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Świat człowieka większy niż Ziemia 

Choć sięga kosmosu, trafia do Nieba. 

To w dłoniach Chrystusa zakwita nasz dzień 

Rozchyla płatki godzin, naszych chwil. 

Chwytaj rąbek jego szat 

Lepiej rozpoznasz Krzyża znak. 

Boże! Który byłeś, jesteś i będziesz 

Naszą Drogą, Prawdą i Życiem . 

Wstrzymujesz nad urwiskiem grzechu 

Leczysz, wzmacniasz Eucharystią 

Dzieło rozpoczęte znakiem Krzyża pnie się w Niebo. 

W stuletniej Świątyni na wzgórzu 

Krok od naszej nadziei mieszka Bóg 

Ramionami Krzyża ogarnia Brzózański Lud. 

To nie historia! To dziś! To tu 

Świątynia niegdyś bogato zdobiona 

Przez Ks. Proboszcza zubożona 

Zyskała łagodny, inny czar. 

Dziś patrzę na kolorowe ściany, 

Piękne obrazy, witraże, słyszę, jak dekarze 

Zmieniają dach, kładą miedzianą blachę. 

Artysta zostawił główną i boczne nawy 

W starym stylu – w głównej Krzyż, 

Dołożył jasne postacie Jana i Maryi 



 

Poniżej Anioły na straży białej Hostyi. 

Dwie nawy boczne w tym samym tonie; 

Ołtarz Matki Bożej- bardzo skromny 

Podobny ołtarz Jana Chrzciciela. 

„Jezu ufam Tobie„-mówi z obrazu Św. Faustyna 

Papież zatwierdza Miłosierdzie Boże w Łagiewnikach. 

Witraż papieski z Krosna, też nasza historia 

Wielu nas tam było!...”Wujka„- Jana Pawła 

Oczy jak niebo, łagodne a przenikliwe źrenice 

Do dziś mówią do mnie, Pokolenia JP II. 

W ten majowy Maryi czas niech z wieży 

Świątyni Św. Jana Chrzciciela 

Grają trąbki w duecie jak kiedyś! 

Ks. Artysta – muzyk patrzy na Was! 

Niech świt po perłach rosy niesie Wam 

Piękne melodie i szlachetne myśli. 

 

 

Anna Wróbel  

długoletnia nauczycielka j. pol. w S. P. Brzóza Królewska. 

 

 

 

 



SŁOWO WSTĘPNE 

Rzeszowski nieżyjący etnograf Franciszek Kotula napisał książkę pod

tytułem „Odchodzące znaki przeszłości zachować w pamięci". Warto zajrzeć do tej 
pozycji. Autor chciał ocalić z zapomnienia różne tradycje związane z folklorem 
i kulturą naszej podkarpackiej ziemi. W przeszłość naszej małej brzózańskiej 
ojczyzny skupionej wokół parafialnego kościoła wprowadzają nas owe 
„Zakamarki parafialne." Ukazują historię ludzi, którzy tworzyli lokalną 
społeczność i koncentrowali swe życie wokół kościoła, najpierw filialnego 
a później parafialnego. Historię czasem burzliwą, która potwierdzona jest 
dokumentami i archiwalnymi księgami. Pragnę wyrazić uznanie Autorom za trud 
szperania w nieposegregowanych aktach aby przybliżyć współczesnym fragment 
historii tej ziemi. Wymagało to czasu i wysiłku. W pracy są odnośniki do źródeł, 
które potwierdzają wiarygodność dzieła. Zaglądając do pozycji o przeszłości 
jednocześnie myślimy o teraźniejszości i patrzymy w przyszłość. Jest takie 
powiedzenie, że „Historia jest nauczycielką życia". Zachęcam do poznawania 
historii życia wspólnoty religijnej, historii przodków tej ziemi, tym bardziej, że 
niebawem ukaże się pozycja o historii Brzozy Królewskiej. Wiele cennych 
wiadomości można znaleźć w tzw. Status Animarum, w których księża 
zamieszczali cenne notatki. Jako takiej nie ma jednolitej Kroniki Parafialnej, 
chociaż w Księgach są cenne dopiski np. wystąpił z Kościoła i nawrócił się. Nie 
wszystkie jeszcze mogą być publikowane. Cenną pomocą jest Księga ogłoszeń 
duszpasterskich, gdyż w niej jest odbicie życia religijnego i trudów wymiernej 
troski o stan materialny kościoła i obiektów potrzebnych do funkcjonowania 
wspólnoty parafialnej. Ogólny tok życia parafialnego nakreśla Kościół 
Powszechny i Diecezjalny. Każda Parafia ma jednak swoją specyfikę. My ją 
tworzymy. Parafia to wspólnota z różną świadomością wiary. Daje się to odczuć 
w życiowych sytuacjach. Gratuluję autorom niniejszej pracy, dziękuję wydawcom 
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzóza Królewska a czytelnikom życzę ciekawej 
lektury i refleksji. 

Brzoza Królewska 
Maj 2016 roku 

Proboszcz Parafii w Brzózie 
Królewskiej 

ks. Edward Kołodziej 





SŁOWO WSTĘPNE  OD WYDAWCY 

Szanowni Państwo.

Oddając w Państwa ręce publikację chciałbym przybliżyć historię naszej 
miejscowości, której bogaty kapitał kulturowo-historyczny stanowi o jej 
interesującej przeszłości. W okresie wzmożonej integracji 
międzynarodowej i coraz większego otwarcia na świat, należy przypominać 
i podkreślać wartość i bogactwo dziedzictwa historycznego „małej 
ojczyzny”. Znajomość dziejów rodzinnych stron jest przecież jednym 
z przejawów szeroko rozumianego patriotyzmu.  
 Autorzy niniejszej monografii podjęli się żmudnej pracy, aby mieszkańcom 
Brzózy Królewskiej przybliżyć dzieje ich miejscowości przez pryzmat Parafii oraz 
wiele spraw i wydarzeń ocalić od zapomnienia. W książce została zawarta 
historia wspólnoty wiernych od czasów najdawniejszych aż do obecnych gdzie 
w sposób interesujący nakreślono tło historyczne i religijne. Autorzy w swojej 
pracy korzystali zarówno z dostępnych źródeł archiwalnych jak i posiłkowali się 
wiedzą jaką posiadają współcześni mieszkańcy. Zamieszczona na końcu 
publikacji bogata bibliografia, doskonale uwiarygodnia opisywane wydarzenia. 
Monografia zawiera szczegółowy opis faktów i wydarzeń związanych z Parafią 
w Brzózie Królewskiej i stanowi doskonały prezent na jubileusz 100-lecia 
budowy kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela. Wartość książki podnosi 
zamieszczenie licznej ilości fotografii a jej piękna szata graficzna sprawia, że po 
książkę sięga się z przyjemnością. 
 W imieniu czytelników wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność Autorom 
publikacji za ogrom włożonej pracy i poświęconego czasu aby mieszkańcom 
Brzózy Królewskiej przedstawić historię ich Parafii. Jestem głęboko przekonany, 
że niniejsza monografia spotka się z życzliwym odbiorem nie tylko 
mieszkańców Brzózy Królewskiej. Niech będzie ona dla czytelników 
starszego pokolenia źródłem wspomnień, zaś dla młodszego pokolenia 
cennym materiałem edukacyjnym.  

Brzóza Królewska 
Lipiec 2016 roku 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Brzóza Królewska 

dr inż. Mariusz Nycz 





PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW  
 

Autorzy wraz z Członkami Stowarzyszenia pragną serdecznie podziękować za 

wsparcie finansowe udzielone na realizację niniejszej publikacji. Cieszymy się, że 

wśród nas są ludzie, którzy pomogli nam w udokumentowaniu historii Parafii 

w Brzózie Królewskiej. 

Z całego serca dziękujemy: 

 

DOTRANS JAN ZIEMBA - TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

FIRMA METKOS EDWARD KOSINA – KOWALSTWO ARTYSTYCZNE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

KAZIMIERA I JÓZEF KOCZAJOWSCY - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ODIDO KRZYSZTOF WACH - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

JANUSZ KAZAK - USŁUGI STOLARSKIE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CZESŁAW SZCZĘCH - SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DOMINNET DOMINIK RUP - KOMPUTERY-SPRZĘT, AKCESORIA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DARIUSZ FILANOWSKI - MEBLE NA WYMIAR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  





WSTĘP  
 Wśród lasów sosnowych, na bardzo lichych gruntach piaszczystych przecięta 

drogą biegnącą z Leżajska do Sokołowa Małopolskiego, leży parafia o wdzięcznej 
nazwie Brzóza Królewska. W środku wsi, na niewielkiej górce, która wygląda 
jakby ją tu ktoś przed wiekami specjalnie usypał, wznosi się bryła kościoła 
parafialnego w Brzózie Królewskiej. Jego wieża jest widoczna z daleka. To tutaj 
znajduje się centrum życia religijnego parafii. Baner przed świątynią wskazuje do 
niej drogę, a dzwony swym donośnym tonem wzywają na nabożeństwa 
i uroczystości parafialne. Wiernych wita też kamień pamiątkowy poświęcony 
nowemu świętemu, Janowi Pawłowi II z napisem „Janowi Pawłowi II w I-wszą 
rocznicę śmierci w duchu wdzięczności za pontyfikat – ku pamięci pokoleń jako 
świadectwo wiary i umiłowania Kościoła”. 

  
 Zdj. 1. Fotografie prezentujące ujęcie kościoła: widok przedwojenny i stan obecny.  

 Schodami udajemy się do Jubilatki, która przyciąga wzrok swoim 
majestatycznym wyglądem i zaprasza do środka. Na frontowej ścianie świątyni 
widnieje data rok 1914. To rok wielkich wydarzeń. W tym czasie wybuchła I wojna 
światowa, która pochłonęła wiele milionów ofiar. Ale dla mieszkańców Brzózy 
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Królewskiej to także rok radosny. Po wielu latach starań i wysiłków całej parafii 
poświęcono na wiosnę 1914 roku nową, okazałą świątynię.  
 Dziś jest Jubilatką. Stoi tutaj już 100 lat służąc swoim oddanym parafianom 
upiększana i modernizowana przez kolejnych włodarzy tego miejsca. 
Wielokrotnie zmieniała swój wystrój tak wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Obecny 
jest kolejnym, tworzonym na naszych oczach. Niezmiennie służyła i służy 
parafianom jako Dom Boży. 
 Zatrzymajmy się tu na chwilę. To 
wzgórze i ta świątynia, od 100 lat 
panujące nad okolicą, mają swoją 
historię tworzoną przez kolejne 
pokolenia parafian i księży tu 
pracujących. Postaramy się odsłonić 
rąbka tajemnicy dotyczącej tego 
miejsca. Przypomnimy ludzi 
i duszpasterzy z nim związanych. 
Wskażemy na ważne, czasem 
dramatyczne wydarzenia. 
 Archiwum Akt Parafialnych 
odkrywa przed Wami część swych 
tajemnic... 
Zapraszamy do zakamarków 
archiwum... 
 Niektóre fragmenty dokumentów 
przytoczone są w oryginalnej formie, 
stąd ich niekiedy archaiczny język 
i styl. Część z nich powstała przecież 
przed wielu, wielu laty. Zdj. 2. Księga parafialna z lat 1787-1831. 



POWSTANIE I ROZWÓJ PARAFII 
 Historia parafii nierozerwalnie wiąże się z powstaniem i rozwojem 

miejscowości. Stąd najpierw kilka słów na ten temat. Po raz pierwszy nazwa „za 
Brzozą” pojawiła się w dokumentach w 1565 roku, kiedy to robiono wielką 
lustrację leżajskich dóbr. Nazwę wymienia się w spisie wielkich łowisk „na 
których są lasy, dombrow bardzo wiele i po części łąk między nimi, w których 
lasach i dombrowach ludziom z żadnych wsi nie dopuszczą dla zachowania zwierza 
i pasz wszelakiego rodzaju”. 
 Była to jedna z sześciu strażnic królewskich borów i ich zawartości. Większy 
rozwój maleńkiej osady przypadł dopiero na początek XVII wieku, gdy 
dzierżawca tej wsi, Marek Malicki, rozpoczął wielką trzebież lasu i osadnictwo na 
„surowym korzeniu”. Z jedenastu domów w 1615 r. liczba ich wzrosła do około 
50 w roku 1616. Z osobą tego dzierżawcy związany jest początek kultu 
religijnego w Brzózie, jeszcze wtedy nie Królewskiej, ale Wolej Brzozej. Nazwa 
Królewska pojawiła się znacznie później. Wcześniej obowiązywały nazwy Brzoza 
Wola, Brzoza Leżajska, Brzoza Marszałkowa, wreszcie Królewska. Malicki był 
dzierżawcą wsi do 1634 roku i praktycznie jej założycielem [25]. Pragnąc 
przybliżyć swoim poddanym uczestnictwo w praktykach religijnych zawarł 
3 czerwca 1623 roku umowę z proboszczem z Giedlarowej ks. Wojciechem 
Jandukinem. Proboszcz z Giedlarowej, według umowy, otrzymywał od 
właściciela Brzózy rocznie sumę 40 zł w zamian za posyłanie kapłana na 
niedzielę, aby odprawiał mszę świętą i udzielał świętych sakramentów. Miało się 
to odbywać w drewnianej kaplicy pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela [24].  
 Niektórzy twierdzą , że była to kaplica przeniesiona z miejsca objawień 
w Leżajsku, gdyż tam był budowany murowany kościół. Brak jest wszakże 
wiarygodnych źródeł na ten temat. Faktem jest natomiast to, że w 1648 roku 
kaplica została rozbudowana i służyła jako kościół dla miejscowej ludności. 
Nowy kościół ufundował ks. A. Podgórny, proboszcz sokołowski i kanonik 
przemyski. W tym to 1648 roku ks. Paweł Piasecki, biskup przemyski, daje 
pozwolenie na odprawianie tutaj Mszy św. Kościół obsługiwany był przez 
Bernardynów z Leżajska i księży z Giedlarowej. W 1744 roku biskup 
W. H. Sierakowski wizytując Brzózę Królewską podniósł wieś do rangi filii parafii 
Giedlarowa [14].  
 Ze sprawozdania proboszczów z Giedlarowej wynika, że każdorazowy ksiądz - 
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eskozyt z Brzózy Królewskiej - był w pewnym stopniu zależny od proboszcza 
w Giedlarowej. Kierujący parafią w Brzózie Królewskiej nosili tytuły 
„Kuratorów”, „Komendariuszy” i w końcu „Kooperatorów Ekspozytów” [24].  
 Z powodu braku plebanii na miejscu, do roku 1831 nie mieszkał tutaj żaden 
ksiądz. Dopiero po zbudowaniu plebanii w Brzózie Królewskiej przez proboszcza 
z Giedlarowej ks. Kopytko w kronikach parafialnych zanotowano: „Ksiądz stale 
tutaj urzęduje od 1831 pod tytułem komendarza” [12]. Brzóza Królewska była filią 
kościoła w Giedlarowej do roku 1928. Fakt ten miał też ujemne skutki. Mimo dużej 
samodzielności ekspozytów naszej parafii, skutki prawne dały się odczuć między 
innymi w sporze z ordynacją łańcucką o podatek konkurencyjny na budowę 
nowego kościoła. Spór trwał wiele lat i rozstrzygnięty został ostatecznie 17 lat po 
ukończeniu budowy kościoła. Dotyczyło to także uposażenia parafii. Samodzielną 
parafią stała się Brzóza Królewska na podstawie dekretu z dnia 25.09.1928 rok. 
Oto jego fragment: „Pragnąc dla potrzeb miejscowych uregulować stan prawny 
rzymsko – katolickiej stacji duszpasterskiej w Brzózie Królewskiej, która od 1744 
roku istnieje jako filia parafii macierzystej, po wysłuchaniu stron zainteresowanych 
i kapituły katedralnej, niniejszym dekretem rzeczoną stację duszpasterską od 
wszelkiego związku kanonicznego z jej parafią macierzystą uwalniamy jako 
samoistną, stałą i nieusuwalną parafię rzymsko-katolicką z osobowością prawną tak 
dla kościoła parafialnego, jak i beneficjum proboszczowskiego ustanawiamy. Kościół 
parafialny obejmuje gminę Brzóza Królewska należącą przedtem do parafii 
w Giedlarowej. Kościołem parafialnym jest kościół murowany, kryty dachówką, 
z osobną dzwonnicą, wystawiony na parceli nr 88 w roku 1914, przez ks. Tomasza 
Frankiewicza pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela poświęcony” [1]. Dekret ten 
ostatecznie regulował stan prawny parafii.



