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WIELKI DZIEÑ DLA BUKOWEJ
6

sierpnia 1997 roku był dniem, który Jego zapewnień, że mogą, potrafią i Ks. Proboszcza przykład najwyższego
złotymi zgłoskami wpisał się w powinni święto Przemienienia Pańskie- zaangażowania i pełnego troski zabiehistorię naszej parafii i całego dekanatu go Anno Domini 1997 obchodzić jako gania wokół problemów związanych
brzosteckiego. W tym bowiem dniu uroczysty odpust we własnej kaplicy. A z budową nowego domu Bożego. Ten
wspólnota wiernych z Bukowej gości- przez ostatnie 2 lata prawie każdego dnia wielki zapał i oddanie to piękny dar serca
ła Ks. Bpa. Ordynariusza Kazimierza mieli okazję obserwować w postawie płynący z pasji budowniczego świątyń
Górnego, który dokonał
pańskich - dar, który zapewuroczystego wmurowania
ne z radością obserwował i
kamienia węgielnego i pozapisywał w Swych wieczyświęcenia nowo zbudostych księgach sam Bóg.
wanej tam kaplicy. Aktu
Wcześniejsze i obecne zatego dokonał w obecności
sługi Ks. Cz. Szewczyka
wielu kapłanów i licznie
w dziedzinie budowy i rezgromadzonych wiernych,
montu kościołów docenił w
przybyłych na uroczystość
Swoim przemówieniu Ks.
z różnych stron Polski, a
Biskup, a obecność Rektora
nawet zza oceanu.
Seminarium Duchownego
Poświęcona budowla to
w Rzeszowie ks. dr Wiesłaświątynia niezbyt duża, ale
wa Szurka i piękne kazanie
za to wielkie dzieło serc Buks. dr Jerzego Buczka, kankowian ku czci Przemienieclerza Kurii Diecezjalnej
nia Pańskiego. Wzniesione
były wyrazem wdzięcznej
zostało dzięki ich ofiarnej
pamięci władz tej uczelni za
pracy i wspaniałomyślnowkład naszego duszpasterza
ści licznych ofiarodawców,
w budowę kaplicy seminaludzi na różny sposób zwiąryjnej i remont budynków
zanych z wioską. Ludzi, dla
mieszkalnych.
których potrzeby współczesWszyscy kapłani i pozostali
nego Kościoła są przedmiouczestnicy uroczystości potem szczególnie serdecznej
święcenia podziwiali dzieło
troski.
Ks. Szewczyka i wychwaWśród wielu na pierwszym
lali hojność Boga, który
miejscu postawić należy Ks.
przy wznoszeniu kaplicy
Proboszcza Czesława Szewdziałał również przez wielu
czyka, duszpasterza parafii,
innych ludzi - wykonawktóry był inicjatorem, poców, darczyńców, a nawet
mysłodawcą, kierownikiem
życzliwych obserwatorów
i nadzorcą większości prac
dwuletniego wysiłku mieszbudowlanych. Przed dwoma
kańców Bukowej. Wyrazem
laty mieszkańcy Bukowej z
ogromu Boskiej hojności
Kaplica w Bukowej pw. Przemienienia Pańskiego
niedowierzaniem słuchali
jest wspaniały wystrój wnę-
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Współuczestnicząc w radości Bukowian
składamy im życzenia słowami wyjętymi z listu do Filipian: “Ten, Który
rozpoczął w was dobre dzieło, niech Sam
go dopełni”. Niech otworzy wasze serca
i umysły na posiew ziarna Swej miłości
jak kielichy kwiatów na promienie
słońca w dniu konsekracji Waszej kaplicy. Niech “przemiana” długotrwałego
okresu niepogody w słoneczną kanikułę
właśnie w tym dniu, będzie dla Was
symbolem i radosnym zapewnieniem, że
chwile spędzone przed tabernakulum w
Waszej kaplicy zaprocentują w wieczności radosnym oglądaniem “pogodnego”
Oblicza naszego Pana.

