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“Ju¿ przyszed³ Jezus, szczêœcie ogromne!
Wzi¹³ moje serce jak dobry Brat.
O, tego nigdy ju¿ nie zapomnê
Pójdê z mym Bogiem w piêkniejszy œwiat!
d niedzieli 7 czerwca rozgoœci³y siê dzieci
O
pierwszokomunijne w naszej œwi¹tyni i zajmuj¹ dumnie pierwsze miejsca przed o³tarzem.

W tym dniu ugoœci³ Chrystus po raz pierwszy
za Swym sto³em 43 dziewczynki i 45 ch³opców.
A oto ich nazwiska.
Dziewczynki: Balasa Anna, Baranowska Natalia, Bawiec Iwona, Bieniek Kinga, Ch³opiñska
Katarzyna, Czerkies Anna, Drechny Justyna,
Kasprzyk Dorota, Kawalec Agnieszka, Kawalec
Karolina, Kita Marta, Kobak Wirginia, Ko³odziej
Ewelina, Konieczny Paulina, Krzyszczuk Liliana,
Lemek Marta, Liszka Joanna, £¹cka Monika,
Merkwa Justyna, Michalik Agata, Michalik
Agnieszka, Niezgoda Karolina, Obudziñska
Katarzyna, Papiernik Monika, Ramut Anastazja, Sarnecka Ewelina, Spicha Iwona, Strojek
Agata, Sypieñ Angelika, Szpara Monika, Tomaszewska Agata, Tu³ecka Jadwiga, Tyluœ Anna,
Wereszczyñska Ewa, Wilk Barbara, Winiarska
Sylwia, Wojdy³a Joanna, Wo³owiec Sylwia,

Zaranek Anna, Zawiliñska Joanna., Ziêba Aneta,
Ziêba Paulina, ¯urowska El¿bieta.
Ch³opcy: Baranowski Mariusz, Barys Mateusz,
Chajec Jacek, Czekaj Rafa³, Czernik Sylwester,
Dziedzic Piotr, Florek Piotr, Furman Piotr, Gawron Piotr, Giergowski Grzegorz, Golec Dawid,
Gotfryd Tomasz, Ho³owicki Wojciech, Józefczyk
£ukasz, Kaczka Jacek, Kawalec Tomasz, Kolbusz Piotr, Konieczny Tomasz, Kowalski Pawe³,
Krzy¿ak Mateusz, Kud³acz Robert, Kula Jacek,
Machura Kamil, Mazur Stanis³aw, Pietrzycki
Pawe³, Pietrzycki Piotr, Rutkowski Marek,
Samborski Arkadiusz, Siwek Tomasz, Smoleñ
Pawe³, Sobczyk Miros³aw, Stasiowski Tomasz,
Stawarz Wojciech, Stec Marcin, Surdel Piotr,
Surdel Seweryn, Sury Marcin, Sury Mariusz,
Szczepanik Karol, Szczepañski Wojciech,
Szuka³a Kamil, Szybowicz Piotr, Winiarski Piotr,
Wojdy³a Janusz, ¯urowski Wojciech.
Uroczystoœæ przyjêcia Pierwszej Komunii
œwiêtej jest zawsze wielkim prze¿yciem dla
dzieci, ich rodziców, rodzeñstwa i ca³ej wspólnoty parafialnej. W tym radosnym wydarzeniu
spe³nia siêbowiem ich d³ugie oczekiwanie na
mo¿liwoœæ pe³nego uczestniczenia w Ofierze
Mszy œwiêtej. Uszczêœliwione dzieciêce twarze

budz¹ w sercach doros³ych tkliwe wspomnienie chwili, w której sami po raz pierwszy w
pe³ni zjedoczyli siê z Bogiem. Od pogodnych
spojrzeñ i promiennych uœmiechów zapala siê
na nowo ogieñ Bo¿ej mi³oœci w wystyg³ych
sercach tych, którzy ju¿ dawno zapomnieli o
swoim pierwszym spotkaniu z Chrystusem.
Ze wzruszeniem i rzewn¹ têsknot¹ zazdroœcimy
dzieciom ich prostej wiary i ufnoœci, która
pozwala cz³owiekowi byæ tak jasnym i pogodnym jak s³oneczne niebo nad otaczaj¹cym nas
œwiatem. Wszyscy te¿ ¿ywimy nadziejê, ¿e te
niewinne dzieci na zawsze pozostan¹ œwiête
i czyste, wierne Bogu i kochaj¹ce Go ponad
wszystko.

