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Pozostañcie wierni tradycji,
broñcie chrzeœcijañskiej godnoœci
O

statnią Mszę Św. tej pielgrzymki Jan
Paweł II odprawił 10 VI w Krośnie.
Przybyli pielgrzymi z całej południowo
- wschodniej Polski, również z Ukrainy i
Słowacji. Szczególnie radosny i podniosły
był to dzień dla mieszkańców Krosna i
okolic. Po raz pierwszy goszczą Ojca
Świętego i kanonizowany zostaje syn tej
ziemi - Jan z Dukli. Na uroczystą Mszę
Św. Kanonizacyjną przybyło aż 600
tysięcy pielgrzymów. Tylko w Krakowie
zgromadziło się więcej wiernych.
Gdy Jan Paweł II przejeżdżał między
sektorami wiwatom nie było końca. W
górze powiewały liczne transparenty i flagi
oraz tysiące chust i chorągiewek. Radość
ogarniała ludzkie serca pomimo zmęczenia i niewygody. Każdy chciał choć przez
moment zobaczyć Ojca Świętego pozdrawiającego zebranych. Panował ogromny
entuzjazm - “jak Krosno Krosnem czegoś
takiego jeszcze nie było” - wołał ksiądz
kierujący powitaniem.
Centralną częścią liturgii Mszy Św. Papieskiej był obrzęd kanonizacji Jana z
Dukli, który już od 1733 roku zaliczony
był w poczet błogosławionych. Po prośbie Kardynała Prefekta Kongregacji do
Spraw Świętych i odśpiewaniu przez
wiernych litanii do Wszystkich Świętych,
Jan Paweł II wygłosił uroczyście formułę
kanonizacji.
Po odśpiewaniu hymnu “Chwała na
wysokości Bogu” rozpoczęła się liturgia
Słowa. W pierwszej części wygłoszonej
homilii Ojciec Święty nawiązał do postaci
Świętego Jana z Dukli, który żyjąc w XV
wieku kontynuował tradycję ewangelicznego ubóstwa i prostoty łącząc to z
wiedzą i mądrością. Miało to skutki w
efektach pracy duszpasterskiej. Ruch
franciszkański - mówił papież zaowocował
na naszych ziemiach całym szeregiem
błogosławionych i świętych, którzy czer-

piąc ze wzoru św. Franciszka z Asyżu
ożywili polskie chrześcijaństwo duchem
ubóstwa i braterskiej miłości. Ojciec Święty przypomniał również wszystkim słowa
św. Pawła Apostoła: “ Ty zaś czuwaj ze
wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło
ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!”
(2 Tm 4,5). Wypowiedziane to zostało w
kontekście zagrożeń odwracania się od
słuchania prawdy, a zwracania się w kierunku fałszywych proroków i zmyślonym
opowiadaniom (por. 2 Tm 4, 3-4).
Potem Ojciec Święty zwrócił się bezpośrednio do rolników: “Pragnę dzisiaj,
podczas kanonizacji Jana z Dukli, syna tej
ziemi, oddać hołd pracy rolnika. Pochylam
się ze czcią nad tą bieszczadzką ziemią,
która doznała w historii wielu cierpień
wśród wojen i konfliktów, a dzisiaj jest
doświadczana trudnościami - szczególnie
brakiem pracy.
Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny
filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w
momentach najbardziej dramatycznych w
dziejach narodu ta miłość i przywiązanie
do ziemi okazywały się niezmiernie ważne
w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym
zapominać. Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom,
które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały
chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia
były gotowe tej ziemi strzec i bronić.
Pozostańcie wierni tradycjom waszych
praojców. Oni podnosząc wzrok znad
ziemi ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili
modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i
ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę i
z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli.
Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji!

Ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie
o owocności waszej pracy.
Tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno
zboża, kryjące w sobie cudowną moc
życia.Uszanujcie również Ziarno Słowa
Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie
znika to piękne pozdrowienie “Szczęść
Boże!” i “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” Pozdrawiajcie się tymi
słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia bliźnim. W nich zawarta
jest wasza chrześcijańska godność. Nie
dopuśćcie, aby ją wam odebrano - bo
próbuje się to robić!”
W końcowej części homilii Ojciec Święty
wyraził zadowolenie z przywrócenia do
życia w Kościele na ziemi polskiej Akcji
Katolickiej. Powiedział, że potrzebny jest
naszej Ojczyźnie katolicki laikat, apostolstwo świeckich, potrzebni są ludzie
świeccy rozumiejący potrzebę stałej
formacji wiary.
Po Mszy Św. Ojciec Święty długo jeszcze
stał nie mogąc pożegnać się z wiernymi,
którzy śpiewali na przemian: “Sto lat” i
“Góralu czy Ci nie żal” i wiwatowali na
cześć Papieża - Polaka.
Na zakończenie Ojciec Święty podziękował wszystkim i pozdrowił pielgrzymów,
również tych z zagranicy, grekokatolików i
prawosławnych oraz rozentuzjazmowaną
młodzież, która pomimo całonocnego czuwania modlitewnego, najgoręcej witała i
żegnała Ojca Świętego.
Wiele refleksji nasuwa się po tym spotkaniu z Ojcem Świętym tak osobistych jak
i bardziej ogólnych. Przede wszystkim
Papież zwrócił się do rolników - oddał
hołd spracowanym rękom polskiego
rolnika. Tym rękom, które wydobywają
chleb dla kraju, a w chwilach zagrożeń
Broniły Ojczyzny. To słowa wielkiego
uznania. Jednocześnie Ojciec Święty
wzywa: “Pozostańcie wierni tradycjom
waszych praojców. Nie dopuśćcie aby
odebrano wam waszą chrześcijańską
godność”. To jest zobowiązujące przesłanie!
W.T.
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Pójdźcie wy sami osobno na miejsce
pustynne i wypocznijcie nieco (Mk 6, 31).

WAKACYJNE PIELGRZYMKI

O

d początku wakacji w naszej parafii zorganizowano już trzy pielgrzymki. Pierwsza z inicjatywy Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
do Kalwarii Pacławskiej, druga - nauczycieli do Częstochowy, trzecia również
dzięki AK i KSM do Dębowca, Dukli i w
Bieszczady. Niżej zamieszczamy krótkie
relacje z poszczególnych pielgrzymek.

dniu 21 czerwca o 7 rano w
W
strugach deszczu lecz ze śpiewem na ustach wyruszyliśmy na piel00

grzymkę po Sanktuariach Maryjnych
Polski Południowej. Wzięła w niej
udział młodzież szkolna, ministranci
i nauczyciele. Najmłodszym pielgrzymem był 15-miesięczny Kamilek, który
dzielnie znosił wszelkie trudy podróży.
Nad sprawnym przebiegiem pielgrzymki czuwali Ks. Stanisław Jamiński i ks.
Krzysztof Mielec.
Pierwszym przystankiem na naszym
szlaku pielgrzymkowym był Łańcut,
gdzie odbyliśmy krótki spacer po parku,
a następnie zatrzymaliśmy się w Jarosławiu, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę
Mniejszą Ojców Dominikanów.
Wraz z upływem drogi poprawiała się
także pogoda. W Przemyślu mieliśmy
okazję podziwiać piękną panoramę
miasta i dowiedzieć się coś o jego historii z ust ks. Stanisława, który okazał
się wspaniałym przewodnikiem.
W godzinach południowych dotarliśmy
do Kalwarii Pacławskiej, gdzie przywitała nas słoneczna pogoda. U stóp
góry Kalwarii wysiedliśmy z autokaru i
ruszyliśmy pieszo na szczyt, rozważając Stacje Drogi Krzyżowej. Następnie
modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, gdzie
też nasi księża odprawili Mszę św. w
intencji naszej parafii. Trudno nam było
opuścić zaciszny Maryjny zakątek u oo.
Franciszkanów ale musieliśmy ruszać
w dalszą drogę. W drodze powrotnej,
w jednej z parafii przemyskich dzięki
gościnności ks. proboszcza (znajomego naszego ks. katechety) mogliśmy
posilić się i wypić gorącą herbatę.
Kolejnym przystankiem na naszej
trasie pielgrzymkowej był Krasiczyn,
gdzie zwiedziliśmy malowniczy zabytkowy zamek i otaczający go pełen zieleni park. Dalej szlak wiódł pętlą bieszczadzką, przez Birczę, Lesko, Zagórz
do Komańczy. Dzięki precyzyjnemu
pokonywaniu ostrych bieszczadzkich
zakrętów przez naszego kierowcę, podziwialiśmy piękne krajobrazy. Humory
wszystkim dopisywały i przez cały czas
nie milknął radosny śpiew piosenek
religijnych.
Wieczorem dotarliśmy do Komańczy,
gdzie zwiedziliśmy klasztor, w którym