trza kaplicy i wyposażenie godne prze- Bukowianom z większą nadzieją patrzeć
znaczenia jakiemu będzie służyć.
w przyszłość. Wystarczy uświadomić
Frontową ścianę prezbiterium zdobi sobie ogrom dobra jakie niesie ze sobą
piękny wizerunek Twarzy Pana Jezusa bliska obecność Boga wśród swoich
Przemienionego - kopia cudownej iko- wyznawców i często sprawowana dla
ny z kościoła katedralnego w Nowym nich Eucharystia.
Sączu. Liczne elementy wyposażenia Można mieć nadzieję, że oddając cześć
to przedmioty artystycznie wykonane Jezusowi Przemienionemu mieszkańcy
w drewnie. Na uwagę zasługuje ołtarz, Bukowej przemianą swojego życia rokrzyż, świecznik, “sprytne” konfesjo- dzinnego i wspólnotowego spłacą dług
nały - klęczniki, a przede wszystkim wdzięczności zaciągnięty wobec Boga
pełne artystycznego kunsztu stacje Drogi i wobec ludzi. Wystarczy, że chętnie,
Krzyżowej. Są też w kaplicy gustowne często i z prawdziwą pobożnością będą
krzesła, ławki, dywany ale przedmiot korzystali z tego dobra, które zostało im
największej dumy i radości mieszkań- dane jako pomoc do stawania się coraz
ców stanowią paramenta liturgiczne - wierniejszym odbiciem Chrystusa, a
przepiękna monstrancja, kielichy, bogate które jest owocem modlitwy i wysiłku
tabernakulum, ornaty i obrusy.
twórczego tak wielu ludzi.
Nie jest moim zamiarem
wymienić wszystkich ofiarodawców duchownych i
świeckich, z kraju i z zagranicy, którzy przyczynili się
do tego, że w tak krótkim
czasie możliwym było dokonanie tak wielkiego dzieła.
Dzień poświęcenia kaplicy
był doskonałą okazją do
wyrażenia Im publicznie
wielkiej wdzięczności za
pomoc, życzliwość, ofiarność
i zrozumienie, dzięki którym
Bukowa zaistniała na mapie
miejscowości dekanatu posiadających swoje świątynie.
Nazwiska i imiona tych ludzi
zna Pan, a mieszkańcy wioski
obiecują nieustanną modlitwę w ich intencji.
Przyjmując nowy dom Boży
z radością ale i w pokorze
uznać go należy za wielki
Wmurowanie kamienia węgielnego przez Ks. Bpa Kazimierza Górnego
dar Boga i ludzi pozwalający

J. S.
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e słowa wypowiadamy codziennie w
modlitwie Pańskiej. Nabierają one
niezwykłej wagi w sierpniu, miesiącu,
w którym strudzone ręce rolnika zbierają
ziarna zbóż z pól. Z ogromnym zapałem
chodzą rolnicy po polach, doglądają
plonów, a potem w wielkim trudzie i
znoju zbierają zboża. Tegoroczne żniwa
są specyficzne i poprzedzone wielką tragedią chłopów usytuowanych nad Odrą
i Wisłą, gdzie miała miejsce powódź tysiąclecia. Wszelkie mądrości techniczne
legły w gruzach i nie dało się opanować
żywiołu wody, która niosła spustoszenie,
strach, lęk, panikę, a niekiedy śmierć
osób zaskoczonych przez żywioł. Nasza
cała parafia, ochroniona ręką Opatrzności
nie została dotknięta tym nieszczęściem.
I chociaż deszcze ulewne, długotrwałe zniszczyły ziemie, chociaż tu i tam trudno
dojechać ciężkim sprzętem żniwnym,
to zbiór zbóż odbywa się dość szybko,
i może nie braknie nam chleba powszedniego i jeszcze podzielimy się nim z
poszkodowanymi powodzianami.
W ostatnich latach młode pokolenie
jakby zapomniało o szacunku do pracy
rolnika, jakby zapomniało o szacunku
do chleba. A przecież nie tak dawno
nasze matki wysadzając chleb z pieca
całowały każdy bochenek chleba i naznaczały go Krzyżem Świętym. Jeszcze
nie tak dawno dzielono chleb na kromki
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"... Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj..."
dla każdego członka rodziny, a każdy
okruszek był zebrany i spożyty. Przez
lata zapomnieliśmy trochę o szacunku
do chleba. Wystarczy popatrzeć do koszów w salach szkolnych, a przekonamy
się ileż tam chleba leży wrzuconego do
innych odpadków i to niekiedy z drogą
wędliną. Inaczej to w naszym kraju bywało. Wystarczy przeczytać “Dzienniki”
Stefana Żeromskiego, a dowiemy się, że
do chleba dodawano korę z drzew (mieloną) czy też rozczyn ziemniaczany, aby
go więcej było. Każda kromka chleba
traktowana była jak przysmak, jak wielki
dar nieba. A czasy okupacji też przypominają nam o potrzebie szanowania chleba
i każdej jego okruszynki. Przecież jeńcy
obozowi za przekazywanie sobie skórki
czy racji chleba tracili życie. Jeszcze
niektórzy z nich żyją i są żywą historią
tamtych dni i tamtych przyjaźni z chlebem powszednim.
I trud rolnika, i obraz wsi żniwnej zmienia
się. Nie brzęczą już ostrzałki na kosie,
którą cięto całe połacie pól, nie dźwięczą
sierpy, nie zbiera się każdego pozostałego
kłosu zbóż. Trud człowieka jakby zmalał.
Jednak niezwykły czas żniw zmusza nas
do refleksji i do podziwu dla pracy chłopa
polskiego, żywiciela całego narodu.
W tym niezwykłym miesiącu idziemy z
pielgrzymką do Pani Jasnogórskiej, idziemy do Sanktuarium Maryjnego w Prze-