Drogie Dzieci!
W imieniu ca³ej wspólnoty parafialnej ¿yczymy Wam aby Eucharystia sta³a
siê dla Was Ÿród³em mocy do ¿ycia,
bêd¹cego najpiêkniejszym œwiadectwem
chrzeœcijañskiej wiary, nadziei i mi³oœci.
Szczêœæ Wam Bo¿e!
Redakcja
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anek tego czwartku był piękny.
Od rana słońce świeciło mocnym
blaskiem a lekki wiatr chłodził jego moc.
Brzostek obudził się niezwykły i niecodzienny. Na godzinę 1000 spieszyły duże
grupy parafian podążając do świątyni.
Rozpromienione matki prowadziły małe
dziewczynki ubrane w białe sukienecz-

ki, wianuszki z koszyczkami pełnymi
kwiatów. Tu i ówdzie rodzice prowadzili
małych chłopczyków odzianych w białe
komeżki i czerwone pelerynki z dzwoneczkami w ręku. Służba liturgiczna też
była bardziej niż zwykle zdyscyplinowana. Nasz organista p. Grzegorz stał na
chórze z grupą mężczyzn z instrumentami
muzycznymi. Przejęci chórzyści - jak
zwykle - przy ołtarzu Serca Jezusowego
czekali na zapalenie pierwszych świec
na ołtarzu. Dzieciaczki odziane w
stroje pierwszokomunijne czekały przy balaskach.
Nawet strażacy
ze swoim sztandarem stali przy
wielkim ołtarzu.
W kościele było
coraz ciaśniej.
Boże Ciało, bo tak
zwykliśmy nazywać to Święto, jest szczególnie przez
naszych parafian przeżywane. Odświętnie ustrojone cztery ołtarze na Rynku z
symbolami Ducha Świętego, jak wynika
z roku liturgicznego, wiele kwiatów,
ozdób i dekoracji.
I wreszcie rozległ się śpiew pieśni

“Umiłowałeś nas do końca, dzięki Ci
Panie za wszystkie dni...”, którą chórzyści rozpoczęli wielbić Pana za Ofiarę
Krzyżową i za to, że dzięki Ciału i
Krwi Chrystusa, którymi możemy
się karmić, żyć będziemy wiecznie.
Uroczystą Sumę sprawował Ksiądz
Proboszcz. On też głosił Słowo Boże,
które pozwoliło nam dobrze przeżyć
to wielkie Święto.
A po Sumie dokonana została wielka demonstracja wiary w czynnym
uczestnictwie w procesji. Z pieśnią
“Twoja cześć chwała” doszliśmy,
adorując Pana niesionego w monstrancji do kapliczki. Tam przy
pierwszym ołtarzu, przygotowanym
przez p. Gotfrydów, z symbolem
Ducha Św. i napisem “Ku wolności
wyswobodził nas Chrystus”, wysłuchaliśmy Ewangelii wg. św. Mateusza odśpiewanej przez ks. prałata K.
Ostafińskiego. Po krótkiej adoracji,
wyruszyliśmy z pieśnią “Kłaniam się
Tobie” do drugiego ołtarza przygotowanego przez p Golców. I tam ołtarz
w wielkiej subtelnej prostocie - symbol
Ducha Św., Krzyż, polne kwiaty i napis
“Przyjdź Duchu Święty”. Ksiądz Proboszcz odśpiewał Ewangelię wg. św.
Marka i znów po krótkiej adoracji wyruszyliśmy z procesją i z pieśnią “Zróbcie
Mu miejsce” do trzeciego ołtarza. Tutaj
p. Szybistowie umieścili obraz ostatniej
wieczerzy, kłosy zbóż - symbole chleba
i piękne kwiaty. Ks. Mariusz odśpiewał
Ewangelię wg. św.
Łukasza i znowu
krótka adoracja, a
potem “U drzwi
Twoich” intonowane przez parafian i przejście
do ostatniego,
czwartego ołtarza przygotowanego przez p.
Sowów na dawnej wikarówce.
I tutaj napis “Rozgrzej serca twarde”
przy obrazie Serca Jezusowego zmuszał
nas wszystkich do refleksji. Ewangelię
wg. św. Jana odśpiewał ks. Proboszcz,
udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, a wierni z ogromnym wzruszeniem odśpiewali “Ciebie

