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Maryja
niosąca
Światłość
Uczy nas pokory

Rodzina Święta przybyła do Jerozolimy,
by zadośćuczynić przepisom Prawa
Nakazywało ono oczyszczenie matki,
pozostającej przez czterdzieści dni po
urodzeniu chłopca w stanie rytualnej
nieczystości, oraz ofiarowanie pierworodnego syna Bogu. Oczywistością jest,
że ani Maryja, ani Jezus nie podlegali
tym przepisom. Ich droga do świątyni
była wyrazem posłuszeństwa i pokory,
była włączeniem się w niezwykłą historię pokoleń Izraela zbliżających się do
Świętego Miasta.
Udali się zatem pełni wesela, nucąc w
swych sercach słowa Psalmisty:
"Uradowałem się gdy mi powiedziano:
«Pójdźmy do domu Pana!»
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,
o Jeruzalem!" Na dziedzińcu świątyni
Maryja tuli Dzieciątko do Swojego serca.
Nikt tu nie zna Jej tajemnicy, nikt nie wie,
że jest Ona Najświętszą Dziewicą i Matką zarazem, a Jej Syn jako Najwyższy
Prawodawca stoi ponad wszelkimi przepisami ludzkiego prawa Taka właśnie
Maryja - niedoceniona, nierozpoznana,
stojąca w szeregu kobiet, które potrzebowały oczyszczenia, uczy nas radosnej
pokory. To, że nie została potraktowana
z należnym szacunkiem, nie zmieniło Jej
pełnego zawierzenia Bogu ani pogody
ducha. Ze spokojem pełniła rolę jaką Bóg

Jej przeznaczył, rozważając jedynie w
Swym sercu tajemnicę Światłości, która
przed czterdziestu dniami rozbłysła nad
Betlejem. Pragnęła, aby ta Światłość
nie ograniczyła się jedynie do samego
Miasta chleba. Łaska Bożego pokoju
powinna przecież ogarnąć wszystkich
braci i siostry z wszystkich pokoleń Izraela. A pokój ten spocznie na nich, jeśli
okażą się ludźmi Bożego upodobania,
jeśli zechcą w swych sercach uznać
jedyną Światłość tego świata - trzymanego w Jej ramionach Syna. Tymczasem zewnętrzna prostota i przeciętność
okrywały Bóstwo Jezusa w sposób tak
doskonały, że Maryja musiałaby krzyczeć, chcąc przekonać ludzi o Jego
wielkości i godności. Pokora Matki Boga
i niepozorność Jego Maleńkiej Osoby
zwiodłyby najprawdopodobniej nawet
nas - ludzi końca XX wieku - gdybyśmy
byli obecni wówczas na dziedzińcu
Jerozolimskiej Świątyni. Powinniśmy
zatem być wdzięczni Jezusowi, za to, że
znamy prawdziwe Oblicze Jego Matki, a
nasza miłość do Niej winna przejawiać
się w wiernym naśladowaniu Jej pokory,
posłuszeństwa i pełnego zawierzenia
Bogu. Maryja stojąca w tłumie ubogich
kobiet izraelskich przestrzega nas równocześnie przed osądzaniem ludzi na
podstawie przypadkowych zachowań lub
wyglądu zewnętrznego. Tak łatwo jest
przecież skrzywdzić człowieka, poniżyć
go w swoich myślach i sercu, wzgardzić
nim A Jezus powiedział: "Nie sądźcie z
zewnętrznych pozorów" (J. 7,24)

Ofiarować siebie Bogu

W ceremonii ofiarowania Maryja oddała
Bogu to, co miała najcenniejszego,
co najbardziej kochała - dała Swego
Syna. Można powiedzieć, że niczym
nie zmącona radość Jej macierzyństwa
trwała zaledwie czterdzieści dni, właśnie do momentu, w którym Symeon
wypowiedział proroctwo o mieczu, który
przeszyje Jej Matczyne serce Według
tradycji była to pierwsza z Jej siedmiu
boleści. Z proroctw Starego Testamentu
Maryja wiedziała, że Jezus jako Zbawiciel dokona Swej misji przez Krzyż. Że
będzie odepchnięty i wzgardzony przez
ludzi, że umrze w poniżeniu i strasznej
męce Któraż z matek potrafiłaby bez bólu
czytać o swoim synu słowa "(...) będzie
jak baranek na rzeź prowadzony (...)"
(Iz. 53,2-7)? Symeon dopełnił miary Jej
boleści mówiąc: "A Twoją duszę miecz
przeniknie". Wobec okrucieństwa tej
przepowiedni Maryja dała najpiękniejsze
świadectwo Swojego posłuszeństwa i
heroizmu w pełnieniu woli Bożej - ofiarowała Jezusa Bogu, a ofiarowując Syna
oddała Mu również Samą Siebie.
Za przykładem Maryi ofiarujmy i my Bogu
to. co mamy najcenniejszego w naszym
życiu - samych siebie! Ofiarowujmy Mu
co dnia nasze myśli i wolę, rozum i serce.
Uczmy się wyrzekać wszystkiego, aby
umieć odnaleźć wszystko w Chrystusie i
w Niej bowiem takie dobrowolne wyzucie
się siebie osobliwie ubogaca człowieka
na życie wieczne.