KRONIKA DUSZPASTERSKA
lipiec - sierpieñ

Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty
zostali przyjęci:
1. Daria Sieńkowska - 1997. 08. 03
2. Paweł Zastawny - 1997. 08. 16
3. Konrad Stasiowski - 1997. 08. 17
4. Klaudia Szydłowska - 1997. 08. 23
5. Ewelina Rakowska - 1997. 08. 30
Z naszej wspólnoty odeszła ze znakiem wiary
i nadziei w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Julia Jędrzejczyk - Brzostek

czycy do Tej co świata gwiazdą zaranną
i łanów naszych i łąk Królową. Niesiemy
kwiaty i zioła, niesiemy wieńce dożynkowe do naszej Matki aby dziękować za dar
chleba, aby upraszać łaski o lepszy los dla
Polski i prosimy: “Błogosław Pani nas,
dziś ślubujemy wraz, że wiernie będziem
służyć Ci Maryjo w każdy czas”.
Chleb jest naszym podstawowym pożywieniem. Pan nasz Jezus Chrystus
dzielił się z apostołami chlebem i o ten
chleb prosimy codziennie w modlitwie
Ojcze nasz. W pieśni Eucharystycznej
śpiewamy: “To Ty o Panie chlebie nasz
Ty wieczne życie masz. Toś Ty o Panie
złączył lud przez Zmartwychwstania
cud”. Przyjmując Komunię Świętą spożywamy chleb, pod którym kryje się sam
Jezus Chrystus.
Ojciec święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Krosna mówił o niezwykłym
darze Bożym jakim jest chleb. Wyrażał
swój szacunek dla rolników, którzy
kochają ziemię ojczystą i zbierają z niej
wszystkie płody rolne aby wyżywić
naród. Łączmy się wszyscy w tych tygodniach z nimi i wspierajmy trud rolnika
modlitwą i pomocą sąsiedzką, aby “chleba naszego powszedniego” starczyło dla
wszystkich w tym kraju.
Bogumiła

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Piotr Grochara z Agnieszką Drechny
2. Łukasz Janiga z Marzeną Cisoń
3. Jan Wąsik z Dorotą Kawalec
4. Andrzej Drągowski z Beatą Lisak
5. Ryszard Michoński z Małgorzatą Durek
6. Józef Błoniarz z Katarzyną Wołowiec
Decyzją Ordynariusza Rzeszowskiego Ks. Bpa Kazimierza Górnego wikariusz Ks. Krzysztof Mielec przeniesiony został do parafii
Gorlice-Glinik. Dziękujemy Mu za ofiarną, pełną pokory i kultury
osobistej posługę duszpasterską i katechetyczną. Bóg zapłać!
Na miejsce Ks. Krzysztofa aplikowany jest Ks. Mariusz Nowak,
dotychczasowy wikariusz Tarnowca. Serdecznie witamy Go w Brzosteckiej Wspólnocie Parafialnej. Życzymy dobrego samopoczucia
i radości ducha w posługiwaniu duszpasterskim. Szczęść Boże!
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KALENDARIUM LITURGICZNE
14 IX
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
W roku 629 cesarz Herakliusz pokonał Persów i zmusił ich
do oddania - wcześniej zrabowanych - relikwii Świętego
Krzyża. W tym też roku gdy dotarł do bram Jerozolimy
zdjąwszy strojne szaty, ubrany w wór pokutny, boso zaniósł krzyż na Górę Kalwarię i umieścił z powrotem w
kościele Św. Grobu. Pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy właśnie 14 września.
Ewangelia: (J3, 13 - 17) "A jak Mojżesz wywyższył węża
na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego..."
Modlitwa dnia: Boże, którego wolą było, że Twój jedyny
Syn przeżył ukrzyżowanie, aby doprowadzić ludzkość
do zbawienia, spraw; abyśmy my, którym dane było
poznać Jego tajemnice na ziemi, zasłużyli na odkupienie
w niebie. Amen.
15 IX