Boga wysławiamy”. I tak pełni wielkich
wzruszeń doszliśmy przed wielki ołtarz
naszego kościoła parafialnego. Jeszcze

orkiestra zagrała “Boże coś Polskę” a
nam wszystkim serca biły bardzo mocno,
a na usta cisnęły się słowa:
Ty Panie wiesz, że pełni nadziei
wierzymy w Ciebie
Ty Panie wiesz, że Cię kochamy
ze wszech sił
Ty Panie wiesz, że ciągle słabi
upadamy
Ty Panie wiesz, że zawsze
w trudzie się staramy
Otul nas płaszczem swej miłości
Użycz nam łaski w dobrym być
I daj nam pokarm Twój Boski
I weź nas do wieczności swej
Bogumiła
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NIECODZIENNY
Piknik
duszy
(czyli jak siê uchroniæ przed banalnymi wakacjami)
S

pędzanie urlopu jest kwestią stylu, nie tylko przyjemności. Tak więc,
przedstawiamy kilka propozycji jak nadać swoim wakacjom sens, a
tym samym uczynić je radosnymi.
1. Nie pędź! Pośpiech może wszystko zniszczyć. Zatrzymaj się na chwilę,
aby zachwycić się, porozmawiać z nowymi przyjaciółmi. Mówi się,
że: „Najlepiej podróżuje się na nogach”. Kto chodzi pieszo nawet jeśli
nie przemierza wielkich odległości, to, jednak, ma szansę dotrzeć do
sedna spraw.
2. Rozkoszuj się pięknem stworzenia: urokiem górskich szczytów, szeptem morza... Ucz się, przede wszystkim, rozumieć świat, nie tylko go
przemierzać.
3. Zapamiętuj miłe i nastrojowe momenty, aby przetrwały w tobie przynajmniej do jutra: fruwająca czajka, księżyc nad górami, lśniące gwiazdami
niebo...
4. Szanuj obyczaje i przyzwyczajenia drugich. Pamiętaj, aby czynić zawsze
pierwszy odruch, nie czekając aż inni cię pozdrowią i zaczną mówić.
5. Promieniuj na wszystkich swoim dobrym humorem i pokazuj zawsze
uśmiechniętą twarz. W przeciwnym razie cóż to będą za wakacje?
6. Rano i wieczorem skieruj myśl do Dobrego Boga. Bo tak naprawdę, czyż
za to wszystko, co otrzymujemy, nie powinniśmy wciąż dziękować.
7. Pielęgnuj jakieś swoje hobby. To prawda, że praca tworzy człowieka,
ale hobby czyni go pięknym.
8. Rozkoszuj się dobrą książką. Kto czyta, ten siedząc w domu przemierza
najodleglejsze kraje.
9. Odkrywaj tysiące bogactw, które są ukryte w nowych miejscach, tradycjach, innych sposobach zachowania i życia. Odkrywaj je i ucz się.
Podróż zaczyna się dopiero w momencie, w którym pragniesz zrozumieć
to, co widzisz.
10. I jeszcze jedno, nie zapominaj o tych wszystkich, którzy nie mogli sobie
pozwolić na wakacje. Ta myśl powinna ci pomóc być mniej wymagającym a bardziej uważnym.