UPOSAŻENIE 
W roku 1648 - jak już wspomniano - ks. Adam Podgórny ufundował

drewniany kościół na miejscu kaplicy. W tym to być może roku została nadana 
dziesięcina przez J. W. Elżbietę Opalińską Wojewodzinę Rawską na odprawianie 
Mszy [12]. Wiadomość wydaje się być pewną, bo dzierżawcą Brzózy był Piotr 
Opaliński rządzący w latach 1644-1696. Do dochodów proboszcza przyłączono 
też dziesięciny z folwarków w Brzózie Królewskiej. Trudno dociec, czy 
macierzysta parafia w Giedlarowej dzieliła się dochodami ze swoją filią. 
Z biegiem lat, między innymi po uwłaszczeniu chłopów i zniesieniu małych 
folwarków przez ordynację łańcucką w drugiej połowie XIX wieku, jeden z księży 
epozytów podaje taki obraz uposażenia parafii. 

W 1863r. ks. A. Maria Podgórski – komendarz, sporządził inwentarz 
o następującej treści [12]:

Wiano kościelne
1. Kawałek piasku przy kościele na koniec wysiewu. Nawóz mają przywieść

parafianie.
2. Kawałeczek łąki przy rzece za furę siana.
3. Osiem sągów miękkiego drzewa od którego wyrębne zapłacić należy.

Parafianie mają sprowadzić.
4. Wolne mlewo we młynie, ale tylko z obyczaju i z łaski, gdyż właściwie tylko

plebanowi to prawo przysługuje. Lecz dziś już w kontrakcie z Żydem
zawarowane Komendarzowi.

5. Podwody potrzebne z gromady za darmo.
6. Grubarz ma za darmo rąbać drewno i chodzić po mięso i czego potrzeba

z miasta.
7. Snopki około kóp 12 i kolęda około korca 6 rozmaitego zboża. Fury daje

gromada.
8. Bydlęta nie broniono dotąd pasać w lesie, [….] na mało się to przyda.

Kościelni za darmo służbę czynią. Biorą tylko od dzwonów i (wywodów).
Babka która ma kalikować i kościół zamiatać dostaje ze (snopków?)
pogrzebowych, które się księdzu należą co kwartał jeden.

9. Organista (bierał) od (wotywy) z wyjątkiem pogrzebowych od ludzi 20 cent
– a od pogrzebów trzeci grajcar, także od ludzi. Nie jest Księdzu na głowie.
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 W 1926 roku macierzysta parafia w Giedlarowej odstąpiła probostwu 
w Brzózie Królewskiej ok. 18 ha gruntów. Dekret o utworzeniu samodzielnej 
parafii w Brzózie wymienia uposażenie nowego, samodzielnego probostwa. 

1. Majątek beneficjum proboszczowskiego stanowi realność gminy Brzóza
Królewska o powierzchni 1,1433 ha, oraz realność gminy Giedlarowa
o powierzchni 17,2369 ha wydzielona z gruntów plebańskich parafii
macierzystej w Giedlarowej. Oprócz tego przysługuje duszpasterzowi prawo
pobierania dochodów z realności darowanych przez fundatorów, a obecnie
lwh 848, 1565 i 1255 gminy Brzóza Królewska, objętych a stanowiących
fundacje mszalne i m.śp. Marianny Hałaj i Marianny Markowicz
z obowiązkiem odprawiania co roku Mszy św. za dusze fundatorów i ich
rodzin jak w akcie fundacyjnym zaznaczono.

2. Majątek kościoła stanowią oprócz tego kościoła i należącej doń dzwonnicy
parcele gruntów w Brzózie Królewskiej, z których dochód jest przeznaczony
na utrzymanie kościoła, oraz cmentarz grzebalny.

3. Proboszczowi w Brzózie Królewskiej oprócz prawa do dochodów z majątku
beneficyjnego i fundacyjnego przysługują wszelkie prawa użyteczne
i honorowe proboszczowskie, ciążą też na nim wszelkie obowiązki
z urzędem probostwa związane [15].

Zdj. 3. Wejście od strony nawy głównej – stan aktualny. 
W 1932 r. ks. J. Szurlej tak ocenił stan finansowy parafii: 
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 „Kościół dochodów żadnych nie ma prócz placu koło kościoła. Cmentarz na 
piasku żadnej trawy nie daje, a ta co jest, jest przeznaczona przez gminę dla 
grabarza. Za miejsce na grób nic się nie płaci, służebności ani świadczeń na rzecz 
kościoła nie ma, a te co były w papierach wartościowych znikły przez dewaluację. 
Podzwonnego ani składek także nie ma. Światło dla dwóch bocznych żarówek i dla 
parafian dają ofiary kościelne. Ksiądz daje światło do ołtarza wielkiego i do 
trumien z własnych funduszy powstałych ze składek drobnych w niedzielę na tacę 
lub worka z dzwonkiem prócz składek wyznaczonych przez W.W. Konsystorz 
Biskupi, na oznaczone cele także nie można urządzać ze względu na ogólny brak 
pieniędzy u ludu wiejskiego. 

 
Zdj. 4. Ołtarz św. Jana Chrzciciela– stan aktualny. 



S t r o n a  | 18                                          I .  i  M .  J a g u s t y n o w i e  

 Nie mając dochodów, kościół jako taki nie ma wydatków. Utrzymanie bowiem 
kościoła, cmentarza, sprawianie sprzętów i paramentów, asekurację, podatki, 
służba kościelna spada na gminę. Ksiądz daje tylko wino, kadzidło, światło na 
wielki ołtarz z własnych funduszów” [1]. 
 Długo ciągnęła się sprawa uregulowań prawnych przypisanych Brzózie 
gruntów z parafii macierzystej. Urząd Ziemski dopiero w 1932 r. zatwierdził 
transakcję przekazania gruntu. Jak wylicza ks. Jakub Szurlej stracił przez trzy lata 
okrągło 1800 zł oraz 50 zł miesięcznie rządowej dotacji. 
Również dzierżawiący grunty nieregularnie wpłacali należności. 
Administrowanie odległymi o 6-7 km gruntami było bardzo uciążliwe dlatego też 
wydzierżawiano je, a dzierżawcy jak wspomnieliśmy, nie zawsze wywiązywali 
się z płatności. Po II wojnie światowej, w związku z prowadzonymi przez 
kolejnych proboszczów remontami i budowami, za zgodą Kurii Biskupiej 
w Przemyślu, proboszczowie z Brzózy Królewskiej sprzedawali parcele 
w Giedlarowej. Istniał też projekt sprzedaży ziemi w Giedlarowej i kupna jej na 
miejscu. Ostatnia część beneficjum w Giedlarowej (las), w latach 
osiemdziesiątych wymieniona została w czasie komasacji na działkę przyległą do 
placu kościelnego [1]. 
 

 
Zdj. 5. Widok kościoła – zdjęcie archiwalne. 

 



MIEJSCE KULTU - KOŚCIÓŁ  
PARAFIALNY  
 Obecny wybudowany w 1914 roku kościół, jest drugim wybudowanym na tym 

samym miejscu. Pierwszy, drewniany kościółek, przetrwał w niemalże 
niezmienionym stanie do roku 1861. W „Inwentarzu kościoła parafialnego na 
Brzózie Królewskiej sporządzonym w 1863 roku” ksiądz Antoni Maria Podgórski 
zanotował między innymi: 
 „Kościółek był bardzo mały, ale chór dzisiejszy. W roku 1861 za staraniem ks. 
Ludwika Paszkowskiego Komendarza, a za nakładem parafian i dołożeniem się J. W. 
Hrb. Potockich Alfredów z Łańcuta o połowę przyczyniony. Zewnątrz blankami 
swemi i zakończeniem chóru z ośmiokąta, przed rokiem wspomnianym, gdzie 
dzwonnica w przyczółek wchodziła, jeszcze więcej przedstawiał kształt gotycki cały 
z drzewa wewnątrz od podłogi do powały ledwie 8 łokci wysoki długi i szeroki. 
Budowanie jest wielce niegodziwe, a nowsze gorsze od dawniejszego. 
Nigdzie symetryj, nigdzie gustu. Okna nawet, których jest w chórze z południa 2, 
w łodzi zaś na każdej stronie 2 (organista ma 2 malutkie) miary jednakowej 
wielkości i jednej wysokości. Drzwi nie ma na zachód, boczne na południe, drugie 
z chóru do zakrystii na dwór. Podłoga z desek, powała także, podwójna, gontami 
kryty i zewnątrz obity. Pośrodku ma kopułkę, już nadwerężoną.  
Po lewej na północ przybudowana Zakrystia i Lunus. Dzwonnica na zachód usunięta, 
deskami obita. Cmentarz Kościelny, na którym dawniej chowano, oparkaniony 
ladajako okrajkami. 
 Kościół roku 1862 staraniem ks. A. M. Podgórskiego Komendarza pomalowany. 
Na stropie 3 główne dogmata: Trójca, Wcielony Chrystus i Pośredniczka Najświętsza 
Panna Maryja z herbem Rzeczpospolitej u nóg. Po ścianach święci Rodacy między 
któremi Bł. Wizisława z Leżajska, jako że rzeczony ksiądz także z tamtąd był rodem. 
Żeby Kościół był Konsekrowany, żadnej nie ma wiadomości i prawdopodobnie nie 
jest. Nawet ks. Ksawery Winchlejski, Konsekrator mnóstwa kościołów, wizytując nie 
święcił go” [12]. 
 Równie surowym okiem spojrzał nowy proboszcz na wnętrze kościoła. 
Znajdujemy w tym opisie także związki z kościołem w Giedlarowej. 
 Poniżej spojrzenie ks. Podgórskiego na wystrój kościoła. 
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Zdj. 6. Widok pierwszego ołtarza. 

 Ołtarzy ma trzy. 
„1-szy Wielki Św. Jana Chrzciciela. Robota stolarska w Kształcie Korynckim ze 
czterema Kolumnami. 
(Menza-2) murowana, pokryta deską, w którą wpuszczona kamienna płyta 
przenośna (portatyl) w ramach z jakiemi relikwiami nie wiadomo. Święty Jan 
płaskorzeźbiony z drzewa, w wieku chłopięcym siedzący z barankiem. Zapuszcza się 
Matką Boską stojącą z Dzieciątkiem i Aniołami pędzla najhaniebniejszego. Ołtarz ten 
niedawno przed laty podobno kilkunastu za ks. Błotnickiego zbudowany. Dawniej był 
stary gotycki z Giedlarowej tu przeniesiony. Szczątki tego ołtarza są do dziś. 
Inwentarz Giedlarowski z roku 1619 w następujący sposób go opisuje (tekst 
łaciński). Ołtarz ten z początku wieku XV dałby się jeszcze złożyć (Taca) po 
(Sanctiosimo) została w Giedlarowej i jest tam w Zakrystyj. 
2-gi W łodzi po prawej ręce Obraz Różańcowy. Stolarski z drewna, małemi
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Korynckimi pilasterkami zakończony tarczą. Menza jak u Wielkiego, ale zbytnio 
wysoka. Obrazów dwa. Spodni Matki Boskiej siedzącej, po kolana, z Dzieciątkiem, na 
płótnie. Wierzchni z tajemnicami Różańca, niecnej roboty. 
3-ci Po lewej Pana Jezusa. Osoba na krzyżu rzeźbiona. Zapuszcza się Świętym
Walentym na płótnie, od którego oczy odwróć jeżeli chcesz się ustrzec obrzydzenia.”