STR 2
serdeczną atmosferę, która panowała
wśród uczestniczących nauczycieli.
Za zorganizowanie Pielgrzymki dziękujemy ks. Proboszczowi Czesławowi
Szewczykowi.
M. S.

więziony był Prymas Kardynał Stefan
Wyszyński. Następnie udaliśmy się już
zwartkowy ranek 17 lipca zapowiaw drogę powrotną do domu, gdzie po
dał się pięknie. Już kilka minut
krótkim przystanku w Dukli przed klasz- po godzinie siódmej przed kościołem
torem oo. Bernardynów dotarliśmy do zebrała się grupa młodzieży, dzieci i
Brzostku ok. godz. 2330.
dorosłych w oczekiwaniu na ks. Stanisława, głównego organizatora wycieczki. W drogę wyruszyliśmy przed ósmą.
Cała wycieczka składała się z dwóch
części. Pierwsza część miała na celu
zwiedzanie i modlitwę w najbliższych
Brzostkowi sanktuariach.
Do Dębowca dojechaliśmy bardzo
szybko. Po modlitwie przed cudowną
figurą Matki Bożej Saletyńskiej obejrzeliśmy otoczenie kościoła z ciekawą
drogą krzyżową. Na marginesie warto
wspomnieć, że wielkim ułatwieniem
dla pielgrzymów i turystów są w Dębowcu bardzo dobrze wyposażone
sanitariaty.
Potem do autobusu i w drogę, ale
tylko kawałek. Za chwilę trzeba wysiąść
by zbytnio nie obciążać drewnianego
mostu. Po niedługim czasie dojeżdżamy do Dukli. Czyste, posprzątane
miasteczko z pięknie utrzymanym
kościołem i robiącym duże wrażenie,
również artystyczne, krzyżem z brązu
stojącym obok wykonanej z tego samego materiału postaci św. Jana. To
trzeba zobaczyć, słowami nie można
oddać piękna i majestatu rzeźb. PodPomnik Prymasa Kardynała Stefana jeżdżamy do pustelni św. Jana autoWyszyńskiego w Komańczy
busem, ostatni odcinek pokonujemy
pieszo. Nagrodą za trud jest źródlana
Zmęczeni ale ubogaceni nowymi woda i modlitwa w starym kościele.
wrażeniami, dziękując Bogu za dar
pielgrzymowania, mamy nadzieję, że
wkrótce uda nam się zorganizować
kolejną równie wspaniałą pielgrzymkę.
A. Wójcik

C

lipca nauczyciele z parafii Brzostek
2
uczestniczyli w 60 Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Nauczycieli i Wycho-