GOŒÆ

B

rzostecka Parafia w dniu 25 maja gościła
na plebanii Marszałka Sejmu RP Pana Stanisława Zająca.
Pan Stanisław Zając urodził się w Święcanach
w rodzinie chłopskiej. Obecnie mieszka i pracuje
w Jaśle. Ukończył studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był asesorem
i sędzią Sądu Rejonowego w Jaśle, a od 1980
r. adwokatem w Krośnie i Jaśle. Zasłynął jako
doradca Solidarności i obrońca w licznych procesach politycznych. Obecnie jest Wiceprezesem
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i
Wicemarszałkiem Sejmu RP. Uznawany jest za
czołowego polityka Akcji Wyborczej Solidarność.
O brzosteckim kościele wyraził się bardzo
ciepło. Powiedział, że ilekroć przejeżdża tą trasą
w kierunku Warszawy, z głową pełną problemów,
na widok świątyni jego myśli kierują się ku Bogu
i staje się duchowo umocniony.
Podkreślał w rozmowie, że Brzostek zawsze
był związany z Jasłem i ma nadzieję, że tak pozostanie w nowym podziale administracyjnym
kraju. Jest przekonany, że zyska na tym nie tylko
powiat jasielski ale także Brzostek.
Podczas tego spotkania, w towarzystwie burmistrzów Jasła, dyrektora szkoły w Brzostku i
miejscowych duszpasterzy, wspomniał o spotkaniu z Radą Gminy. Przytoczył też zdanie naszego
wójta, który miał powiedzieć, że "sercem jest za
Jasłem..."
Wyraził też chęć spotkania się z mieszkańcami
parafii, we wrześniu, w celu omówienia wyborów
do samorządu terytorialnego.

JED RAZEM Z NAMI!
W dniach 24 - 29 sierpnia bie¿¹cego roku organizowana jest pielgrzymka
rowerowa szlakiem Jana Paw³a II z Brzostku do Czêstochowy
Trasa prowadzi miêdzy innymi przez:
Przeczycê, Tuchów, Gródek nad Dunajcem, Stary S¹cz, Kroœcienko nad Dunajcem, Nowy Targ, LudŸmierz,
Maków Podchalañski, Kalwariê Zebrzydowsk¹, Wadowice, Zator, Olkusz, Pilicê i Lelów.
W programie przewidziana jest codziennie Msza œwiêta, zwiedzanie Sanktuariów i zabytków. Wraz z kolarzami jad¹
samochody - piloci oraz obs³uga pielgrzymki.
Uroczysta Msza œwiêta w Czêstochowie w Kaplicy Cudownego Obrazu 28 sierpnia o godz. 1930,
potem Apel Jasnogórski. Powrót nastêpnego dnia autokarem.
Zg³oszenia przyjmuje ks. Mariusz do 15 lipca.
Koszt pielgrzymki wraz z wy¿ywieniem, noclegami oraz powrotem wyniesie oko³o 120 z³.
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APEL AKCJI KATOLICKIEJ

DO MIESZKAÑCÓW DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
w sprawie w³Ączenia siê cz³onków
Akcji Katolickiej w wybory
samorzĄdów terytorialnych