Nad wielkimi drzwiami chór muzykalny z organkami o głosach - Prezbiterium 
podzielone (balnorami) na dwie połowy. Kazalnica po lewej ręce prezbiterium, na 
którą teraz wchód niewygodny z Zakrystyj. Zbudował ją stolarskim sposobem niejaki 
Gnaćwirz murarz. Chrzcielnica w łodzi przy ścianie, obok Ołtarz Ukrzyżowanego 
z drzewa w kształcie puszki. Na przeciw Kazalnicy Spowiednica. Pod wielkim 
Ołtarzem krzesło dla księdza, po jednej ławce na prawo i lewo - pod chórem ławki 
dla ludzi” [12]. 

Surową ocenę wystawił rozbudowanej świątyni nowy duszpasterz. Mała 
świątynia mimo rozbudowy, nie spełniała wymogów wiernych i duszpasterzy. 
Niespodziewanie około 1879 roku pojawiła się propozycja budowania nowej 
świątyni. Stało się to po objęciu stanowiska ekspozyta w parafii przez księdza 
Antoniego Frączka. Na ten temat do dziś między parafianami krążą różne wersje 
wydarzeń. 
 Oto jedna z nich - Michała Króla: 

„Ksiądz Antoni Frączek, 17 lat w Brzózie Królewskiej. Wygrał on ogromną sumę 
pieniędzy na loterii państwowej. Chciał za nie zbudować nowy kościół, plebanię 
i fabrykę. Niestety, parafianie nie zgodzili się na jego plany. Zbudował więc kościół 
i fabrykę włókienniczą w niedalekiej rodzinnej Rakszawie. Ksiądz Frączek umarł 
w 1895 roku i został pogrzebany na parafialnym cmentarzu w Brzózie”- pisał 
M. Król [20].

Dokumenty potwierdzają wersję budowy kościoła w Rakszawie. Otóż w latach
1880-1882 z fundacji ks. Antoniego Frączka został wybudowany tam nowy kościół 
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Konsekrowany w 1884 roku. 
W stulecie tego wydarzenia mieszkańcy Rakszawy odbyli pielgrzymkę na miejsce 
wiecznego spoczynku ich rodaka. Ufundowali również tablicę z napisem: „Księdzu 
Antoniemu Frączkowi fundatorowi kościoła w Rakszawie wdzięczni rodacy 1984 r”. 
Tablica poświęcona fundatorowi znajduje się również wewnątrz tego kościoła. Nie 
udało się natomiast potwierdzić jego udziału w fundacji fabryki. Dostępne źródła 
o tym nie wspominają, jak również o tym, co kierowało mieszkańcami Brzózy
Królewskiej, że nie zgodzili się na propozycję swojego duszpasterza, jeśli taka
była?

Trudno dziś rozsądzić, istnieją różne wersje. Brak wiarygodnych dokumentów 
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ostatecznie wyjaśniających, co się tak naprawdę stało. Z masy spadkowej, 
pozostałej po ks. A. Frączku skorzystała parafia w późniejszym czasie, ale o tym 
napiszemy w innym miejscu [1]. 
 Sprawa budowy nowego kościoła wróciła jednak po latach. 7 lipca 1902 roku 
Komitet Parafialny stwierdził, że kościół drewniany, starością zniszczony chyli się 
ku upadkowi. Jest zatem konieczną potrzebą co rychlej postarać się o zbudowanie 
nowego Domu Bożego. Parafianie będąc ubogimi nie mogą budować kościoła 
murowanego i godzą się tylko na zbudowanie drewnianego kościoła, którego 
prędzej doczekać się spodziewają. 
 W celu budowy kościoła postarano się o plan z kosztorysem, który wraz 
z odpisem uchwały przedłożono Jaśnie Wielmożnemu i Najprzewielebniejszemu 
Konsystorzowi Biskupiemu z prośbą do dalszego zarządzania. Zaznaczono, że 
funduszów zapasowych kościół w Brzózie Królewskiej nie ma żadnych, a zatem 
zmuszeni są parafianie składać fundusz drogą konkurencji [1]. 
 Do konkurencji należał także obszar dworskich dóbr łańcuckich, który 
w obrębie Brzózy Królewskiej posiadał wielkie obszary lasów, przedsiębiorstwa 
(młyny, tartak wodny, folusz). 
 Przedsięwzięcie budowy kościoła wiele kosztowało, a dobrowolne składki 
parafian nie pokrywały wydatków. Z tego też względu większość funduszy 
uzyskiwano z tzw. podatku konkurencyjnego. Podatek ten Rada Parafialna 
rozkładała na mieszkańców wsi proporcjonalnie do posiadanego majątku 
nieruchomego lub płaconych podatków państwowych. 
 Po zatwierdzeniu podatku przez Konsystorz i władze powiatu łańcuckiego, 
stawał się on obowiązującym, a władze administracji państwowej obowiązane 
były egzekwować należność. Podatek ten najbardziej dotkliwy był dla właścicieli 
większych majątków ziemskich [1]. 
 Komitet budowy chciał obciążyć hr. Potockiego podatkiem na swoją rzecz 
w kwocie adekwatnej do płaconych podatków od dóbr znajdujących się w obrębie 
Brzózy Królewskiej . 
 Hrabia odwołał się od decyzji komitetu twierdząc m.in. że parafia w Brzózie 
Królewskiej nie jest samodzielna i przepisy, na które powołuje się Komitet nie 
obowiązują go. Sprawa znalazła się w sądzie, o czym w dalszej części. 
 Przewodniczącym Komitetu Parafialnego był Jakub Stępień, a członkami 
ks. Józef Tereszkiewicz, Jan Juśko, Jan Zawadzki i Piotr Grabarz. 
 Sprawa budowy „ślimaczyła się” jednak bardzo. Ksiądz Tomasz Stankiewicz 
w dniu 22 kwietnia 1907 roku przedstawił aktualny stan. 

„Sprawa budowy kościoła opóźnia się, gdyż ministeryum zwleka z załatwieniem 
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rekursu wniesionego przez gminę przeciw orzeczeniu c.k. Namiestnictwa na korzyść 
hr. Potockiego. Rozprawa konkurencyjna względem budowy nowego kościoła odbyła 
się jeszcze w 1904 roku. Kosztorys obliczony na 42 000 zł. We wrześniu 1906 r. były 
zapowiedziane składki na nowy kościół, ale parafianie składali bardzo skromne 
ofiary na konkurencję. Do kwietnia zebrano zaledwie 485 k i 42 h. W tym samym 
czasie u członków komitetu parafialnego znajduje się na budowę nowego kościoła 
1384 zł. z trzech pobożnych legatów ofiar emigrantów w Ameryce” [1]. 
 „We wrześniu 1907 r. przysłało c.k. Starostwo z Łańcuta wiadomość, że gmina 
przegrała z c.k. Ministeryjum, a więc sama, o własnych siłach będzie musiała nowy 
kościół wybudować. Konkurencję przełożono na 10 lat. Parafianie mają sami złożyć 
40 000 zł”- zapisał później w. w. ksiądz [10].  
 Zasadniczy zwrot w budowie kościoła nastąpił po przybyciu do Brzózy 
ks. Jakuba Szurleja. 
Na kolejnym posiedzeniu komitetu, tym razem z udziałem nowego księdza - 
ekspozyta Jakuba Szurleja podjęto uchwałę o zmianie planów budowy. 
Postanowiono, że będzie to kościół murowany, trójnawowy. Kosztorys opiewał na 
kwotę 84 000 koron. 
 W dniu 15 kwietnia 1910 roku ukonstytuował się komitet budowy kościoła 
w następującym składzie: ks. Jakub Szurlej, Maciej Wach, Piotr Grabarz, Jakub 
Stępień - przewodniczący komitetu budowlanego. Tenże komitet w dniu 12 
stycznia 1911 roku, po szczegółowym omówieniu, podpisał umowę na budowę 
z przedsiębiorcą z Łańcuta Stanisławem Cetnarskim. Kosztorys opiewał na kwotę 
84 000 koron [10]. 
 Dnia 1 marca 1912 roku starostwo w Łańcucie zatwierdziło podatek 
konkurencyjny i przekazał komitetowi parafialnemu szczegółowy wykaz 
powinności podatkowych ludności. 
 Po podpisaniu umowy prace ruszyły z miejsca. Kościół został ukończony przed 
Świętami Wielkanocnymi w 1914 roku. Ks. J. Szurlej wspomina, że wszyscy 
parafianie ochoczo wspomagali ukończenie budowy, a szczególnie pomocnymi 
miejscowemu duszpasterzowi byli: naczelnik gminy Jan Wach, członkowie 
komitetu Jakub Stępień i Maciej Wach [10]. 
 Ksiądz Szurlej powraca do obciążenia ordynacji łańcuckiej podatkiem 
konkurencyjnym. Motywował to tym, że poprzedni kosztorys dotyczył innych 
warunków umowy, zmiany planów i kosztorysu. 
Sprawę prowadził słynny adwokat warszawski, brat księdza. Dowodzono między 
innymi, że Brzóza Królewska była niegdyś za czasów Królestwa Polskiego, filią 
parafii w Giedlarowej. Po zaborze jednak rząd austriacki erygował przy kościele 
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w Brzózie Królewskiej ekspozyturę. Ksiądz ekspozyt pobierał z funduszu 
religijnego pensję proboszcza w kwocie 1200 koron i miał wszelkie prawa 
proboszcza, i jedynie tylko nie otrzymywał kanonicznej instytucji i dlatego w razie 
potrzeby mógł być przeniesiony przez władzę duchowną na inną posadę. 
 Dnia 28.04.1931 r. Najwyższy Trybunał Administracyjny skargę hrabiego 
Potockiego ostatecznie oddalił i nakazał zapłatę podatku konkurencyjnego [1]. 
W ramach tego podatku hrabia Roman Potocki został fundatorem nowego 
wielkiego ołtarza. Wcześniej do nowego kościoła przeniesiono ołtarze ze starej 
świątyni. 

  
Zdj. 7. Ołtarz ufundowany przez hrabiego Romana Potockiego. 

 
 A co stało się ze starym kościołem, który służył parafii przez 266 lat i dotrwał 
do 1920 r. W tymże roku rozbudowywany był drewniany kościół w Wólce 
Niedźwiedzkiej. Najprawdopodobniej drewno z rozebranej w Brzózie Królewskiej 
świątyni posłużyło do rozbudowy Domu Bożego w tamtejszej wiosce. Zapewne 
stąd przekonanie, że kościół z Brzózy został przeniesiony do Wólki 
Niedźwiedzkiej. 
 Niestety brak dowodów kto był projektantem nowego kościoła, majstrem na 
budowie oraz brak aktu fundacyjnego. Stopniowo wzbogacano nową świątynię 
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w potrzebne wyposażenie i sprzęt. 
 Konsekracji świątyni dokonano w dniu 11.05.1934 r. Dekret o konsekracji 
kościoła informuje, że znajdują się w nim relikwie św. Wojciecha i św. Walentego. 
 „Inwentarz kościoła parafialnego w Brzózie Królewskiej” spisany w grudniu 
1947 r. przez proboszcza K. Kędziora opisuje kościół, jego wyposażenie i wygląd 
w podany niżej sposób. 
 „Kościół nowy ukończony na wiosnę 1914 r. Wybudowany kosztem około 100 
tysięcy austriackich koron, murowany, z cegły palonej. Pokryty czerwoną dachówką, 
z wieżyczką nad nawą główną pokrytą blachą miedzianą, w której znajduje się 
sygnaturka. Kościół zbudowany w stylu gotycko-romańskim długości 32 m, 
a szerokości 19 m. W świetle ma trzy nawy, z których dwie boczne oddzielone są od 
głównej nawy czterema potężnymi filarami, na których opierają się sklepienia naw. 
Posadzka kamionkowa z płyt kwadratowych żółtych i czerwonych. W przedsionku 
kościoła, w zakrystii i skarbcu z płyt cementowych. 
Prezbiterium obszerne, oddzielone jest od nawy głównej balaskami żelaznymi 
z oparciem dębowym. Do kościoła prowadzi troje drzwi - jedne w każdej nawie. 
Okien 12, wszystkie witrażowe i tak: w prezbiterium 2, w nawach 6, na chórze 1, 
w przedsionku 1, w zakrystii 1 i w skarbcu 1” [1]. 

  OŁTARZE TRZY 
 „Wielki ołtarz ufundowany przez hr. Alfreda Potockiego z piękną płaskorzeźbą 
patrona kościoła św. Jana Chrzciciela i drugi obraz jako zasłona pierwszego, obraz 
św. Józefa. W ołtarzu znajdują się trzy figury rzeźbione - św. Stanisława biskupa i św. 
Kazimierza. Na samej górze ołtarza umieszczony jest obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Dwa boczne ołtarze przeniesione są ze starego kościoła. W prawej 
nawie ołtarz Trójcy Świętej, w którym jest rzeźbiona figura Jezusa na krzyżu, a na 
zasłonie Trójca Święta. 
Po lewej stronie ołtarz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w sukienkach z blachy 
srebrnej, a na zasłonie zaś obraz Matki Bożej Różańcowej. Obok bocznych ołtarzy, 
na pilastrze ścian, umieszczono w ostatnich czasach ołtarzyki nie mszalne 
z obrazami św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Antoniego” [1]. 
 Podajemy tu dość szczegółowy opis ze względu na to, że obecnie tych ołtarzy 
już nie ma w kościele. W dalszej części inwentarza, ks. Kędzior podaje, że 
w prezbiterium są dwie stalle duże ozdobne, z których jedna jest dębowa 
ufundowana przez hr. Alfreda Potockiego, a druga modrzewiowa sprawiona przez 
św. p. ks. Jakuba Szurleja i św. p. Kowalika zarządcy lasów. Prócz tego znajdują się 
dwie małe stalle zbudowane w czasie wojny [1]. 
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 Kościół był dość bogato wyposażony 
w sprzęt kościelny, naczynia i księgi 
liturgiczne. Następni proboszczowie 
uzupełniali lub zmieniali całkowicie 
wystrój kościoła i jego otoczenie. 
 Ksiądz Stanisław Ergietowski nie 
ograniczał się tylko do posługi 
kościelnej. O tym napiszemy w innych 
rozdziałach. Tu wymieniamy 
działalność związaną z kościołem i jego 
otoczeniem. 
 Ks. Ergietowski wymienił m.in. 
ogrodzenie górki kościelnej, gdyż była 
dostępna dla bydła i nieproszonych 
ludzi. Została ogrodzona żerdziami 
spodem, a górą drutem kolczastym. Do 
kościoła zakupił 3 figury: Pana Jezusa, 
Matki Boskiej Niepokalanej i Dzieciątka 
Jezus. 
 W ciągu miesiąca sierpnia i września 
1953 r. zostały zbudowane duże 
cementowe schody wiodące do 
kościoła, ku wielkim drzwiom. Do 
roboty podczas betonowania przyszło 
ponad 100 ludzi, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Roboty prowadził Franciszek 
Wójcik. W październiku takie schody, tylko węższe wykonano od strony 
południowo- wschodniej. W 1954 r. plac kościelny został ogrodzony metalową 
siatką. Przy materialnej pomocy całej parafii, (a szczególnie Zofii Pietruszka) 
został zbudowany koło kościoła chodnik betonowy, jak również cały teren przy 
kościele został wyrównany i obsiany trawą. 
 W kościele przybyły nowe figury: Chrystusa Zmartwychwstałego, Świętego 
Antoniego, Św. Franciszka. Figurę Św. Antoniego sprawiła M. Król z Ameryki. 
Zakupiono również nową kadzielnicę.  
 W 1958 r. sprawiono do kościoła dwa nowe srebrne dzwonki harmonijne, 
wieczną lampę srebrną, umbrakulum, obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz 
obraz św. Stanisława Kostki. 
 