wawców na Jasną Górę.
Program Pielgrzymki:
430 -wyjazd z Brzostku,
1000 -wysłuchanie wykładu ks. prof.
dra hab. Andrzeja Potockiego pt.
"Szkoła pomocna rodzinie",
1100 -uczestniczenie we Mszy św.
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa dra Edwarda
Janiaka z Wrocławia,
1400 -udział w Drodze Krzyżowej na
Wałach Jasnogórskich prowadzonej przez grupę nauczycieli
z Tarnowa,
1600 -wspólny Różaniec w Kaplicy
Cudownego Obrazu,
1700 -wyjazd z Częstochowy.
Łaskami słynąca figura Matki Bożej
Oprócz wspólnych modlitw, pieśni, Saletyńskiej w Dębowcu
mile wspominamy bardzo wesołą i
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Nie da się też opisać wrażeń ze szczytu
Połoniny Wetlińskiej.
To już druga część
wycieczki - czysto
turystyczna. Z Dukli jedziemy w stronę Bieszczadzkiego
Parku Narodowego.
Zostawiamy autobus,
który ma kłopoty z
chłodzeniem. Teraz
sympatczny kierowca
będzie miał czas zająć
się jego naprawą. My
zaś kupujemy bilety
wstępu do Parku, oglądamy galerię rzeźby
na świeżym powietrzu.
I w górę. Początek
niezbyt trudny. Potem
im wyżej tym bardziej
stromo. Wycieczka
samoczynnie zaczyna
się dzielić na grupy
wiekowe. Ci idący na
końcu pocieszają się,
że i tak bez nich autobus nie odjedzie.
Po wyjściu z mokrego
lasu wchodzimy na
Krzyż Pojednania i kościół oo. Bernardynów
rozległe, porośnięw Dukli
te wysokimi trawami
łąki. I dalej w górę do
schroniska na szczycie. Zapatrzeni Brzostku.
Warto wspomnieć, że potwierdziw widoki na wszystkie strony świata
nie mamy czasu narzekać na cięż- ło się powiedzenie iż świat jest mały.
ką drogę. Do zejścia zmusza nas W pustelni św. Jana spotkaliśmy
ostry wiatr i brak słońca, który po- mieszkańców Zawadki Brzostewoduje duży spadek temperatury. ckiej, a na szlaku na szczyt Wetliny
Nie wszyscy byli przygotowani na młodzież z Brzostku.
Obserwując zajęcia młodzieży
takie warunki. Droga powrotna była
trudna ale bardzo urozmaicona, w czasie wakacji i ilość chętnych,
jednak paradoksalnie schodzenie którzy nie mogli pojechać warto
stwierdzić, że organizacja czasu
było trudniejsze niż wchodzenie.
Teraz jedziemy nad zaporę w So- wolnego młodzieży przez powołalinie, którą widać było ze szczytu ne do tego organizacje jest żadna.
Połoniny Wetlińskiej. Tu szybkie Nawet tak niedaleka wycieczka
zwiedzanie, zakupy i w drogę daje młodzieży możliwość poznania
powrotną. Jeszcze tylko ognisko innego sposobu spędzania wolnego
z pieczeniem kiełbasy, która wy- czasu niż w dyskotece przy piwie
jątkowo wszystkim smakowała, i lub na rynku na rozbijaniu szyb.
krótko przed północą byliśmy w
Uczestniczka
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Odpust w SANKTUARIUM
MATKI BO¯EJ W PRZECZYCY

w dniach od 10 do 17 sierpnia 1997 r.
NIEDZIELA 10 VIII
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Suma pod przewodnictwem Ks. Bpa Władysława Bobowskiego.
1630 Nieszpory Maryjne, Msza Św. z kazaniem i
Zmiana Tajemnic Różańcowych.
PONIEDZIAŁEK 11 VIII
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Msza Św. z kazaniem.
1000 Suma z kazaniem i procesją.
1800 Msza Św. z kazaniem i procesją.
WTOREK 12 VIII
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Msza Św. z kazaniem.
1000 Suma z kazaniem i procesją.
1800 Msza Św. z procesją.
ŚRODA 13 VIII
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Msza Św. z kazaniem.
1000 Suma z kazaniem dla ministrantów i lektorów.
1800 Msza Św. z kazaniem dla rolników.
CZWARTEK 14 VIII
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Prymaria z kazaniem.
1000 Suma z kazaniem i procesją.
1800 Msza Św. z kazaniem.
PIĄTEK 15 VIII
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Prymaria z kazaniem.
900 Wotywa z kazaniem.
1100 SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem
Ks. Bpa Józefa Gucwy, poświęcenie wieńców
żniwnych.
1600 Nieszpory Maryjne i Msza Św.
SOBOTA 16 VIII - DZIEŃ CHORYCH
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Msza Św. z kazaniem.
1000 Suma z procesją.
1730 Różaniec w intencji Papieża, Msza Św.
NIEDZIELA 17 VIII
630 Odsłonięcie Cudownej Figury, Godzinki.
700 Prymaria z kazaniem.
900 Wotywa z kazaniem.
1100 Suma z procesją - zakończenie odpustu - pod
przewodnictwem Ks. Bpa Jana Styrny.