do

P o
s t w o r z e n i u
p i e r w szych ludzi Bóg błogosławiąc im
		 rzekł: „...czyńcie sobie ziemię poddaną” (por. Rdz 1,
28). Nawiązując do tych słów Boga, Ojcowie Soboru Watykańskiego II zauważają, iż “Plan Boży dotyczący świata
polega na tym, by ludzie zgodnym wysiłkiem kształtowali
porządek spraw doczesnych i ciągle go doskonalili....
Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadania i spełniać je bezpośrednio i
zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem
Kościoła, przynaglani miłością chrześcijańską.” (DA
7).
Wynika z tego jednoznacznie, iż obowiązkiem każdego chrześcijanina jest udział w “czynieniu sobie ziemi
poddaną” także poprzez udział w życiu publicznym.
Wielokrotnie przypominał o tym Ojciec Święty Jan Paweł
II. Między innymi, w czerwcu 1996 roku zwracając się
do biskupów belgijskich powiedział: "...pragnę wspomnieć także o trudnej ale niezbędnej formie braterskiej
miłości, jaką jest sprawowanie odpowiednich funkcji w
społeczeństwie, w życiu gospodarczym i politycznym.
Zachęcajcie chrześcijan, którzy mają odpowiednie po
temu kompetencje, aby w pełni odgrywali swoją rolę w
społeczeństwie”. Zaś podczas swej ostatniej pielgrzymki
do Ojczyzny, w Legnicy mówił: „Każdy człowiek wierzący
jest... w jakiś sposób odpowiedzialny za kształty życia społecznego. Chrześcijanin żyjący wiarą żyjący Eucharystią,
jest wezwany do budowania przyszłości własnej i swego
narodu - przyszłości opartej na mocnych fundamentach
Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności
za życie społeczne w naszej Ojczyźnie. To jest wielkie
zadanie, jakie stoi przed człowiekiem: pójść odważnie do
świata; kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona czasem poszanowania człowieka; by była otwarta na Dobrą
Nowinę! Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z
miłości do człowieka i z umiłowania Ojczyzny".
W roku bieżącym odbędą się wybory do samorządów
gminnych, a także prawdopodobnie do samorządów powiatowych i wojewódzkich. Posłuszni wezwaniu Ojca
Świętego zwracamy się z apelem do wszystkich diecezjan
o powszechny udział w tych w wyborach. Apelujemy
do wszystkich, którzy posiadają po temu odpowiednie
kompetencje, aby nie wzbraniali się przed kandydowaniem do władz samorządowych, aby z odwagą wzięli na
siebie odpowiedzialność za los Ojczyzny. Do wszystkich
zwracamy się z apelem o udział w wyborach i udzielenie
w nich poparcia tym, których postawa gwarantuje, iż
w swej działalności politycznej będą działać zgodnie z
celem Akcji Katolickiej, którym jest Instaurare omnia
in Christo.

w sprawie ochrony terenu
spotkania Jana Paw³a II
z mieszkañcami Rzeszowszczyzny

2

czerwca 1991 roku na błoniach wokół rzeszowskiej Katedry około 700 tysięcy osób uczestniczyło w spotkaniu z Piotrem
naszych czasów, Ojcem Świętym Janem Pawłem II. było to największe zgromadzenie ludzi w dziejach Rzeszowa i Rzeszowszczyzny.
To tam, w swej homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej, w trakcie której wyniesiony został na ołtarze błogosławiony biskup Józef
Sebastian Pelczar, Ojciec Święty wzywał, ,,Aby dom naszego życia
- osób, rodzin, narodu i społeczeństwa - pozostawał «utwierdzony
- na skale» (por. Mt 7, 25). Aby nie wznosić go na lotnym piasku
- lecz na skale Ewangelii. Na, skale, którą jest Chrystus. «wczoraj
i dzisiaj, ten sam także i na wieki» (Hbr 13,8).
Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej z wielką radością przyjęła
wiadomość o nadaniu przez Radę Miasta Rzeszowa Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa
. To wielki dla Rzeszowa i Rzeszowszczyzny zaszczyt, ale przede
wszystkim olbrzymie zobowiązanie nas wszystkich do wierności
Ojcu Świętemu i modlitwy w jego intencji.
Dla upamiętnienia wspólnej z Ojcem Świętym modlitwy na terenach przyległych do Rzeszowskiej Katedry, zwracamy się do
Rady Miasta Rzeszowa z apelem o podjęcie działań w kierunku
dokonania takich zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, które pozwoliłyby zachować w obecnym stanie
miejsce spotkania z Ojcem Świętym. Uważamy, iż zabudowa
tego obiektami handlowymi czy też innymi usługowymi byłaby
profanacją. Niech zostanie ten teren na wzór krakowskich Błoń
niezabudowanym, zielonym miejscem spotkań rodzinnych, spacerów i refleksji. A może kiedyś przyszłe pokolenia też dostąpią
zaszczytu i radości spotkania z ziemskim Namiestnikiem Chrystusa.
Jednocześnie wnioskujemy o nadanie tym terenom nazwy: Błonia
Jana Pawła II.