Zdj. 8. Monstrancja z połowy XIX w. z 
kościoła parafialnego w Brzózie 

Królewskiej. 
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a. 

 

b. 

 
Zdj. 9. Kielichy klasycystyczne: a. 1 poł. XIX z czarą w małym koszyczku; b. z datą 1833 

i sygnaturą M. Dietrich, złotnik z Jarosławia, z czarą w małym koszyczku. 
 
 Na pamiątkę Wielkiej Nowenny przed Millenium Polski i rocznicy ślubów 
jasnogórskich Jan Wilk z Mirocina namalował obraz dużych rozmiarów 
przedstawiający Matkę Boską Królową Polski z Dzieciątkiem Jezus spoczywającą 
na godle Polski i hołd wszystkich stanów. 
 Ksiądz J. Ergietowski jako mistrz muzyki kościelnej wyszkolił kilku chłopców 
na organistów, dzięki czemu zdobyli oni pracę w tym zawodzie [1].  
 W 1962 r. kościół i plebania zostały zelektryfikowane. Umożliwiło to także 
wykonanie nagłośnienia i zamontowania napędu do organów. Pod koniec lat 60-
tych odnowiony został Wielki Ołtarz. W 1970 r. rozpoczęto malowanie 
polichromii. Wykonawcą robót był artysta Urban z Krakowa. Malowania nie 
dokończono. Ówczesny ksiądz proboszcz opuścił parafię, a nowy duszpasterz - ks. 
kanonik Stefan Kiełbicki miał zupełnie inną wizję wnętrza kościoła i prace 
przerwano. Sobór Watykański II z 1963 r. zwracał uwagę na obecność Chrystusa 
w ludzie Bożym. Chrystus jest wśród nas „Tam gdzie dwoje lub troje gromadzi się 
w imię Moje Ja jestem”. W związku z tym w kościele dokonano wielu zmian według 
projektu znanego krakowskiego rzeźbiarza Mieczysława Stobierskiego [1]. Przede 
wszystkim usunięto trzy drewniane ołtarze i wiele innych drewnianych 
elementów wyposażenia, zlikwidowano tzw. balaski. Prezbiterium zmieniło 
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całkowicie wygląd. Na ścianach bocznych wykonano metodą sgraffito dwie duże 
sceny przedstawiające po lewej stronie Ostatnią Wieczerzę, a po prawej stronie 
Zmartwychwstanie. Obie te sceny łączyła w centralnym miejscu Wielkiego Ołtarza 
duża samotna postać ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa na metalowym krzyżu. Nad 
tymi dwoma scenami znajdują się obecnie cztery obrazy ilustrujące Mękę Pańską. 
Metoda sgraffito polega na nakładaniu kolejnych kolorowych warstw tynku 
i zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich w czasie, kiedy one jeszcze nie 
zaschły i nie utwardziły się. Poprzez odsłanianie warstw wcześniej położonych 
powstaje dwu lub wielobarwny wzór, co sprawia wrażenie płaskorzeźby. Boczne 
ołtarze to figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z napisem „Gratia Plena”, a po 
drugiej stronie znajduje się chrzcielnica i figura patrona parafii św. Jana 
Chrzciciela. Figury były w białym kolorze. Również z tego materiału i w tym 
kolorze wykonano nową Drogę Krzyżową. Jasne postacie z ołtarzy, Drogi 
Krzyżowej i prezbiterium wyraźnie wyróżniały się w dość surowym, by nie 
powiedzieć ascetycznym wyglądzie nowej polichromii. 

 
Zdj. 10. Zmartwychwstanie wykonane metodą sgraffito. 

 
 Ta została kardynalnie zmieniona przez następcę ks. kanonika, nowego 
proboszcza ks. Edwarda Kołodzieja. Zachowując niektóre elementy dawnego 
wystroju umiejętnie wkomponował je w nową wizję. Dotyczy to przede wszystkim 
prezbiterium i polichromii. Zachowane zostało sgraffito na ścianach bocznych 
i prezbiterium. W centralnym punkcie zmieniona została postać Jezusa Chrystusa 
na krzyżu. Wykonano nową postać, a krzyż zamieniono na drewniany. Nowy krzyż 
wykonał społecznie Janusz Kazak. Jego autorstwa są również ramy do nowej Drogi 
Krzyżowej. Postać Chrystusa wykonał rzeźbiarz Krzysztof Śliwka z Rymanowa 
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Zdroju. Zasadniczą zmianą, naszym zdaniem bardzo udaną było dodanie do 
samotnego dotychczas Chrystusa, dwóch postaci Maryi i św. Jana stojących pod 
krzyżem. Nawiązują one do słynnej sceny biblijnej z Golgoty, gdy konający Jezus 
Chrystus powiedział do stojących pod krzyżem Maryi i: „Niewiasto, oto syn Twój”, 
a do św. Jana „Oto Matka twoja”. Jan stojący po drugiej stronie krzyża słysząc słowa 
te, zdaje się pytać wskazując dłonią na Maryję –„Ona moją matką? Taka bolejąca, 
z cierpieniem ledwo żywa?”… Przeżywany dramat Maryi jest uwidoczniony w Jej 
postawie w uginających się kolanach, z jedną ręką na przybitym mieczem boleści 
sercu, a druga chwyta szatę, co oznacza gest oddania i posłuszeństwa wobec 
prośby konającego Syna Bożego.    
 Przybliżymy tę scenę, przecież obserwujemy ją w czasie każdego pobytu 
w naszej świątyni. „Niewiasto, oto Syn Twój”. Słowa te padają w najbardziej 
dramatycznym momencie jej życia. Ta, która przeżywa śmierć swojego syna 
i umiera jako Matka Jezusa, otrzymuje powołanie, by stać się Matką wszystkich 
ludzi. Po ludzku brzmi to wręcz brutalnie, nie uwzględnia bólu i przeżywania 
cierpienia. Ukazuje to jednak, jak nie można zamykać się w chwilowym 
przeżywaniu, choćby największego dramatu, lecz trzeba otwierać się na Boże 
wezwania. Słowa wypowiedziane z krzyża przez Chrystusa nabierają doniosłości 
obejmującej całość stworzenia. Pan Jezus mówi pod krzyżem „Oto Matka Twoja”. 
Jest to wskazanie i jednocześnie wezwanie do nas skierowane. Od nas zależy, na 
ile Najświętsza Maria Panna stanie się prawdziwą naszą matką. Od nas zależy, czy 
weźmiemy ją do siebie i rzeczywiście będziemy się od niej uczyć prawdziwego 
zawierzenia. Na Golgocie „dokonuje się obumieranie ziarna, aby mogło przynieść 
plon obfity.” 
 Ołtarze boczne uzupełniono o nowe elementy. Warto zwrócić uwagę na sceny 
biblijne w nawie głównej. Wykonane zostały według zamiaru ks. proboszcza 
Edwarda Kołodzieja i projektu Jerzego Zatorskiego. Tworzą one całość 
z wydarzeniami przedstawionymi w prezbiterium chronologicznie 
przedstawiając życie Jezusa - jego cuda do Ostatniej Wieczerzy (lewa strona nawy 
głównej) i dokonane cuda po Zmartwychwstaniu (prawa strona nawy głównej). 
 W łukach między filarami zostały przedstawione popiersia polskich świętych. 
Wykonawcą polichromii w całym kościele była firma Jerzego Zatorskiego 
z Ropczyc. Malowanie mogło się odbyć po zatwierdzeniu przez Komisję 
Artystyczną przy przemyskiej Kurii, której przewodniczył ks. Wacław Partyka 
rodak z Jeżowego.  
 Dnia 20 kwietnia 2008 roku ołtarz i polichromia zostały poświęcone 
(konsekrowane) przez ks. arcybiskupa Józefa Michalika. 
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Zdj. 11. Widok ołtarza – stan aktualny. 

 Nowe witraże zaprojektował artysta plastyk Józef Gołąb. Okna do witraży 
wykonała firma „Vidok” z Rudnej Małej. Witraże w prezbiterium zostały 



M I E J S C E  K U L T U  -  K o ś c i ó ł  P a r a f i a l n y  S t r o n a  | 31 

ufundowane przez obecnego ks. proboszcza i parafian. Natomiast w nawach 
bocznych fundatorami dwóch witraży są osoby prywatne, a cztery to fundacje 
zbiorowe. Nowe stacje Drogi Krzyżowej kolorystycznie wkomponowują się 
w istniejący wystrój świątyni.  

Zdj. 12. Witraże projektu Józefa Gołąba. 
Najważniejsze prace wykonane w ostatnich latach to: 

• Wyposażono kościół w centralne ogrzewanie gazowe. Kanały nadmuchowe
wykonali parafianie, a instalację firma YORKPOL z Rzeszowa.

• Wymieniono starą posadzkę na nową, granitową. Zerwanie starej posadzki
okazało się konieczne, bo podłoże pod nią z biegiem lat uległo zniszczeniu
i niektóre płytki „wisiały” w powietrzu.

• Wymieniona została instalacja elektryczna i nagłośnienie. W nawie głównej
pojawiły się pająki oświetleniowe. Jeden główny został zasponsorowany
przez mamę z córką i synem, którzy chcą pozostać anonimowi.
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Wymieniono wieczną lampkę. 
• W prezbiterium umieszczono nowy stół ołtarzowy i ambonkę, które

zaprojektował ks. Wacław Partyka z Przemyśla, a wykonała firma Kucaba
z Pruchnika. Symbole na ambonę wykonała firma Jerzego Szczepanika
z Rzeszowa, a elementy metaloplastyczne pod stołem ołtarzowym firma
Stopyry z Grodziska.

Zdj. 13. Witraże projektu Józefa Gołąba. 
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 Już 10 lutego1931 r. Komitet Parafialny zwrócił uwagę na przecieki i zalecił 
naprawę dachu. Przez wiele lat dokonywano tylko doraźnych napraw, 
polegających między innymi na podlepianiu dachówek gliną [10]. Dopiero w 1971 
r. dach pokryty został blachą falistą. Konieczna okazała się wymiana więźby
dachowej i remont wieży. W związku z tym, że kościół obejmują przepisy
o zabytkach, musiano sporządzić odpowiednią dokumentację i spełnić określone
warunki, co zostało wykonane.

Zakończył się remont dachu, który wykonała firma p. Bieniasza z Zarzecza koło 
Jarosławia. Wymieniona została więźba dachowa, którą z pokryto blachą 
miedzianą. Nie wymieniamy tu wszystkich prac i spraw związanych 
z administrowaniem kościołem i parafią, bo życie stawia coraz to nowe wyzwania. 

Grota 
 „Pamiątką 100-letniej rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny jest Grota Matki Bożej z Lourdes. Zbudowana na stoku 
południowo- wschodnim góry kościelnej, w miejscu skrzyżowania się dróg z Góry 
i Podboru. Zbudowana jest z kamieni polnych, jakich na prośbę” - napisał ks. St. 
Ergietowski - dostarczyli bezpłatnie parafianie.  

Zdj. 14. Ks. Ergietowski z budowniczymi groty. 
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„Wewnątrz znajduje się ołtarzyk, a na nim figura Matki Bożej z Lourdes i świętej 
Bernadetty. Parkanik żelazny wykonał Antoni Górak z Leżajska. Budował tę Grotę 
raniąc sobie do krwi ręce Franciszek Wójcik, majster z Brzózy Królewskiej przy 
pomocy parafian, a zwłaszcza młodzieży. Wśród niej wyróżniała się Julia Pietruszka, 
która każdą wolną chwilę od zajęć domowych poświęcała pracy przy grocie. 
Fundatorką tej groty była tutejsza parafianka z Ameryki Aniela Grabarz. Dnia 7 
listopada 1954 r. w piękny i nadzwyczaj słoneczny dzień niedzielny, przy udziale 
wielkiej rzeszy parafian, została poświęcona przez ojca Stysiaka - kustosza Bazyliki 
Leżajskiej” - zakończył ks. Ergietowski [1]. Grota została odnowiona w 2010 roku. 
Wspomniana Aniela Grabarz wspólnie z ks. Michałem Królem prowadziła wśród 
Polonii działalność charytatywną na rzecz swojej rodzinnej parafii. W paczkach 
przekazywali do kraju odzież, buty, żywność oraz środki pieniężne do dyspozycji 
Rady Parafialnej i ks. proboszcza. Po raz ostatni fundusze pozyskane od rodaków 
z USA (w tym 1500$ przekazała Aniela Grabarz), ks. Michał Król przywiózł jadąc 
z wizytą do kraju w 1965r. [27] 

 

 
Zdj. 15. Zdjęcie groty – stan aktualny. 



