczy że jestem katolikiem?),
2) uświadomienie i pogłębienie tożsamości wspólnotowej (Co to znaczy: „my wierzymy, „tworzymy Kościół
Katolicki”?),
3) pobudzanie społecznej aktywności i odpowiedzialności katolików.
Najważniejsza jest formacja religijno-moralna katolików, aby na nowo poznali Boga, umiłowali Go, bardziej
poznali i umiłowali Kościół. Każdy ochrzczony posiada
mandat odpowiedzialności za wiarę oraz obowiązek jej
głoszenia i obrony. Stąd ważna rola społecznej aktywności katolików w swoim środowisku i odpowiedzialności
za swoją parafię. Kościół potrzebuje ciągłej odnowy; by
być bardziej wiernym Chrystusowi. Stanowi to wyzwanie dla duchownych i ludzi świeckich. Ewangelia miłości
powinna przenikać każde serce i każdą dziedzinę życia
społecznego. Dlatego Akcja Katolicka ma jednoczyć
ludzi pragnących pogłębienia wiary i zamienienia jej w
rzeczywistość codziennego życia. Cechy Akcji Katolickiej to:
- jedność z Bogiem,
- jedność z hierarchią (współpraca z kapłanami),
- jedność z członkami innych stowarzyszeń katolickich.
„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie”.
Z prawdziwą radością informujemy, że w naszej
parafii działa Parafialne Ognisko Akcji Katolickiej.
Skupia ono ludzi pragnących realizować idee i zadania
Akcji Katolickiej. Na razie jest to swoisty „zaczyn”.
Dlatego Parafianie proszeni są o przełamanie postawy
bierności i włączenie się do dalszego tworzenia Akcji
Katolickiej, by móc podjąć hasło Jana Pawła II „Odnowić wszystko w Chrystusie”. Członkowie Parafialnego
Ogniska i zainteresowani spotykają się w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca (o godz. podawanej w ogłoszeniach
duszpasterskich). Spotkania informacyjne odbywają
się w każdą środę po Mszy św. wieczornej, w budynku
parafialnym.
Prosimy też o gorącą modlitwę do Ducha Świętego
o dobre zrozumienie idei Akcji Katolickiej i błogosławieństwo w jej przyszłej działalności służącej Wielkiej
Sprawie Bożej.
Tymczasowy Zarząd

STR.
KALENDARIUM LITURGICZNE
2 VI
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Ewangelia: J. 3,16-18 „Albowiem Bóg nie posłał
Swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego zbawiony.”
Modlitwa dnia: Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat
Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby
objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw abyśmy
wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę
Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze i
działaniu. Amen.
2 VI
W pierwszą niedzielę czerwca wspominamy piątą
rocznicę wizyty papieża Jana Pawia II na ziemi rzeszowskiej. W czasie uroczystej Mszy św. w Rzeszowie,
papież beatyfikował wówczas Sługę Bożego biskupa
Józefa Sebastiana Pelczara.
6 VI
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ewangelia: Mt. 11,25-30 „Weźcie moje jarzmo na
siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem...”
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, oddajemy cześć
Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie
dary Jego miłości; spraw, abyśmy z tego źródła Bożej
dobroci otrzymali obfite łaski. Amen.
15 VI
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny.
Ewangelia: Łk. 2,41-51 „A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.”
Modlitwa dnia: Boże, Ty przygotowałeś w Sercu
Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha
Świętego; spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Amen.
29 VI
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Ewangelia: Mt. 16.1.3-19 „Ty jesteś Piotr (czyli
Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nieprzemogą.”
Modlitwa dnia: Boże, Ty nam dałeś dzień świętej
radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła; spraw,
aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów,
od których otrzymał zaczątek wiary. Amen.

CZERWIEC 1996

„ŚWIATŁO”

STR.

KRONIKA DUSZPASTERSKA
Odeszli do Pana
Anna Grzesiak, lat 13,
Helena Szarek,
Marek Trojan,
Julia Niezgoda,
Jan Kalina,

ur. 30. V. 1983
ur. 1. II. 1920
ur. 24. V. 1949
ur. 15. II. 1904
ur. 5. IX. 1951

Polecajmy tych zmarłych Miłosierdziu
Bożemu

Chrzest przyjęli:
Agnieszka Gwiżdż
Karolina Ryba
Dariusz Spicha
Agnieszka Łącka
Dawid Samborski
Kamil Szewczyk
Anna Kawalec
Robert Trychta
Arkadiusz Szewc
Artur Tyburowski
Joanna Boroń
Małgorzata Dziedzic
Alicja Adamczyk
Paulina Kawalec
Piotr Mazur

Niech Pan Bóg Wszechmogący błogosławi
tym nowo ochrzczonym dzieciom.
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