29 czerwca

Piotra
i Paw³a
C

i obydwaj święci dokonali pionierskiej pracy w pierwszym wieku. Nieustannie
głosili dobrą nowinę o Chrystusie i naszym zbawieniu. W długiej liście świętych Piotr i Paweł są potraktowani wyjątkowo.
Wspomina się ich nie w dniu ich śmierci, a więc ich narodzin
dla nieba, tak jak czyni się to w przypadku innych świętych, ale
w dniu przeniesienia relikwii tych tak różniących się od siebie
apostołów do katakumb przy Via Appia. W kalendarzu rzymskim
święto to obchodzi się od 354 r.
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- cz.I, II i III - fab.- przygodowy - USA - 2
x 90 min. + 121 min. Historia rudowłosej,
niezwykle impulsywnej i obdarzonej
niepospolitą fantazją dziewczynki, która
na Zielonym Wzgórzu odnajduje swój
prawdziwy dom.

STR 5

ABC

chrzeœcijanina

♦

“APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” - biograficzny. - ang. - 60 min. Chrystus objawia się Diecezja
skromnej dziewczynie, późniejszej siostrze Faustynie, polecając (gr. “zarządzać”, “prowadzić gospodarstwo”) Biskupstwo,
głoszenie całemu światu Swojego Miłosierdzia. Film cytuje frag- obszar podlegający władzy biskupa. Erygowanie nowej
menty jej Dzienniczka oraz ukazuje miejsca, w których żyła przyszła
diecezji jest obecnie zastrzeżone wyłącznie Stolicy Apobłogosławiona.

stolskiej; wymaga ono jednak różnorakich uzgodnień z

♦ “PAPIEŻ W KROŚNIE.” - 180 min. Relacja z pobytu Ojca Św. władzą państwową. Diecezja nie jest tylko administracyjną
Jana Pawła II w Krośnie w czerwcu ub. roku.

i jurydyczną jednostką, lecz jest także “Kościołem w mi-

J. Sz. niaturze” Kościołem lokalnym czy partykularnym.

Wypożyczalnia Kaset Video czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 1730 - 1800.

KRONIKA DUSZPASTERSKA
maj - czerwiec

Z naszej wspólnoty odeszli ze znakiem wiary
i nadziei w zmartwychwstanie do życia wiecznego:
1. Józef Dziwisz, ur. 1918r. - Brzostek
2. Eugeniusz Kolbusz, ur. 1920r. - Bukowa
3. Stefan Nowicki, ur. 1920 r. - Nawsie Brzosteckie
4. Jan Grygiel, ur. 1924 r. - Nawsie Brzosteckie
5. Helena Bara, ur. 1926 r. - Klecie
6. Julian Gil, ur. 1920 r. - Zawadka Brzostecka
Do wspólnoty parafialnej poprzez Chrzest Święty zostali
przyjęci:
1. Anna Paściak - Nawsie Brzosteckie
2. Kacper Janiga - Brzostek
3. Patrycja Stasiowska - Bukowa
4. Mateusz Cisoń - Brzostek
5. Żaneta Wiatr - Brzostek
6. Rafał Kobak - Wola Brzostecka
7. Dawid Kurcz - Brzostek
Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
1. Stec Marek z Agnieszką Gołąbek
2. Caggiano Alessandro z Bożeną Samborską
3. Maziarka Józef ze Stanisławą Kopera