Czekać na Spotkanie z
Chrystusem

Symeon był tym, który czekał Każdego
dnia przychodził do świątyni z nadzieją,
że tym razem nie będzie czekał na próżno. I doczekał się Maryi, która przyniosła
Mesjasza. Wtedy rzekł: nunc dimittis - teraz mogę odejść, spełnił się cel mojego
życia, nie mam już po co żyć! Symeon
jest symbolem cierpliwości i wytrwałości
w oczekiwaniu Jego przykład uczy, że nie
należy się zniechęcać, że Pan przyjdzie
w swoim czasie do każdego, kto z tęsknotą Go oczekuje

ciąg dalszy na str 2
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dokończenie ze str. 1.
i pragnie Mamy czekać na spotkanie z Jezusem z wielką uwagą, aby nie przeszedł
obok nas nierozpoznany. Bo przychodzi
On w różnych postaciach, najczęściej w
osobie potrzebującego naszej pomocy
- materialnej czy duchowej Przychodzi
też nierzadko w postaci krzyża, ofiary,
cierpienia. Do Symeona przybył na
rękach Dziewicy - Matki. Prośmy, aby i
do nas Ona Go przyniosła. Pogłębiajmy
otwartość duszy i czystość naszych serc
Módlmy się o miłość do braci, bo wtedy
modlitwa Maryi o przeniknięcie całego
świata blaskiem Zbawiciela zostanie
wysłuchana. Jej modlitwa trwa bowiem
i trwać będzie aż do ostatnich pokoleń
zamieszkujących ziemię. Ona, niosąca
światu Światłość Prawdziwą nieustannie
błaga Boga, aby ludzie, mimo swego
grzesznego umiłowania ciemności, ze-
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chcieli przyjąć tę Światłość By poddali
się jej dobroczynnemu blaskowi. Bo tylko
wtedy w ich sercach zapanuje prawdziwy
pokój

Być światłem dla świata

D

zięki modlitwie Maryi i ciągłym
Jej błaganiom, spośród kolejnych
pokoleń wyrastają ludzie, którzy przez
swoje czyny stają się prawdziwymi pochodniami dla świata. Przez słowo i czyn
niestrudzenie oświetlają oni drogę innym
i pomagają im zbliżać się do Światła.
A że niełatwa to rzecz: być wiernym
synem Światłości i jasnym blaskiem
swego życia wskazywać drogę braciom,
konieczna jest pomoc Maryi Ona rozprasza ciemności nocy i nawet wilki są Jej
posłuszne.
W uroczystość M. B. Gromnicznej
pogłębiamy też naszą wiarę w Chry-
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stusa "przeznaczonego na upadek i
powstanie wielu (...) i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą" Wśród "wilków",
krzywd, pomówień, odrzucenia i cierpień
z powodu tej wiary, rozumiemy, co czuła
Maryja niosąca światu pogrążonemu w
ciemności Światłość Prawdziwą, a odbierająca od tego świata miecz boleści.
Bogatsi tą trudną mądrością nie gaśmy
nigdy odwagi niesienia światu Chrystusa.
Odrzucajmy z odrazą całąjaskrawość
świata zawartą w reklamach, szyldach
i neonach Widząc natomiast szarą i
zmęczoną twarz bliźniego powtarzajmy
z mocą słowa poety:
"Teraz
Nie pragnę już niczego
tylko
do szaleństwa kochać
płynącą w jego żytach Światłość Świata".
J.S.