PLEBANIA I INNE 
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 

Do czasu wybudowania plebanii w Brzózie Królewskiej tutejszą parafią

administrowali księża z Giedlarowej. Pierwszą plebanię zbudowano w Brzózie 
Królewskiej około roku 1830. Zbudował ją ks. proboszcz z Giedlarowej, Jan 
Kopytko. 
Oto jej krótki opis: 
„Z jednej strony dwa pokoje dla księdza o 4-rech pojedynczych oknach, z drugiej 
strony kuchnia, w środku spiżareczka, pod którą płytka piwniczka. Ku stawowi 
stajenka, boisko i znowu dwie stajenki po sobie, a z boku szopa, na wszystko pod 
jednym dachem. Ku kościołowi piwniczka nic nie warta. Studni dziś nie ma. Może 
kiedyś była”- pisze w inwentarzu ks. A. Podgórski, wielokrotnie cytowany. Kolejni 
mieszkańcy plebanii w miarę możliwości dbali o stan techniczny i wygląd 
komendarii [12].  
 „Za staraniem księdza został w jesieni 1874 roku postawiony w mieszkaniu 
księdza komendarza nowy piec kamyczkowy, w miejscu dawnego ogromnego, a nic 
niegrzejącego kosztem 20 zł. Wstawiona została w kuchni nowa bratrura. Położono 
nową podłogę z frezami dębowymi. Zakończono podbijać dach na komendarii, 
naprawiono ogrodzenie. Naprawiono też piwnicę, która jest na podwórzu dawszy do 
niej nową ścianę tylną i jedną boczną z lewej strony” - napisał wspomniany ks. 
Podgórski [12]. 
 W 1883 r. poprawiono dach nad stajnią i stodołą . Zrobiono nowe ogrodzenie 
koło mieszkania. Na kościele położono nowe gonty. W 1906 r. nowy ksiądz 
ekspozyt zaczął swoje urzędowanie od remontu drzwi i okien na plebanii. 
Potrzebny fundusz zebrali kwestarze. Uzbierali chodząc po wsi 115 zł. Ząb czasu 
zrobił jednak swoje i plebania (komendaria) chyliła się ku upadkowi. Nie wszystko 
udało się naprawić. W końcu sprawą plebanii zajęła się Rada Parafialna 
i stwierdziła w dniu 28.01.1920 r. „że stara plebania znajduje się w zupełnej ruinie 
grożącej bezpieczeństwu i zdrowiu duszpasterzy wskutek wilgoci, zimna i grzyba” 
[10]. 
 Niedostateczne zabezpieczenie drzwi i okien było powodem dwukrotnego 
obrabowania księdza przez bandytów. Ksiądz Stanisław Szurlej opuścił plebanię 
i zamieszkał w wynajętym budynku po drugiej stronie drogi. Uchwalono, że 
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budowa nowej plebanii ma zostać sfinansowana z podatku konkurencyjnego. 
 Następną uchwałę w tej sprawie podjęto 19 grudnia 1926 r. Dotyczyła ona 
sprzedaży budynku starej plebanii drogą licytacji. Kupił ją Wincenty Stępień za 
kwotę 1000 zł. Z tego 500 zł. przeznaczono na budowę nowej plebanii, a 500 zł. 
wypłacono Zofii Zawadzkiej jako część czynszu za 7 lat, przez które ks. Jakub 
Szurlej mieszkał w jej domu na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy [10].  

Zdj. 16. Plebania – zdjęcie archiwalne 

 Budowniczym nowej plebanii został Józef Zawilski budowniczy z Leżajska. Była 
to plebania murowana, z cegły, z czterema pokojami mieszkalnymi, 2-ma 
werandami, kuchnią i pokojem dla służby. Budynek pokryto dachówką 
cementową. Był to nowoczesny, jak na tamte czasy budynek. Odbiór nastąpił 
28.06.1928 r. Po pewnym czasie i ta nowa plebania nie spełniała wszystkich 
potrzeb. Wikariusze, jak wcześniej proboszcz, mieszkali w wynajętym 
pomieszczeniu. Widziano więc potrzebę wybudowania nowego budynku na 
odrębnej parceli. W tym celu zakupiono działkę. Ponieważ parafia nie mogła tego 
zrobić, uczyniono to poprzez osoby prywatne i one zostały prawnymi 
właścicielami [1].  Dnia 31.12.1958 r. wydano odmowę budowy na tej działce. 
Sprawa jest znana parafianom. Po wielu perypetiach własnościowych 
wybudowano na niej boisko sportowe „Orlik” 
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 Wskutek takiego obrotu sprawy zmieniono lokalizację nowego budynku, 
a 02.03.1960 r. władze wydały zgodę na budowę nowej organistówki murowanej. 
Część materiałów na tę inwestycję zgromadził już ks. Ergietowski. Budowę 
rozpoczął i ukończył ks. Franciszek Szajna. 29.07.1961 r. nastąpił odbiór 
organistówki. Następuje zmiana przeznaczenia dwóch budynków: nowej i starej 
plebanii. 

Zdj. 17. Plebania – stan obecny. 

 Ksiądz Szajna przekazuje księdzu Józefowi Wiśniowskiemu nową plebanię, 
murowaną, piętrową za sprzedane pole beneficyjne. Nowa siedziba składała się 
z 5-ciu izb mieszkalnych, kuchni, 2-u toalet, spiżarki, podpiwniczenia. Plebania 
była zelektryfikowana, posiadała kanalizację i hydrofor. Natomiast w starej 
plebanii urządzono mieszkania dla wikarego i organisty. Kolejnych zmian 
dokonano w latach siedemdziesiątych. W ramach kapitalnego remontu w nowej 
plebanii dodano drugie piętro i zmieniono jej przeznaczenie. Stara plebania, 
również po remoncie, zamieniona została na wikarówkę i inne pomieszczenia 
mieszkalne. 

A inne zabudowania? 
Organistówka została sprzedana w 1953 r. Zbudowana została duża wozownia 
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z 4-ma przedziałami i drewutnią. „Inwentarz z 1964 r.” wymienia budynki: nowa 
plebania, stara plebania, stodoła, stajenka, sala parafialna pod jednym dachem. 
Sala parafialna powstała z połączeń istniejących, a niewykorzystywanych 
pomieszczeń gospodarczych. Odbywały się tu próby chóru i orkiestry dętej. 
Spełniała też rolę widowni teatralnej. Wygospodarowano pomieszczenie na 
garderobę. Później pełniła rolę sali katechetycznej. Obecnie pomieszczenia zostały 
rozebrane lub przystosowane do aktualnych potrzeb [1].



CMENTARZ KOŚCIELNY 
Cmentarz (łac. coemeterium – oznacza miejsce snu, spoczynku) to

wydzielony obszar ziemi jako miejsce grzebania zmarłych. Dla każdego 
chrześcijanina jest i był miejscem oczekiwania na zmartwychwstanie. To 
szczególne miejsce łączy niejako każdego żyjącego człowieka z jego przodkami 
i bliskimi. Dlatego też poprzez wieki cmentarzom poświęcano wiele troski 
i uwagi. 
 Każdy cmentarz katolicki musiał być poświęcony, a uroczystości tej 
dokonywał ksiądz biskup. Dzięki temu cmentarz stawał się miejscem świętym. 
Najczęściej cmentarz znajdował się blisko kościoła parafialnego albo na placu 
wokół kościoła lub poza, ale w bliskiej odległości. Praktyka grzebania zmarłych 
w bliskiej odległości od świątyni trwała jeszcze w XVIII w. Pod koniec tego 
okresu władze austriackie zabroniły grzebania zmarłych przy kościele (zapewne 
ze względów sanitarno- epidemiologicznych), a polecały tworzyć cmentarze poza 
terenami zabudowanymi, na peryferiach miast i wsi [24]. Na ogół cmentarze były 
zabezpieczone ogrodzeniem przed wtargnięciem tam zwierząt. Na cmentarz 
zwracano szczególną uwagę przy każdej wizytacji dziekańskiej czy biskupiej. 
 Parafianie i ksiądz miejsce to otaczali szczególną czcią i opieką. Najstarszy 
cmentarz w Brzózie Królewskiej z pewnością znajdował się przy kościele 
parafialnym. Świadczą o tym ludzkie kości znajdowane podczas prac ziemnych 
wykonywanych na tym miejscu. Zdarzało się to szczególnie podczas robót 
obniżających istniejący nasyp w związku z budową nowego obiektu sakralnego 
(uk.1914 r.) 
 Jak przekazał w swoich „Wspomnieniach” ks. Michał Król nowy 
cmentarz, według nowych przepisów władz austriackich, założył ks. Jan 
Kamiński, który z tytułem Cooperator Exopsidus rządził parafią w latach 
1866-1874 [20]. 
 Ksiądz Wojciech Nowak zaznacza  w 1876 r., że „...ogrodzenie koło cmentarza 
naprawiono nowymi słupami i nowymi żerdziami”. Zaś w roku „w ciągu roku 1877 
postawiono na cmentarzu nowy krzyż sosnowy, na biało pomalowany, 
kosztem i staraniem p. Wincentego Grzegorzewskiego leśniczego z Zerwanki i p. 
Zwolskiego” [1]. 
 A oto opis cmentarza z lat trzydziestych ubiegłego wieku anonimowego autora. 
„Ozdobą niezbyt odległego cmentarza są stare, i piękne, w nieładzie rosnące brzozy 
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i sosny, modlące się w ciszy i tajemnicy zmarłych. Licytacyjnie drzewa te sprzedano, 
a z funduszów dano ogrodzenie z drutów kolczastych, przeciągniętych przez 
żelazne pręty, które zostały osadzone w murowane podstawy” [1].  
 U wejścia stały dwa filary z łukiem żelaznym i napisem „Wieczne 
odpoczywanie”. Wewnątrz cmentarza wymieniono krzyż, do którego odbywały 
się procesje w dni zaduszek. 
 Na podstawie zarządzenia Starosty Okręgowego w Jarosławiu w dniu 
08.01.1941 r. po odbyciu konferencji z proboszczami rzymskokatolickimi 
i starokatolickimi wydzielono dla starokatolików kawałek cmentarza 
z cmentarza rzymskokatolickiego z ogólnej powierzchni ok. 1,20 ha od strony 
północno-zachodniej, z miejsca, które nie jest poświęcone przez kościół 
rzymskokatolicki, to jest 202,64 m. Wydzielony kawałek tego cmentarza 
polecono parafii starokatolickiej ogrodzić i zrobić bramkę od strony północnej 
własnym kosztem. W Brzózie Królewskiej było to miejsce pochówku dla 
wiernych kościoła narodowego [1]. 

Zdj. 18. Pomnik ks. Antoniego Frączka. 
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W 1951 r. postanowiono na miejscowym cmentarzu wybudować kostnicę. 
Fundusz na ten cel został pozyskany z gminy Giedlarowa, do której Brzóza 
należała. Jednak na wiosnę po zimie 1951-1952 okazało się, że budowa grozi 
zawaleniu z powodu rozpadających się ścian. Musiano więc ściany rozebrać po 
okna. Po wzmocnieniu ścian, budowano od nowa, tym razem już z kościelnych 
funduszy. Obecnie budynek ten już nie istnieje. Zastąpiono go niedawno nowym 
pomieszczeniem na narzędzia potrzebne do pochówku. Również ogrodzenie 
zostało wymienione na nowe. W związku z nowymi wymaganiami związanymi 
z pracami na cmentarzu i opieką nad nim, została wybudowana nowa brama nad 
którą nie ma już wcześniej wspomnianego napisu [1]. 
 Kurczy się pojemność obecnego cmentarza. Jest już lokalizacja nowego. Czy 
ostateczna, czas pokaże. Na miejscowym cmentarzu spoczywają byli 
proboszczowie: 

• ks. Antoni Frączek - 1818-1895 w parafii 1879 -1895 r.
• ks.  Jakub Szurlej - 1862-1937 w parafii 1909 – 1937 r.
• ks. Stefan Kiełbicki - 1928-2011 w parafii 1970 – 2011 r.

Zdj. 19.Pomnik ks. Jakuba Szurleja. 
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Zdj. 20. Pomnik ks. Stefana Kiełbickiego. 

Zdj. 21. Widok cmentarza. 



ORGANY I ORGANIŚCI
Organy stanowią specyfikę liturgii kościoła rzymskokatolickiego. Kościoły

wschodnie nie przyjęły żadnych instrumentów. Wprowadzenie organów do 
kościoła przypisuje się papieżowi Witalianowi. Początkowo nie używano 
organów podczas liturgii. Z czasem stały się instrumentem towarzyszącym 
niektórym śpiewom sakralnym oraz oficjum. 
 Od XIV w. zaczęto ich używać jako instrumentu samodzielnego. Po pewnym 
czasie dopuszczone zostały do liturgicznych obrzędów. Sposób ich używania 
szczegółowo określały odpowiednie przepisy wydawane przez zwierzchników 
kościelnych. 
 „Instrukcja o muzyce sakralnej i liturgii” (1958 r.) wyraźnie zaleciła budowę 
organów klasycznych czyli piszczałkowych. Oprócz organów w XIX w. pojawił się 
instrument zwany harmonicznym (fis-harmonium). Prawo zezwalało na jego 
używanie w ramach liturgii zamiast organów. W myśl Soboru Watykańskiego II 
szacunkiem powinny cieszyć się organy piszczałkowe. Zasadę tę potwierdził 
papież Jan Paweł II (List Mosso dal vivo dasidero, 2003 r.)[26]. Największe 
w Polsce organy znajdują się w bazylice w Licheniu (157 głosów) i w katedrze 
wrocławskiej (151 głosów). 
 Natomiast organy leżajskie stanowią jeden z najcenniejszych w Europie 
zabytków w zakresie budowy i zdobnictwa tego instrumentu. Organy główne 
mają 15 m. wysokości (największa piszczałka jest wysoka na ponad 10 m.) i 7,5 
m. szerokości. Jednak kompozycja architektoniczna prospektu łączy je
nierozerwalnie również z dwoma sąsiednimi instrumentami w nawach bocznych,
tworząc jeden monumentalny zespół organowy, na którym - jedynym na świecie
- może grać trzech organistów równocześnie. Organy mają strukturę
mechaniczną i razem 75 głosów.