Dnia 6 sierpnia 1997 roku
o godz. 1000
w uroczystość
PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
J. E. Ks. Bp Kazimierz Górny
Ordynariusz Rzeszowski
dokona

POŚWIĘCENIA KAPLICY
W BUKOWEJ
Na uroczystość serdecznie zapraszają
Duszpasterze
i Wierni Bukowej
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KALENDARIUM LITURGICZNE
4 VIII
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya (XYIII/XIX w.), kapłana, patrona proboszczów. Powszechnie znany jako „proboszcz z
Ars” - (z zapadłej francuskiej wioski). Prowadził bardzo surowy
tryb życia, był cudotwórcą pełnym prostoty. Wysłuchiwał spowiedzi ludzi z całego świata przez szesnaście godzin na dobę.
Kaonizowany w 1925 r.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw; abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem
przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i
razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Amen.
6 VIII
Święto Przemienienia Pańskiego. Na rok przed Swoją Męką,
Jezus na górze Tabor objawił Swoją Boską chwałę trzem najukochańszym uczniom (Piotrowi, Jakubowi i Janowi). Ewangelia: (Mk 9, 7-8)” ...dał się słyszeć głos: - To jest mój Syn
ukochany, Jego słuchajcie. Nagle, gdy rozejrzeli się wokoło,
nie widzieli nikogo. Tylko sam Jezus był z nimi.”
Modlitwa dnia: Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu
Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę jaka czeka Twoje przybrane
dzieci, spraw abyśmy posłuszni głosowi Twojego Umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Amen.
14 VIII
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana
zakonu franciszkanów, męczennika Oświęcimia, oddającego
dobrowolnie swoje życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Kanonizowany w 1982 r.
Modlitwa dnia: Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie
dusz i miłością ku bliźnim świętego Maksymiliana Marię,
kapłana i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, spraw; za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej
chwały wytrwale pracując w służbie braci, w życiu i w śmierci

KRONIKA DUSZPASTERSKA
czerwiec - lipiec

Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty zostali
przyjęci:
1. Piotr Cwynar - 1997. 06. 28
2. Bartosz Żydek - 1997. 07. 10
3. Anna Szczur - 1997. 07. 12
4. Domiknika Kaput - 1997. 07. 12
5. Paweł Łukasik - 1997. 07. 20
Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Jacek Świędrych z Bogumiłą Magiera
2. Sławomir Rams z Renatą Tyburowską
3. Stanisław Mordel z Danutą Samborską
Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary i nadziei
w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Wiktoria Samborska - Bukowa
2. Jan Bara - Klecie
3. Józef Gil - Zawadka Brzostecka

stawali się podobnymi do Twojego Syna. Amen.
15 VIII
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszego listopada 1950 r. papież Pius XII ogłosił dogmat (prawdę
objawioną przez Boga), że Niepokalana Matka Boża, Maryja
zawsze Dziewica, kiedy zakończyło się jej życie na ziemi, została
wzięta do nieba z ciałem i duszą.
Modlitwa dnia: Wszechmogący wieczny Boże, Ty wziąłeś
do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy
Maryi, Matki Twojego Syna, spraw; abyśmy nieustannie
troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej
chwale. Amen.
26 VIII
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś
narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc o obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś
niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy na ziemi
z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali
Twoje zwycięstwo. Amen.
29 VIII
Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela patrona kowali. Św. Jan Chrzciciel większość życia spędził na pustyni. W
wieku trzydziestu lat, ukazał się światu głosząc nad Jordanem
“chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów” (Łk 3,3).
Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu, przygotowującym “drogę” Chrystusowi. “Za swoją działalność poniósł
śmierć męczeńską, która miała miejsce na rok przed śmiercią
Chrystusa.
Modlitwa dnia: Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel
był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i w śmierci
i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość, spraw; abyśmy
nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy.
Amen.

Z dzia³alnoœci
"Caritas"parafialnej
♦21 czerwca br. brzostecka "Caritas" wraz z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzostku zorganizowała
dla dzieci z rodzin najuboższych wycieczkę do Krynicy. W
wycieczce uczestniczyło 45 dzieci, w tym 23 dzieci z parafii
Brzostek. Organizatorzy zapewnili dzieciom wiele atrakcji m.
in. wyjazd kolejką na Górę Parkową w Krynicy, ognisko itp.
Koszty wycieczki pokrył GOPS i "Caritas".
♦13 lipca została zorganizowana zbiórka pieniędzy dla ludzi dotkniętych powodzią. Zebrane pieniądze w kwocie
5.700 zł. zostały odesłane do "Caritas" w Rzeszowie. Składamy słowa uznania i podziękowania wszystkim ofiarodawcom
- Bóg zapłać!
♦Informujemy również, iż na ten sam cel trwała zbiórka środków
czystości i żywności trwałej. Dary zbierane były w poszczególnych wsiach i w Brzostku na plebani.
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