Dni Krzyżowe

(po Łacinie zwane Dies Rogationum, czyli dniami próśb)
poprzedzają uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
W ciągu trzech dni (poniedziałek, wtorek, środa) Kościół
w sposób szczególny prosi Boga o błogosławieństwo dla
wielorakich ludzkich spraw, a zwłaszcza dla płodów ziemi
i ludzkiego trudu, oraz o odwrócenie klęsk żywiołowych.
Dawniej, a dziś także w niektórych parafiach wiejskich,
odbywały się procesje do przydrożnych krzyży (stąd
polska nazwa).

Dogmat

(gr. dogma - opinia, nauka, sąd, uchwała, dekret). W kościele katolickim przez dogmat rozumie się wypowiedź
dotyczącą prawd wiary i wiążącą wszystkich wiernych.
Dogmaty formułowane są na podstawie Pisma Świętego i
jednomyślnej tradycji doktrynalnej Kościoła. Muszą zostać
ogłoszone prze sobór powszechny albo (rzadko) przez
papieża. W aspekcie historycznym dogmaty formułowano przede wszystkim jako twierdzenia, którymi Kościół
chciał się przeciwstawić ograniczaniu czy zaprzeczaniu
swej powszechnej i ortodoksyjnej (prawowiernej) tradycji
doktrynalnej. Z dogmatami nie jest wiązane roszczenie
do ujęcia całej prawdy wiary. Są one jedynie środkami
mającymi zapobiec rozmyciu i fałszowaniu wiary.

Dogmatyka

Nauka teologiczna o dogmatach, o ich racjonalnym uzasadnianiu i o tradycji doktrynalnej Kościoła.

Doświadczenie

Niektórzy czują się bliżej nieba, gdy odchylają głowę
do tyłu i wysoko zadzierają nos.

„Myśl” i „doświadczenie” od dawien dawna uchodzą w
filozofii za uzupełniające się drogi, na których człowiek
może ujmować rzeczywistość. Odnosi się to także do
rzeczywistości wiary. l w tym przypadku nie wolno przeciwstawiać „myśli o Bogu” (teo - logii) „doświadczeniu
Boga”. Myśl o Bogu bez doświadczenia Boga pozostałaby
abstrakcyjna. Doświadczenie Boga bez myśli nie byłoby
możliwe do pojęcia i nieprzekazania. Wiary i Boga można „doświadczyć” nie tylko w mistyce: doświadczenie
Boga towarzyszy naszym ustawicznym próbom życia po
chrześcijańsku i jasnej świadomości, że w swej historii
życia nie jesteśmy sami, że Ktoś jest wciąż obok nas. Boga
doświadczamy także w modlitwie.
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25 VI
Wspomnienie bł. Doroty z Mątowów, wdowy.
Urodziła się w roku 1347 we wsi Mątowy Wielkie na Żuławach malborskich jako siódme dziecko bogobojnych osadników holenderskich. Szczególnie duży wpływ na ukształtowanie jej osobowości
miała matka, która często zabierała ją na pielgrzymki do miejsc
odpustowych. Od dziecka miała zamiłowanie do modlitwy i pokuty.
Gorącym jej pragnieniem było, poświęcić się Bogu w zakonie.
Posłuszna jednak woli matki wyszła za mąż, za starszego Od
siebie o dwadzieścia lat gdańskiego płatnerza. Pożycie z mężem
gwałtownikiem, szczęśliwym nie było. W czasie dwu kolejnych
epidemii stracili ośmioro z dziewięciorga dzieci. Te wydarzenia
oraz stanowczość, sumienność i pracowitość żony, doprowadziły
go do opamiętania. Po śmierci męża mogła Dorota całkowicie
oddać się pobożności i działalności charytatywnej. Jej spowiednik skierował ją wtedy pod opiekę znakomitego teologa Jana z
Kwidzyna. Znalazłszy u niego zrozumienie przenosi się do tego
miasta. Po półrocznej próbie, za aprobatą spowiednika i pozwoleniem biskupa, Dorota dała się zamurować w celi przylegającej
do prezbiterium katedry. Przez zakratowane okienko przynoszono
jej Komunię świętą i pokarm. Do okienka celi przychodzili ludzie
z prośbą o modlitwę i poradę. Schorowana na skutek ostrej zimy
i wyczerpania pokutą, przeżywszy w celi czternaście miesięcy
umiera 25 czerwca 1394 roku.
Modlitwa dnia: Boże, źródło wszelkiej łaski, Ty z ojcowską dobrocią wysłuchujesz wszystkich wzywających Twojego miłosierdzia
za wstawiennictwem błogosławionej Doroty wspomagaj nas w
naszych potrzebach, aby Twoja łaska, którą otrzymujemy na ziemi,
przyniosła nam owoc życia wiecznego w niebie. Amen.