Pierwszy zapis dotyczący organów w tutejszym kościele spotykamy 
w „Inwentarzu sporządzonym w 1863 r.” przez ks. Antoniego Podgórskiego, który 
mówił ”Nad wielkimi drzwiami chór muzykalny z organkami o głosach...” [12] 
„Organ zdezelowany, zaproszony, zepsuty i rozstrojony, nastawił i odnowił 
organmistrz ze Żmigroda za złotych reńskich 15-ście. Pieniądze, które były 
legowane od śp. Anny i Wojciecha Stępniów, włościan miejscowych, zaś przyjęcie 
organmistrza ja dozorowałem” – napisał dnia 01.03.1874 r. ks. Wojciech Szczygieł 
[1]. 
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 Natomiast w 1907 r. ks. Tomasz Stankiewicz odnotował, że ze składek 
parafian ”...wyrestaurowali organy zajęci w klasztorze w Leżajsku organmistrze ze 
Lwowa za kwotę 75 zł. reńskich. Naprawa miechu kosztowała 15 zł.” [1]. 
 W latach dwudziestych miejsce dawnej fisharmonii zajmują pięknej budowy 
organy. Brak jednakże bliższych informacji na ich temat. Wiadomo, że 11-
głosowe [1]. 
 „W kościele zastałem organ bardzo zdezelowany, więc postarałem się o remont, 
który wykonał Feliks Mazur, organmistrz z Połomii za kwotę 25 zł.” – napisał po 
przejęciu parafii ks. Ergietowski. Na tym jednak nie poprzestał i dążył do 
wybudowania nowych. Wydał nawet wierszowaną odezwę do miejscowych 
parafian i rodaków, szczególnie z USA.  

Zdj. 22. Odezwa ks. Ergietowskiego do parafian i rodaków. 

Wreszcie w 1956 r. dochodzi do skutku budowa nowych organów. Stare 
stożkowo-mechaniczne 11- głosowe zakupuje parafia w Zagorzycach, a Feliks 
Mazur rozpoczyna budowę nowych, 20- głosowych organów stożkowo-
pneumatycznych. Kilkanaście kubików desek wchodzi na drewniane piszczałki, 
miech i obudowę. Głosy metalowe wykonała firma Z. Kamiński z Warszawy. Dużo 
przy tym kłopotu, bo przez kilka miesięcy trzeba żywić majstrów, ale ludzie 
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pomagali i praca szła dobrze. Poświęcenia organów dokonał ksiądz dziekan 
z Żołyni Piotr Niedziałek. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. prof. Roman 
Dubieniecki z Krosna. Na tę uroczystość zaprosił ks. Ergietowski księży kolegów 
śpiewaków (ks. Dubienieckiego, ks. Kilara, ks. Hejnosza, ks. Długosza, ks. 
Soleckiego, ks. Świrada, ks. Opioła, ks. Szpytma). Uroczystość jednak się nie 
udała, z tego powodu, że do przemarzniętego już kościoła 15 grudnia przyszło 
bardzo wielu ludzi, w tym obcych, zrobiła się w kościele tak silna para, że nie 
tylko z sufitu i ścian się lało, ale i całe powietrze do tego stopnia przesiąkło 
wilgocią, że zamokły mieszki, spociły się tekturki i organy „same” grały. Po 
nabożeństwie i ochłodzeniu kościoła, wszystko wróciło do normalnego stanu [1]. 
Organy te służą do dnia dzisiejszego przechodząc okresowe remonty. O potrzebie 
takiego remontu pisał np. ks. Wiśniowski w 1964 roku, że „organ wymaga 
remontu”[1]. Ostatni kapitalny remont został wykonany w 2008 roku przez pana 
Grzegorza Stawowego z Woli Baranowskiej. Dokonano także remontu szafy 
organowej. Maria Konopnicka w wierszu „Świecą gwiazdy” napisała: 

A trzecia, co w pobok 
Rzuca snop ognisty, 
Jako srebrną kądziel- 

 gwiazda organisty 

Zdj. 23. Organy – stan obecny. 
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 Świadczy to o tym, że organista to nie tylko człowiek trudniący się grą 
w kościele, ale zarazem osoba uprzywilejowana w dawnej wsi. Początki funkcji 
organisty wiążą się z pojawieniem się organów w liturgii. „Instrukcja Episkopatu 
Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim Iiz 1979 r.” stawiała 
organistom nowe wymagania związane nie tylko z liturgią, ale zalecała im także 
nauczanie wiernych śpiewu, prowadzenie chórów czy scholi, ćwiczenia na 
organach, pogłębiania wiedzy liturgicznej, wymagała też od nich żywego udziału 
w liturgii, a poza świątynią prowadzenia nienagannego życia religijnego, 
rodzinnego i społecznego [26]. 
 Pierwszym znanym z imienia i nazwiska organistą był Jakub Kuras. Jakiś czas 
grał też sąsiad kościoła Kazimierz Holicki oraz Kopeć. Kiedy Holicki odszedł 
do parafii Tarnawiec, wrócił Jakub Kuras. Wraz z przybyciem do parafii 
ks. Ergietowskiego nowym organistą został Konrad Wojdyła, rodem z 
Brzysk. Następnym organistą był Karol Szczepanik – brzózański rodak. Teraz 
„następuje karuzela” na tym stanowisku. Po odejściu K. Szczepanika do wojska, 
zastąpił go organista dojeżdżający z Wólki Niedźwiedzkiej Józef Nizioł. 
Wkrótce objął on jednak stałą posadę w Górnie. Tym razem na każdą 
niedzielę dojeżdżał Jan Różycki z Woli Zarczyckiej. Po jakimś czasie zastąpił 
go Jan Stępień. Ten stan trwał do powrotu K. Szczepanika z wojska. Zakończył 
on jednak swoją posługę w 1963 roku i przenosi się do Żołyni. 
 Na stanowisko organisty w tymże roku przyszedł 
Czesław Grabarz. Pozostaje na nim do dzisiaj. Jest 
zapewne najdłużej grającym organistą w tutejszej 
parafii i okolicy. Organistą jest ponad 50 lat. Za 
długoletnią posługę został uhonorowany przez ks. 
arcybiskupa Michalika medalem „Pro Ecclesia 
Premisliensi”. Składamy serdeczne gratulacje. 
Obecnie gra tu również na organach Paweł Paluch, 
mąż wnuczki pierwszego wspomnianego przez nas 
organisty J. Kurasa. A sama wnuczka i prawnuczka 
też są uzdolnione muzycznie i udzielają się 
w różnych uroczystościach kościelnych. 

 Siedzibą organistów była organistówka wybudowana po drugiej stronie drogi, 
niedaleko kościoła. Nie wiadomo kiedy powstała. Możemy z całą pewnością 

Zdj. 24. Czesław Grabarz – 
długoletni organista 
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powiedzieć, że było to przed rokiem 1853. W spisie mieszkańców i domów 
z roku 1853, widnieje zapis pod nr 86 „Organistey” bez podania imienia 
i nazwiska organisty [16]. Oto jeden z opisów tego budynku z lat trzydziestych. 

„Dom stary, drewniany, zniszczony, kryty strzechą o wysokim dachu, okienka 
małe, wewnątrz grzyb. Był tam jeden pokój, jedna mała kuchenka i sień. Były także 
budynki gospodarcze. Te spłonęły 08.09.1948 r. Podpalone prawdopodobnie przez 
dzieci szkolne. Za otrzymane ubezpieczenie pokryto część kosztów przy budowie 
wozowni i drewutni plebańskiej [1]. Organistówka została pusta. Już Jakub Kuras 
opuścił ją ze względu na zagrzybienie, co 
zagrażało zdrowiu jego rodziny. W końcu 
pusta organistówka zostaje sprzedana 
przez ks. Szajnę. Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży zostają przeznaczone na budowę 
nowej plebanii. Mieszkanie dla organisty 
urządzono w starej plebanii. Z biegiem lat 
zmieniło swoje przeznaczenie, gdyż 
organista był miejscowy i nie potrzebował 
mieszkania.” 

Zdj. 26. Widok wnętrza kościoła – zdjęcie archiwalne. 

Zdj. 25. „Organistówka” – zdjęcie 
 archiwalne.
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Zdj. 27. Dyplom przyznania medalu „Pro Ecclesia Premisliensi” dla Pana Czesława 
Grabarza.



DZWONNICA I DZWONY 
Od niepamiętnych czasów Kościół szczególną troską otaczał dzwonnicę

i dzwony. Już od VIII w. pontyfikał rzymski zawierał rytuał konsekracji tego 
sprzętu, która to zarezerwowana była wyłącznie dla samego biskupa. 
Poświęcenia dokonywało się w czasie uroczystych ceremonii. Używano do tego 
świętych olejów, a to wyraźnie wskazuje na liturgiczny charakter dzwonu. Każdy 
kościół posiadał zazwyczaj 2 lub 3 dzwony, które wieszano na wieży specjalnie 
do tego zbudowanej. Zwykle były to wieże kilkukondygnacyjne, przeważnie 
drewniane. W XVII w. spotykamy w budownictwie sakralnym dzwonnice będące 
integralną częścią budynku kościelnego. W XVIII w. stosowano do zawieszania 
dzwonów wieży wolnostojących. 

Zdj. 28. Dzwonnica. 
 Z powodu braku dokumentacji źródłowej na temat losów dzwonów w Brzózie 
Królewskiej do roku 1871 prawie nic nie wiemy. W tymże roku pojawia się 
pierwsza wzmianka o napisie na dzwonie umieszczonym (tekst łaciński – 
tłumaczenie O. M. Lepianki) „Wierni katolicy Polacy z Brzózy Królewskiej. Przy 
pomocy licznych możnych i pomocy kapłana Bernarda, późniejszego proboszcza 
w Stanach nieomylnie określona przez Wikariusza Chrystusowego i jego dostojność 
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papieża Piusa Wielkiego IX.1871 troska. Święta Mario, święty Janie, Święty 
Bernardzie módlcie się za nami” [1].  
 Kolejny raz sprawa dzwonów pojawia się w związku z nieszczęśliwymi 
wydarzeniami na placu kościelnym, co zanotował ks. Tomasz Stankiewicz, 
ekspozyt.  
 „Dnia 07.08.1892 r. w nocy, uderzył piorun w drewnianą dzwonnicę, która 
spaliła się, a dzwony stopiły się. Stróż, który ukrył się w dzwonnicy, piorunem 
rażony po kilku godzinach życie zakończył”.  Parafianie za przyczyną 
ks. Podgórskiego, proboszcza z Woli, trzy nowe dzwony harmonijne sprowadzili. 
Po wybuchu I wojny światowej owe dzwony zostały zarekwirowane przez armię 
austriacką [1]. W 1917 r. uzyskano rekompensatę za ich utratę. Za uzyskane 
pieniądze wybudowano dzwonnicę o trzech wnękach. Zapełniła się trzema 
dzwonami harmonijnymi sprawionymi kosztem hr. A. Potockiego i parafian. 

Były to dzwony: 
• Święty Piotr z odlewni Felczyńskiego r. 1924 waga 230 kg.
• Brak nazwy z odlewni Felczyńskiego r. 1923 waga 90 kg.
• Święty Paweł z odlewni Felczyńskiego r. 1923 waga 75 kg [1].

Zdj. 29. Uroczystość poświęcenia nowych dzwonów. 
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 Dzwony dotrwały do 05.09.1941 r. Zarządzeniem okupanta zostały 
zdemontowane i oddane okupantowi. Bez nich odbywały się obrzędy do 1955 r. 
Mimo usilnych starań nie udało się pozyskać nowych. Po raz pierwszy w 1955 r. 
po długiej przerwie, w czasie procesji 
rezurekcyjnej zabrzmiały nowe 
dzwony. Niewielkie wprawdzie, ale 
dość donośne, bo niestrojne. Zakupione 
okazyjnie w parafii Zagorzyce - 
diecezja tarnowska. Były to dzwony 
o wadze 36,40 kg i 55 kg. Ówczesny ks.
proboszcz nie ustawał w staraniach
o dzwony w zespole trójgłosowym
o wadze 300 kg., 200 kg i 90 kg.
Wystosował apel o pomoc w tej
sprawie do rodaków żyjących w USA.

Udało się zebrać potrzebne 
fundusze i wreszcie 16.08.1957 r. 
odbyła się w parafii konsekracja 
nowych dzwonów wykonanych przez 

znaną firmę Felczyńskiego 
z Przemyśla. 

Największy dzwon MARYJA 
o wadze 348 kg. ma napis: „Królowo
Korony Polskiej módl się za nami. Ludu
Maryji, Narodzie Polski, gdy usłyszysz
głos mój, przerwij pracę, zmów Anioł
Pański, wspomnij zmarłych i poległych
za wiarę i ojczyznę Królowo Polski - na
pamiątkę 300 letniej rocznicy jej
panowania nad narodem - ofiarują
parafianie z Brzózy Królewskiej 1957 r.”

Dzwon średni FRANCISZEK waży 
227 kg., ma napis „Niech głos mój budzi 
sumienia ospałych i grzesznych, żywych 
wzywa do modlitwy, sprawiedliwych 
cieszy, umarłych opłakuje, nadzieję 
zbawienia głosi. Brzóza Królewska 

Zdj. 30. Dzwon Maryja. 

Zdj. 31. Dzwon Franciszek. 
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1957r.”. 
Trzeci najmniejszy STANISŁAW 
o wadze 110 kg. Ma napis: „Święty
Stanisławie Kostko, ozdobo i wzorze
młodzieży polskiej wstawiaj się za nami
do Boga. Brzóza Królewska 1957 r.”.
Konsekrował ks. biskup Stanisław
Jakiel.