Chrzty, śluby i pogrzeby w naszej parafii
w Bukowej zmarło aż 13 osób. urodziło się zaledwie 4 osoby.
Natomiast największy przyrost naturalny był w Brzostku: 25
urodzeń a 12 zgonów. W pozostałych miejscowościach w
parafii zależność ta jest następująca:-

U

roczystości religijne związane z chrztami, ślubami i
pogrzebami to istotne wydarzenia w życiu każdej społeczności parafialnej
W roku ubiegłym sakrament chrztu przyjęło 63 dzieci czyli aż o
21 mniej niż w 1996 roku. W dużej mierze wynika to z bardzo
niskiej liczby ślubów zawartych w 1996 roku (zaledwie 19).
Również może to odzwierciedlać ogólnopolski spadek liczby
urodzeń Ponieważ w 1997 roku zawarto już znacznie więcej
małżeństw (35) to istnieje spora przesłanka, że nastąpi znaczLiczba mieszkańców na terenie parafii (dane z 6 III 1996 r.)
ny wprost urodzeń w bieżącym roku. Natomiast brak takiego
Brzostek
- 2041
wzrostu może być sygnałem pewnych zjawisk społecznych np.:
Nawsie Brzosteckie
- 1048
zmiana modelu rodziny, rosnące aspiracje zawodowe kobiet,
Klęcie
- 592
czy aspiracje majątkowe, a z drugiej strony duże bezrobocie,
Bukowa
- 547
niskie dochody, ubożenie społeczności.
Wola Brzostecka
- 491
Przyrost naturalny (czyli różnica między urodzeniami a zgoZawadka Brzostecka
- 343
nami) jest dodatnia w całej parafii. Jednak w Bukowej przy
Razem: 			
- 5062
W. T.
rost naturalny jest zdecydowanie ujemny. W ubiegłym roku

Ołtarz św. Leonarda
N

ajcenniejsza m zabytkiem w naszym
kościele parafialnym jest póżnorenesansowy ołtarz św Leonarda. Pochodzi
on z początku XVII wieku czyli liczy
prawie 400 lat. Do brzosteckiego kościoła
ołtarz został przeniesiony w 1818 roku z
kościoła w Kleciach.
Wcześniejsza historia tego ołtarza nie
jest znana. Być może ukryte tajemnice
ujrzą światło dzienne podczas dalszej
renowacji Według opinii konserwatorów
ołtarz jest wysokiej klasy zabytkiem

zachowanym w o dziwo dobrym stanie
jak na swój wiek. Ołtarz św. Leonarda jest najprawdopodobniej dziełem
najlepszych mistrzów słynnej szkoły
krakowskiej. Świadczy o tym wysoki
kunszt wykonania bogatej ornamentyki
złoto-srebrnej kolumn, figur świętych,
tła obrazu Matki Bożej Bolesnej. Do tej
pory nie było to widoczne gdyż zostało
zamalowane kilkoma warstwami podczas
wcześniejszych konserwacji Również
obraz przedstawiający postać świętego

Leonarda to
wybitne dzieło malarskie, prawdopodobnie włoskiego artysty. Wszystko to
świadczy, że ołtarz musiał mieć bogatego fundatora i pierwotnie był raczej
przeznaczony dla znaczniejszej świątyni
niż kościół w Kleciach. gdzie była tylko
filia brzosteckiej parafii O szczegółach
i okolicznościach przybycia ołtarza do
Kleci nie wiadomo.
Ołtarz kryje w sobie wiele tajemnic tak
historycznych jak i związanych z kultem
św Leonarda Po odnowieniu będzie niewątpliwie perłą naszej świątyni
W. T.
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KOMUNIKAT
Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej zawiadamia, że w dniu 8 grudnia na wniosek Księdza Asystenta Stanisława
Potery w 11 parafiach zostały powołane Oddziały
Parafialne Akcji Katolickiej w tym w parafii Brzostek (12osób).
17 stycznia na spotkaniu Oddziału Parafialnego
wybrano trzech kandydatów na Prezesa Oddziału.
Spośród podanych kandydatów Ksiądz Biskup
Ordynariusz Kazimierz Górny powoła Prezesa
naszego Parafialnego Oddziału.