6 VII
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
Urodziła się w roku 1863 w Austrii, jako najstarsze dziecko w rodzinie. Od najmłodszych lat wykazywała wielkie zdolności literackie,
muzyczne i aktorskie, (wykorzystała je potem w swojej pracy).
W 1883 Ledóchowscy wracają do Polski i osiedlają się w Lipnicy
Murowanej. Tutaj umiera na ospę jej ojciec, ona sama wyzdrowiała
po kilku tygodniach walki ze śmiercią, nigdy jednak nie powróciła
do dawnych sił. W dwa lata później wyjeżdża do Włoch, gdzie po
raz pierwszy styka się z akcją misyjną na rzecz Afryki. Opuszcza
zaszczytny dla niej dwór książęcy i u sióstr szarytek wynajmuje
skromny pokoik, aby całkowicie oddać się sprawie, która odtąd
miała stać się głównym celem jej życia. Zaczyna wydawać własne
pismo „Echo z Afryki”, nawiązuje rozległą korespondencję, wygłasza odczyty. W roku 1893 zakłada Sodalicję św. Piotra Klawera,
której celem staje się niesienie wszelkiej pomocy misjonarzom
w Afryce. W trzy lata później składa śluby zakonne, a ułożone
przez nią reguły dają początek nowej rodzinie zakonnej. Przez
wiele lat redagowała czasopisma misyjne, kalendarze i odezwy,
wygłaszała w wielu krajach mnóstwo referatów, fundowała nowe
placówki dla założonej przez siebie sodalicji. Miała szczególne
nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, a wszystkie
swoje placówki oddawała pod opieką matki Bożej. Odeszła do
Pana. 6 lipca 1922 roku.
Modlitwa dnia: Boże. dzięki Twojej łasce, błogosławiona Maria
Teresa niestrudzenie niosła pomoc głosicielem Ewangelii; spraw
aby wszystkie ludy poznały Ciebie, prawdziwego Boga i Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa.Amen.
W. N.

SZYFROGRAM

A. Szczepański
Po odgadnięciu haseł litery z kratek należy przenieść do
diagramu znajdującego się na kuponie. Rozwiązaniem są
słowa Chrystusa, które wypowiedział w Kafarnaum po
cudownym rozmnożeniu chleba.
Rozwiązania krzyżówki przyniesione 3 lipca do kościoła na
Mszę św. o godz 1800 wezmą udział w losowaniu nagród.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru:

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ PROSIMY TWOJEJ
ŁASKI NAM TRZEBA

Nagrody wylosowali: 1. Kolbusz Jolanta z Bukowej,
2. Samborska Barbara z Bukowej, 3. Stojak Michał z
Nawsia Brz., 4. Wójcik Agnieszka z Nawsia Brz.

Redaguje zespół pod kierownictwem ks. Stanisława Jamińskiego
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 33-125 Brzostek, tel. (014) 6830300