Stare dzwony zostały przetopione, 
a uzyskany materiał wykorzystano do 
odlewu nowych dzwonów [1]. 

Zdj. 32. Dzwon Stanisław. 



DUSZPASTERSTWO 
I DUSZPASTERZE  

Każda działalność parafii wiąże się ściśle z ustanowieniem dla niej

proboszcza i ewentualnie jego pomocników – wikariuszy. Tam, gdzie była 
świątynia, terytorium parafialne i wierni, konieczne też było duchowieństwo 
Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r. w kanonie 947 duchownymi nazwał tych 
spośród członków kościoła, którzy uczestniczą w mniejszym lub większym 
stopniu we władzy kościelnej.  
 Celem i zadaniem stanu duchownego jest sprawowanie rządów w kościele, 
czyli kierowanie wiernymi i wykonywanie kultu Bożego. 
 Obsadzanie stanowisk kościelnych w poprzednich wiekach było nie tylko 
sprawą kościelną. Istniało tzw. prawo patronatu, które posiadali wszyscy 
fundatorzy świątyń. Prawo to było niejednokrotnie przedmiotem sporów, 
najczęściej załatwianych drogą urzędową. W tym przypadku decyzję w tej 
sprawie zatwierdzał biskup. Na przykład często bywało, że patron kościoła 
(fundator), a bywał to najczęściej szlachcic, magnat, biskup lub król - mógł 
polecać na probostwo człowieka, który był mu wygodny, choć nie zawsze 
posiadał odpowiednie kwalifikacje do sprawowania władzy. Z biegiem czasu 
prawo to uległo modyfikacji tak, że patron kościoła w okresie międzywojennym 
mógł sobie wybrać tylko kandydata z tabeli kandydatów wyłonionych w drodze 
konkursów na dane probostwo i wystosować prośbę do kurii biskupiej 
o zatwierdzenie kandydata. Kandydat taki musiał spełniać następujące warunki:
posiadać świadectwo dojrzałości, studia teologiczne, egzaminy trzyletnie po
święceniach, egzamin konkursowy i tabelę kwalifikacyjną.

Ze względu na wykształcenie i pozycję społeczną duchowni zajmowali 
czołowe miejsca w społeczeństwie, ongiś na równi ze szlachtą. Według prawa 
kanonicznego z 1917 r. (kanon 464) „Proboszcz jest obowiązany z urzędu do 
sprawowania duszpasterstwa nad wszystkimi parafianami.” Dodać też należy, że 
proboszcz nie tylko zajmował się sprawami duchownymi, ale też materialnymi 
parafii i uczestniczył też w życiu danej miejscowości [24]. Jak już wcześniej 
wspomnieliśmy, do 1928 r. zwierzchnik parafii w Brzózie Królewskiej nie nosił 
nazwy proboszcza, choć miał jego uprawnienia. Niektóre skutki wynikające 
z tego statusu przedstawione zostały wcześniej. Nosili nazwy „kuratorów”, 
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„komendariuszy” i w końcu „kooperatorów ekspozytów”. 
 Wśród księży diecezjalnych, piastujących urząd kuratora czy ekspozyta, 
spotykamy w historii parafii takie osoby, jak ks. Stefan Mirkiewicz, ks. Szymon 
Lechman, ks. Jan Kopytko [14]. Zarządzali oni parafią mając siedzibę 
w Giedlarowej. Posługę w parafii pełnili również Bernardyni z klasztoru 
leżajskiego. 
 Zaznaczyć tu należy, że do 1794 r. zarząd parafii w Giedlarowej został oddany 
zakonnikom z Miechowa – Bożogrobcom. Po tym roku parafię przejmują księża 
diecezjalni [24]. Ale to jeden z Bożogrobców założył dla Brzózy Królewskiej 
księgi parafialne prowadzone oddzielnie dla naszej parafii od 1787 r. 
Zaprowadził je ks. Stefan Mirkiewicz. Po wybudowaniu plebanii w Brzózie 
Królewskiej przez ks. Jana Kopytkę księża wyznaczani na prowadzenie naszej 
parafii zamieszkiwali na miejscu. Stało się to wg kronik – w 1831 r., a pierwszym 
komendarzem został ks. Antoni Zieliński. Posiadamy tylko fragmentaryczne 
wiadomości o księżach pracujących w tamtych czasach. Najwięcej z nich podaje 
ks. Antoni Podgórski w „Inwentarzu z 1863 r.” [12]. 
 Podawane przez nas dane były weryfikowane i są wiarygodne. Służyły nam do 
tego informacje z roczników „Schematismus” z Archiwum Diecezjalnego, 
informacje z ksiąg metrykalnych i innych dokumentów parafialnych w Brzózie 
Królewskiej. 
 Ksiądz Antoni Zieliński przebywał tutaj do 1832 r. Po nim urząd przez rok 
(1833) piastował ks. Antoni Kraus. 
 W latach 1834 – 1839 funkcję komendariusza pełnił ks. Józef Panek. Odszedł 
na probostwo do Giedlarowej. 
Następni byli: 

• 1840 – ks. Leopold Niedzielski – komendariusz,
• 1842 – 1844 ks. Michał  Błotnicki – komendariusz,
• 1849 – 1854 ks. Jakub Schmidt – komendariusz,
• 1855 – 1862 ks. Ludwik Paszkowski - rozbudował drewniany kościół

[12].
 Znamy ten kościółek z opisu następcy ks. Paszkowskiego. Został nim ks. 
Antoni Podgórski cooperator ekspozyt, znany historyk i archeolog. Przebywał 
w Brzózie Królewskiej w latach 1862 – 1863. Sporządził „Inwentarz Kościoła 
parafialnego na Brzózie Królewskiej sporządzony w 1863 r.”. Odniósł się w nim tak 
do przeszłości, jak i do aktualnej sytuacji. Rok 1863 to rok Powstania 
Styczniowego. Zauważyliśmy wcześniej jak bystrym był obserwatorem (opis 
kościoła i jego wnętrza). W kronice z 1862 r. napisał, „...że lato suche, lecz rok 
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urodzajny. Korzec żyta 16 zł. polskich. W 1863 r. ze św. Sebastiana na św. Agnieszkę 
w nocy około godz. jedenastej grzmot, błyskawice, kilka razy piorun uderzył. Zima 
nadzwyczaj ciepła. Cały styczeń + 2 Reumaira. Za to 18 lipca taki mróz, że 
pomarzły hreczka i ziemniaki”.   
 A my dziwimy się tegorocznej zimie (2014 r.) Przedstawimy anomalii 
pogodowych ciąg dalszy. 
 „W roku 1865 na 1866 zimy prawie żadnej nie było Przed Bożym Narodzeniem 
spadło nieco śniegu, lecz wkrótce zginął. Powietrze było tak łagodne, że już w lutym 
orali, a gdy nastał czas wiosenny, to już wszystkie roboty w polu były wykończone. 
Pierwsza połowa maja była bardzo piękna, lecz na 18 maja zaczął padać śnieg 
gęsty i przez cztery dni i noce sypał nieustannie. Od 22 do 26 maja srożyły się mrozy 
i pomroziły wszystkie rośliny wiosenne”.  
 Rok 1863 - Powstanie Styczniowe – i jego echa odnotowane w kronice. 
„W części Moskiewskiej powstanie - śpiew kosynierów (tekst pieśni w oryginale). 
W lesie tutejszym na południu Palikówki zebrał się hufiec polski, 26 kwietnia 
przybyli do obozu jenerałowie: Jeziorański malutki, szczupły, chudy, głos słaby, 
bródka rzadka, płowa. Na głowie czapka barankowa z orlim piórem, buty polowe, 
na barkach burka aż po kostki, przez piersi wstęga niebiesko- czerwona. Przy boku 
szabla tak duża, że nie ona do jenerała, ale jenerał do niej zdał się przywiązany.” 
 Śmiechowski – wzrostu średniego, dobrej tuszy, na twarzy rumiany, nos 
cokolwiek zadarty. Ubrany w czamarze z pętlicami i rogatce. Wygląd na 
poczciwego hreczkosieja – żartobliwy. Przed szeregami głos gromki. 
 Waligórski – starzec wzrostu słusznego, pochylony więc już biały. Niska rogatka 
jego i płaszcz szaraczkowy tej samej starości co jenerał. Podobny do jakiegoś 
dziadka szpitalnego. 
Gdy mu 6 maja, po walce pod Hutą Różaniecka doniesiono: tylu a tylu naszych 
zginęło, w tym młodziutki syn jenerała, odrzekł: Wszyscy nasi synowie” [12]. 
 Krytyczne oko ks. Podgórskiego i tym razem dało o sobie znać. Dwa lata trwał 
jego pobyt w tutejszej parafii. Przeniósł się na probostwo do Woli Zarczyckiej, 
a jego następcą zostaje na dwa lata (1864 – 1865) ks. Bernard Birkenmajer. 
 Następcą ks. Birkenmajera został ks. Jan Kamiński (1866-1874). Był 
założycielem nowego cmentarza. 
„Nastałem do Brzózy 25 01.1874 r. po administracji Wikarego przy kościele 
Grodziskim” - zanotował dnia 01 03.1874 r. nowy coop. eksp. ks. Wojciech 
Szczygieł. Przebywał w tutejszej parafii pół roku. Oto jedna z rad w/w księdza. 
„Proszono mnie na wiosnę, by grunta poświęcić w całej Brzózie Królewskiej. 
Uczyniłem to, ale gdy w dniu dzisiejszym grad wybił do 100 numerów – powstało 
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pojedyncze niedowiarstwo między tym prostym ludem cudów żądającym. Dlatego 
bardzo poradnemu księdzu niechaj będzie w poświęcenia nie wdawać się. 
Z doświadczenia – można jednak wszystkich rad słuchać, a swoim rozumem się 
rządzić” – doradzał innym ks. Wojciech Szczygieł [1]. 
 W miejsce ks. Szczygła promowanego na kapelanię w Łubnem, przeznaczony 
został na komendarię rozporządzeniem Konsystorskim ks. Wojciech Nowak, 
wikary z Birczy, który dnia 11.06.1874 r. na oktawę Bożego Ciała przybył i zarząd 
kościoła filialnego objął. Znalazł zakrystię kościelną bardzo ubogą w bielizny 
kościelne. Jednych rzeczy wcale nie było, inne podarte, spłowiałe i zużyte, że już 
dłużej wcale używać ich nie było można i nie wypadało - pisał nowy ksiądz. 
Przemówił więc do parafian z ambony 23.01.1875 r. przedstawiając im wielki 
brak przyborów w kościele i zachęcał ich do pieniężnej składki na sprawienie 
przynajmniej niektórych najpotrzebniejszych . Szukał również innych sposobów 
na zdobycie potrzebnych funduszy. Sposoby te przyniosły skutek pomyślny 
i w dużym stopniu uzupełniono występujące braki. Ks. Nowak zwraca uwagę 
także na to że „nie wszyscy wspomagają kościół w dobrej wierze, to jest także 
charakterystyczne w Brzózie, że majętniejsi i bogatsi spośród nich, nigdy nic dla 
swojego kościoła nie zapisują , ale jakieś ofiary dla klasztoru leżajskiego zapisują 
lub nawet dla kościoła giedlarowskiego, czy to w pieniądzach, czy w ulach pszczół 
robią” – konkludował miejscowy ksiądz. 
 „Ubodzy zaś i nędzarze zapisują swemu kościołowi albo to, czego nigdy nie 
posiadali, albo do czego wątpliwe mają prawo, co by kościół dopiero prawem lub 
gwałtem musiał wydzierać, a więc chcieliby kościół użyć za obdzieracza, wydartusa 
i pieniacza, co przecież z charakterem i duchem kościoła katolickiego się nie godzi. 
A nawet chociażby kościół i bez procesu posiadł ofiarowany mu jakiś kawałek 
płonnego, bo piaskowego gruntu, to w zamian za to spodziewają się ofiarodawcy 
nie tylko daremnie odprawionego pogrzebu i to wspaniałego, nie tylko corocznego 
żałobnego nabożeństwa po śmierci, ale nadto wsparcia i utrzymania za życia. Myśli 
te swoje przy ofiarowaniu umieją tak ukryć, iż kapłan ich z razu wcale nie 
spostrzeże, aż później na jaw wyjdą obłuda i podstęp. To czego sam ksiądz 
doświadczył, spisał dla przestrogi swoich następców” – zakończył ks. 
Wojciech Nowak – komendarz [1]. 
 W kwietniu 1878 r. parafię objął ks. Antoni Frączek, cooperator ekspozyt. 
Spoczywa na miejscowym cmentarzu. Wcześniej przedstawiliśmy sprawę 
budowy kościoła z jego fundacji. 
 Po jego śmierci parafia potrzebowała nowego duszpasterza. Został nim ks. 
Antoni Tereszkiewicz Coop. Exp. (1895 - 1905). Jemu to właśnie z masy 
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spadkowej po ks. Frączku poleciło c.k. Namiestnikostwo urzędowi podatkowemu 
w Leżajsku wypłacić 550 zł na sprawienie ornatu za 120 zł i innych szat 
liturgicznych. Podjąwszy wspomnianą kwotę sprawił ks. Tereszkiewicz 
baldachim, dwa ornaty żałobne: jeden fioletowy, 1 biały, 2 stuły, antypedium do 
wielkiego ołtarza, żelazka na pieczenie hostii i wycinania komunikantów oraz 
kościelną bieliznę. Za jego kadencji powstał komitet parafialny do budowy 
nowego kościoła [1]. 
 Kolejnym duszpasterzem został ks. Tomasz Stankiewicz – exp. O swoim 
przybyciu do Brzózy napisał: „Pismem Jaśnie Wielmożnego 
Najprzewielebniejszego ks. Biskupa Józefa Stanisława Pelczara z dnia 10.10.1906 r. 
będąc wikarym żołyńskim zostałem expozytem w Brzózie Królewskiej. Ponieważ 
malowidło w kościele i zachrystii było zupełnie zniszczone, a z powały wisiały 
długie szmaty, kazałem kościół oczyścić i wybielić. 
 Na ten cel urządziłem składkę w kościele. Ponieważ okazało się wiele innych 
potrzeb, zachęciłem parafian aby składali ofiary” [1].  
Z ofiar tych (m.in. również rodaków z USA) ks. Stankiewicz uzupełnił i wzbogacił 
uposażenie kościoła, co wymienił w inwentarzu z dnia 15.01.1907 r. 
Kontynuował zbieranie funduszy na budowę nowego kościoła. 
 Od stycznia 1909 r. obowiązki expozyta 
objął ks. Jakub Szurlej.  
 „Zdarzają się czasem wypadki, że na 
pewnym stanowisku staną ludzie, którzy 
gdzie indziej, w innych warunkach mogliby 
zdziałać więcej, w większym stopniu 
wykorzystać swoje zdolności. Bardzo często 
są to obliczenia czysto ludzkie, niepatrzące 
na to, że losami człowieczymi kieruje 
nieomylna najmądrzejsza Opatrzność Boża. 
Ksiądz Szurlej, odezwały się głosy, to ksiądz 
nie dla nich – nie w złym znaczeniu - owszem 
w znaczeniu jak najprzychylniejszym. „Ludzie 
mówili, że nowy ksiądz dla nich za uczony”. 
Proste serca czy z kazań czy z 
bezpośredniego zetknięcia się z pasterzem 
wyczuły, chociaż niejeden może tego nie 
rozumiał, że skromna Brzóza Królewska, to 
nie pole pracy odpowiednie dla kapłana, który do nich przyszedł. 