KRONIKA DUSZPASTERSKA
grudzień - styczeñ

Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary i nadziei
w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Kazimierz Fraczek, ur. 1929 r. - Bukowa
2. Zofia Skórska. ur. 1918 r. - Bukowa
3 Józef Kawalec.ur. 1913 r. - Nawsie Brzosteckie
4. Maria Kopczyńska, ur. 1912 r. - Nawsie Brzosteckie
Do wspólnoty parafialnej poprzez
Chrzest Święty zostali przyjęci:
1. Patryk, Micha! Zdziarski - 1998. 01. 17
3 Patryk Drągowski - 1998. 01. 18
4 Adrian, Józef Zima - 1998. 01. 24
Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Szukała Andrzej z Agnieszką Jamrogowicz
2. Gwiżdż Wiesław z Danutą Nawracaj
3. Grzegorz Osika z Dorotą Samborską
♦ "DOKTOR ŻYWAGO"
- dramat - USA - 185 min
Adaptacja filmowa słynnej
powieści Borysa Pasternaka,
za którą otrzymał nagrodę
Nobla. Powieść ta wywołała
skandal polityczny i była zakazana w ZSRR Wzruszająca
historia wielkiej miłości lekarza wojennego Żywago do pielęgniarki Lary. ukazana na tle
wydarzeń Rewolucji Październikowej. Film otrzymał 5 Oskarów.
♦ "PAPIEŻ W ZAKOPANEM" - 170 min
Relacja z pobytu Ojca Św. Jana Pawła II w Zakopanem w czerwcu
ub roku Przypomnienie gorącego i wzruszającego przyjęcia Ojca
Św. przez górali.
♦ "TOM I JERRY" - anim. Bajka - 88 min
Tom i Jeny to najsłynniejszy kot i najbardziej znana mysz na świecie.
I chociaż ich przyjaźń nieustannie wystawiana jest na ciężkie próby,
to jednak wzajemna troska bierze górę nad złymi emocjami
Wypożyczalnia Kaset Video czynna jest codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.00.
Dom Parafialny - wejście od strony Poczty.
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MAŁE ABC
chrześcijanina
Biblia

(grec "biblos" - "zapisany arkusz". "zwój"). W "Księdze
ksiąg" została zapisana historia Boga z ludźmi. Pierwsza
część Biblii chrześcijańskie). Stary Testament, obejmuje
Pentateuch (pięć ksiąg Mojżeszowych), Pisma (księgi
historyczne i mądrościowe) i Psalmy, a także Proroków.
Większość z 45 ksiąg Starego Testamentu stanowi też
Biblię Żydów. Druga część Pisma Świętego chrześcijan.
Nowy Testament, zawiera cztery Ewangelie (Dobre
Nowiny). Dzieje Apostolskie, listy i apokalipsę św
Jana: ogółem 27 ksiąg. Księgi biblijne zostały napisane
(zredagowane) przez różnych autorów natchnionych według przekonań wiary - przez Boga: Bóg objawia się
w słowie przez ludzi, którzy głoszą Jego słowo.

Bierzmowanie

W Kościele katolickim jeden z siedmiu sakramentów.
Można go przyjąć raz w życiu. Bierzmowania udziela
się dzisiaj zazwyczaj dorastającej młodzieży w odpowiednim wieku, czyli takim, w którym jest ona w
stanie sama potwierdzić wiarę wyrażoną w ich imieniu
podczas chrztu przez rodziców chrzestnych. Istotnymi
elementami sakramentu bierzmowania jest nałożenie
rąk na głowę kandydata, namaszczenie czoła kandydata
olejem świętym, zwanym krzyżmem. czemu towarzyszą
słowa wypowiadane przez szafarza sakramentu: "N.
przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup, ale w wyjątkowych
wypadkach (np. w chorobie grożącej śmiercią) może
go udzielić także proboszcz, a nawet każdy ksiądz.
Kandydatowi towarzyszą świadkowie bierzmowania.
W czasie obrzędu bierzmowania kładą oni prawą rękę
na ramieniu kandydata i ewentualnie podają jego imię
szafarzowi.

Biskup

Biskupi są następcami apostołów. Biskupi protestanccy
Kościołów krajowych są wybierani na synodach gmin.
Biskupi sąsiednich Kościołów i świeccy wprowadzają
nowo wybranego biskupa na urząd mocą nałożenia rąk.
Biskupi katoliccy którzy, przewodzą diecezji, są - po
zasięgnięciu opinii - mianowani przez papieża Biskup
troszczy się o jedność Kościoła, prawowierne głoszenie
słowa Bożego i właściwe sprawowanie sakramentów,
a więc wykonuje urząd pasterski, nauczycielski i kapłański. Biskupi protestanccy ordynują proboszczów
Biskupi katoliccy mają władzę udzielania sakramentu bierzmowania i kapłaństwa. Urząd biskupi jest
przedmiotem sporu w dyskusji ekumenicznej. Według
rozumienia katolickiego urząd papieski gwarantuje
sukcesję apostolską, a więc nieprzerwany łańcuch
następców apostołów. Tylko urząd papieski może.
konsekwentnie, w sposób ważny ustanawiać biskupów
Podług opinii katolickiej łańcuch ten został przerwany
w Kościołach protestanckich. Nielegalne wyświęcenie
biskupów przez zmarłego konserwar\"w-nego biskupa
Marcela Lefebrea doprowadziło do oderwania się jego
wspólnoty od Kościoła
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KALENDARIUM LITURGICZNE