spotkanie Jezusa w drodze na Kalwarię, stanie u stóp
krzyża, zdjęcie Jezusa z krzyża oraz złożenie Go do
grobu.
Modlitwa dnia: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego
Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca
Matka; daj aby Twój Kościół uczestniczył razem z
Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego
zmartwychwstaniu. Amen.
29 IX
Święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Aniołowie są bezcielesnymi duchami, obdarzonymi wysoką inteligencją, siłą woli i niezwykłą świętością. Dzisiaj czcimy trzech aniołów, którym w ciągu wieków Bóg
powierzał specjalne misje. Są to Archaniołowie: Michał,
którego imię oznacza "Któż jak Bóg", dalej Gabriel - jego
imię znaczy "mąż Boży" albo "Bóg jest moim męstwem",
wreszcie Rafał, którego imię oznacza "Bóg uzdrawia".

Modlitwa dnia: Boże, który z wielką mądrością kierujesz
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
aniołami i ludźmi, spraw; aby ci , którzy zawsze służą
Wspominamy dzisiaj boleści Matki Bożej, poprzez które Ci w niebie, mogli bronić nas podczas naszej ziemskiej
stała się współuczestniczką męki Jej Boskiego Syna. wędrówki. Amen.
Wspominamy siedem wielkich bolesnych wydarzeń z Jej
życia: proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, trzy dni
W. N.
poszukiwania dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie,

U Tej, która przeczy nieszczęściu
Tyś jesteś pełna łaski, dobroci i
miłosierdzia. Przed Twym świętym wizerunkiem ofiaruję Ci, o Maryjo, moje
serce, a z nim polecam Ci wszystkie moje
sprawy, szczególnie zaś sprawę mojego
zbawienia.
Oddaję Ci się dziś, dobra Matko, ciałem i duszą, wśród radości i cierpień, na
czas mojego życia i na całą wieczność.
O Matko Boska Przeczycka - módl się
za nami.

K
Cudowna Matka Boża Przeczycka

ult Matki Bożej Przeczyckiej sięga XVI
w., chociaż prawdopodobnie czczono Ją już znacznie wcześniej. Co roku w
dzień 15 sierpnia przybywają do Przeczycy
pielgrzymi z bliższych i dalszych okolic,
wierząc, że „Maryja Przeczycka - przeczy
nieszczęściu”.
Tradycyjnie w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny również parafianie
brzosteccy udają się na pielgrzymkę do
Sanktuarium Przeczyckiego by dziękować za

otrzymane łaski i prosić o nowe. W tym roku
grupa pielgrzymów była chyba większa niż
zwykle. Ci najbardziej wytrwali szli pieszo,
ze śpiewem na ustach w zorganizowanej grupie prowadzonej przez księdza Stanisława.
Jeszcze inni jechali na rowerach, bardziej
leniwi - samochodami.
Krótko po dziesiątej wszyscy byli już na
placu przed ołtarzem polowym oczekując
na uroczystą Sumę Odpustową. W pobliżu
ołtarza w jednym z konfesjonałów zasiadał
nasz ksiądz Prałat - niestrudzony spowiednik,
obok niego nasz ksiądz Katecheta. Rozpoczęła się Msza Św. i znowu znajomy głos
brzosteckiego lektora, który czytał pierwsze
czytanie. W czasie Mszy Św. pieśni wykonywał nasz brzostecki chór parafialny. Wokół w
tłumie wielu znajomych, podniosła atmosfera
więc i “znak pokoju” przekazujemy sobie
bardziej serdecznie niż zwykle.
I dobrze jest nam tu - nic dziwnego, jesteśmy
przecież u naszej Matki.
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