5 II
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, patronki
pielęgniarek.
Św. Agata dziewica urodziła się na Sycylii, w rodzinie szlacheckiej. Wyróżniała się cnotami heroicznymi, została umęczona
w Katanii w roku 251 podczas prześladowania za cesarza
Decjusza ponieważ nie wyraziła zgody na małżeństwo z senatorem rzymskim Kwitaniuszem. Św. Agata jest nie tylko patronką
pielęgniarek, wzywa się Ją także przeciwko trzęsieniom ziemi
i chorobom piersi.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże. niech nam wyprosi
Twoje miłosierdzie święta Agata, dziewica i męczennica,
która podobała się Tobie dzięki męczeństwu i poświęconej
Tobie czystości Amen.
14 II
Wspomnienie św. Walentego, biskupa i męczennika, patrona
zakochanych.
Św. Walenty, rzymski kapłan, wraz ze św. Mariuszem i jego
rodziną asystował męczennikom, którzy cierpieli za panowania cesarza Klaudiusza Gota II w III wieku. Wkrótce sam
został pojmany i odesłany do prefekta Rzymu, który rozkazał
najpierw bić go maczugami, a potem ściąć. Miało to miejsce
około 270 roku. Zwyczaj przesyłania w tym dniu podarków,
listów i obrazków miłosnych jest pozostałością
Poziomo: 1) pięć ksiąg Mojżeszowych; 8) "Pierwszy" w hierarchii kościelnej; 9) nad nią wąs; 10) tytuł oficerski w dawnej Turcji;
11) piłkarz argentyński; 13) bohater "Quo vadis" zdradzony
przez Chilona; 14) bardzo łagodna w tym roku; 16) może być
pancerna; 18) burak ćwikłowy w brzosteckiej gwarze; 23) 102letni ksiądz prałat pracujący w naszej parafii; 24) zewnętrzna
tkanka roślin; 25) św. Leonarda w remoncie.

starego pogańskiego obyczaju.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże. dzięki
Twojej pomocy św. Walenty zwycięsko oparł się torturom.
Pomóż nam. którzy świętujemy jego triumf, zwyciężać podstępne działania naszych wrogów. Amen.
15 II
Wspomnienie błogosławionego Klaudiusza Columbiere,
kapłana.
Urodzony w roku 1641 Klaudiusz wstąpił do jezuitów w Lyonie,
szeroką sławę zyskał jako mówca i wychowawca w Paryżu.
Otaczał Mielkim kultem Najświętsze Serce Jezusa, traktując
ten kult jako sposób na odnowienie wiary. Jako spowiednik
klasztoru wizytek w Paray-le-Monialpoznał św. Małgorzatę
Marię Ałacoąue. dowiedział się ojej wizjach i kierował nią
w czasie niepokojów i utrapień duchowych. Zmarł 15 lutego
1682 roku mając zaledwie czterdzieści jeden lat.
Modlitwa dnia: Boże. Światłości i Pasterzu dusz, który
ustanowiłeś Klaudiusza błogosławionym w Twoim Kościele,
by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, pomóż
nam. abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał
i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.
W.N.

KRZY¯ÓWKA Z HAS£EM

Pionowo: 2) Dobra Nowina; 3) zespół trzech instrumentalistów;
4) stosunek zachodzący między danym przedmiotem a nim
samym; 5) barwny koralowiec; 6) czasami brak jej naszemu
chórowi; 7) obok nadziei i miłości; 12) żywotnik zdobiący wejście
do brzosteckiej starej szkoły; 15) niski głos kobiecy; 16) jeden
z dwunastu napełniony ułomkami chleba; 17) ostatnio często
rozbijane w Brzostku; 19) pokrywa; 20) w nim słupek i pręciki;
21) może być na świat; 22) ... par.
Wycięte kupony z rozwiązaniami krzyżówki przyniesione 11
lutego do kościoła na Mszę św. o godz 1700 wezmą udział
w losowaniu nagród.

Litery z kratek opisanych w prawym dolnym rogu tworzą
hasło, będące rozwiązaniem krzyżówki.

Redaguje zespół pod kierownictwem ks. Stanisława Jamińskiego
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 33-125 Brzostek, tel. (014) 830300