Zdj. 33. Portret ks. Jakuba Szurleja
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 A jednak Opatrzność Boża przez głos przełożonych pokazała, że to właśnie ten 
człowiek był tam potrzebny, co zresztą wykazała cała jego działalność” – pisał we 
wspomnieniach pośmiertnych ks. Momidłowski [1]. 

Zdj. 34. Ks. Szurlej z parafianami. 

 Stwierdził, że ks. Szurlej zastał w Brzózie Królewskiej prawdziwą ruinę. 
Kościół stary chylił się ku upadkowi, plebania pod strzechą groziła zawaleniem 
i rzeczywiście po kilku latach zawaliła się.  
 Ksiądz administrator musiał mieszkać długie lata na komornem u sąsiada, bo 
dopiero po ośmiu latach wystawiono nową plebanię. Zanim jednak pomyślał 
o budowaniu mieszkania dla siebie, wprzód postarał się, by stanął przybytek
godny Pana Zastępów i mógł się cieszyć, że tuż przed wojną miejsce starego
kościoła zajął nowy, piękny. Z czasem ozdobił go piękną polichromią.

Przez 28 lat pasterzował w owej Brzózie Królewskiej wiosce odciętej od 
świata, wśród lasów. Był zawsze pogodny, wesoły zadowolony ze wszystkiego. 
Nigdy nie myślał o urlopach wypoczynkowych, o wyjazdach, wystarczyła mu 
praca parafialna, szkolna, której oddawał się całym sercem. Wolny czas 
poświęcał książce, którą bardzo kochał. 

Sam o swoich dokonaniach w parafii napisał bardzo krótko ”...sprawiono do 
kościoła nowe organy za 14 000 zł., dzwony, ławki do kościoła, ale te składki 
zbierali parafianie sami i przez swoich rodaków w Ameryce, ale we własnym 
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zakresie, bo ja nie chcę mieć do czynienia z pieniędzmi parafialnymi, aby uniknąć 
wszelkich podejrzeń o własny interes” [1]. 
 Radykalne ruchy ludowe z okresu międzywojennego dały o sobie znać także 
w Brzózie Królewskiej. Fakt ten również odnotowano w kronikach. 
Czytamy tam między innymi: 
„Ustosunkowanie się parafian do kościoła jest na ogół przychylne. Niektóre rodziny 
wskutek osobistych urazów stronią od kościoła stwarzając atmosferę 
nieprzychylną dla duszpasterza. Potęguje ten stan poczytność pism amerykańskich 
o zdecydowanie antyreligijnym nastawieniu. Posuwają się nawet do zakłócania
spokoju w świątyni. Mianowicie pieśniami nie dopuszczają księdza do głosu na
ambonie. Wtedy ksiądz rezygnuje z kazania i schodzi z ambony” [1].

W 1934 r. odbyły się Misje Święte. Poprzedziła je konsekracja kościoła. Przed 
tym ważnym wydarzeniem świątynia została wymalowana, ołtarze odnowione. 
Hrabia Alfred Potocki ufundował nowy Wielki Ołtarz (1933 r.) i stalle do 
prezbiterium, zamontowano ambonę.  
Parafianie pamiętają swego ks. kanonika z jego szlachetności, humoru 
i wspaniałych kazań. 

Z radością czekał na jubileusz kapłański, który miał obchodzić w 1937 r. 
Niestety, nie doczekał się. Ciężko zachorował na serce. W trzecią niedzielę po 
Wielkanocy - w ostatni dzień swego życia, w czasie sumy usiadł z pomocą przy 
oknie z widokiem na kościół i tak śpiewał z 
mszału przepisane modlitwy. Na uwagę 
księdza Kuziary (z Woli Zarczyckiej) by się 
nie męczył, odpowiedział śpiewając 
Ewangelię i patrząc na obraz Matki Bożej, 
płakał mówiąc ”...życie ucieka, nie 
doczekam jubileuszu – ale zaśpiewam 
jeszcze prefację” i śpiewał gdy w kościele 
rozbrzmiewała ta sama prefacja śpiewana 
przez celebransa [1]. 

Zmarł 19.04.1937 r. o pierwszej przed 
świtem. Pochowany został na cmentarzu 
w Brzózie Królewskiej. Po śmierci ks. 
Jakuba Szurleja nastąpiły w parafii 
dramatyczne wydarzenia [1]. 

Zdj. 35. Portret ks. Michała Króla. 
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 Ksiądz Michał Król w swoich 
„Wspomnieniach” napisał, że po księdzu 
Szurleju pracował przez kilka miesięcy, 
jako administrator ks. Jan Haligowski, 
młody, energiczny kapłan. Gdy ks. biskup 
przeniósł go na inną placówkę, parafianie 
wywołali strajk kościelny. Doszło do 
masowej apostazji [20]. Mianowany 
proboszczem ks. Bryś po dwóch 
miesiącach wyjechał. Brzózanie 
korzystając z zamieszania sprowadzili do 
wioski księdza narodowego. 
Inny obserwator z tamtych lat pisał, że 
w czasie przedłużającej się choroby ks. 
J. Szurleja przyszedł na zastępstwo ks.
Jan Haligowski, wikary z Woli Zarczyckiej. Po śmierci proboszcza zostaje na
zastępstwo.

Zdj. 37. Członkowie kościoła narodowego z ks. Janem Cyranem. 

Nieopatrznie wyraża nadzieję, że zostanie administratorem parafii. Wielkie 

Zdj. 36. Portret ks. Jana Haligowskiego 
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nadzieje pokładali parafianie w młodym 
duszpasterzu. Zorganizowali uroczyste 
przyjęcie, w otoczeniu wieńców wprowadzili 
młodego księdza do kościoła, co sprawiło mu 
wielką radość. Jednak władze kościelne 
miały wobec młodego wikarego inne plany, 
ponieważ nie akceptowały jego form 
działalności w tym środowisku. Ks. 
Haligowski z Brzózy Królewskiej został 
oddelegowany na inną placówkę, co 
pociągnęło za sobą rozgoryczenie i burzę 
niezadowolenia. Parafianie chcieli go 
zatrzymać przemocą, doszło do 
spontanicznych czynów. Tłumy oblegały 
plebanię i kościół czyniąc tumult. Łzami 
i wyczekiwaniem okazywali niezadowolenie, 
niemal rozpacz. Ksiądz Haligowski, posłuszny rozkazom władzy kościelnej 
niezauważony opuścił placówkę. W tym czasie przybywa ks. Bryś, mianowany 
proboszczem. Objął stanowisko w bardzo trudnych warunkach 20.06.1937 r. 
Parafia podjęła strajk odsuwając się absolutnie od kościoła, w którym zaległ 
smutek i pustka. Nieliczni, biorący udział w nabożeństwach byli obserwowani, 
prześladowani, narażani na różne dokuczliwości. 
 Hrabia Sołocki, przebywający w tym czasie w Julinie, przemawiał do 
zgromadzonych - tłumaczył, wyjaśniał, perswadował. Słowa jego odbijały się 
od muru milczenia nieprzekonanych. Sytuacja nie poprawiała się. 

Parafianie zbierali podpisy i posłali delegację do Przemyśla, czynili starania 
o powrót ks. Haligowskiego. Jednak bezskutecznie. Stęsknieni za kościołem, mszą
świętą, tłumnie uczęszczali do klasztoru leżajskiego. Księdzu Brysiowi utrudniali
bytowanie, ubliżali jego osobie przy każdej sposobności, nawet w czasie mszy
świętej. Nie mogąc sobie zjednać parafian, ani ich do siebie przekonać, ks. Bryś
poprosił o przeniesienie i otrzymał je 20.08.1937 r. [1].

Na jego miejsce przybył ks. Mieczysław Kędzior 30.08.1937 roku, kapłan 
niezłomnej woli. Niedługo później parafianie pozbyli się konkurencyjnego 
niezależnego kościoła. Ksiądz Kędzior był ceniony jako troskliwy gospodarz. 
Pozostawił po sobie pięknie rzeźbione konfesjonały, szaty liturgiczne i nową 
chrzcielnicę. Wyjechał na inną placówkę w styczniu 1948 roku. Wydarzenia 
z tamtych lat są „żywe” do dzisiaj wśród parafian. Żyją jeszcze ludzie, którzy 

Zdj. 38. Czerwiec 1937 r. ks. Jan 
Haligowski w gronie 

nauczycielskim. 
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uczestniczyli w wydarzeniach, bądź byli ich obserwatorami. Niektórzy byli 
obiektami prześladowań. Znane są im wszelkie okoliczności i przyczyny 
powszechnej apostazji. Wytrwała działalność ks. Kędziora spowodowała, że 
większość parafian wróciło na łono miejscowego kościoła. Niektórzy nawracali 
się na łożu śmierci, inni byli na nowo chrzczeni lub zawierali ponownie związki 
małżeńskie. Wszystko to działo się za pozwoleniem Kurii Biskupiej. Liczba 
apostatów powoli malała. Następni 
proboszczowie wymieniają ich 
liczbę na: w 1948 r. - 24 osoby, 
1949 r.-21 osób, 1958 r. - 7 osób 
żyjących [1]. 
 Następcą ks. Kędziora był ks. 
Stanisław Ergietowski. Napisał 
o sobie - „Do Brzózy Królewskiej
przyjechałem 10.01.1948 r.
z wikarówki we Frysztaku - parę
godzin po odjeździe poprzedniego
administratora ks. M. Kędziora,
który przeniósł się do Jeżowego.
Zastałem tu ks. Tadeusza Dziadka
wikariusza miejscowego, który jako
od dawna znajomy, był mi doradcą
i uczył stawiać pierwsze kroki
w samodzielnej pracy parafialnej.

Wieczorem zebrał się komitet 
parafialny w składzie: Jakub Baran, 
Józef Wach, Antoni Szczęch i Jan Grabarz oraz przedstawiciele Żywego Różańca – 
Zofia Franus, żona Marcina, Trzeciego Zakonu i młodzież – Józefa Konieczna (ze 
specjalnym wierszem) oraz kilka innych osób i zgotowali mi serdeczne powitanie. 
Następnego dnia 11 stycznia powitałem całą parafię i rozpocząłem 
administrowanie. Po dwóch tygodniach ks. Dziadek został przeniesiony na posadę 
do Manasterza i zostałem sam” [1]. 
 Na probostwo w Brzózie Królewskiej został rozpisany konkurs. Ponieważ nikt 
nie zgłosił się do konkursu, ks. Ergietowski został instytuowany na stanowisko 
proboszcza w Brzózie Królewskiej. 
 „Na początku urzędowania – jak sam napisał - zakupił kwietnik do wielkiego 
ołtarza za 700 zł. u Andrzeja Kazaka i szafę na książki parafialne u Piotra Kazaka 

Zdj. 39. Portret ks. Stanisława Ergietowskiego.
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za 8395 zł. Kosztem 1300 zł zasadził wokół plebanii 35 drzewek owocowych.”[1] 
 Założył chór parafialny, który skupiał wiele młodzieży męskiej i żeńskiej. 
Swoją działalność chór rozpoczął od Wielkiego Postu. Za pieniądze zebrane od 
parafian i z imprez urządzanych przez chór zakupiono kilkanaście instrumentów 
dętych, używanych. Tak, obok chóru, powstała parafialna orkiestra dęta. 
Instrumenty te zostały poświęcone w kościele. Próby odbywały się kilka razy 
w tygodniu. Wyniki pracy, bardzo zresztą uciążliwej, bo z całkiem surowym 
materiałem dawały się odczuwać z każdym tygodniem. Nie było odtąd 
ważniejszych świąt i uroczystości by chór lub orkiestra nie występowały. Można 
już było urządzać akademie i różne imprezy okolicznościowe. 

Zdj. 40. Chór parafialny z założycielem ks. Ergietowskim. 

Chór zyskiwał coraz większy rozgłos. Zdobywał laury w okolicy i na scenie 
ogólnopolskiej. Po sukcesach w Rzeszowie, Przeworsku, śpiewał też w Leżajsku, 
Żołyni, Rakszawie, Jeżowym. Brał udział w Centralnych Dożynkach w Poznaniu. 
Pisaliśmy już w poprzednich rozdziałach o innych dokonaniach 
ks. Ergietowskiego. Był postrzegany jako kapłan o nieprzeciętnych zdolnościach 
organizacyjnych i talencie muzycznym. Jego energia wydawała się być 
niespożyta. Toteż jego wyjazd na inną placówkę w 1959 r. wywołał żal w całej 
parafii. Nikt dotychczas nie podniósł kulturalnie wioski jak ten gorliwy 
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i wspaniały kapłan [1]. 

Zdj. 41. Wycieczka chóru do Wieliczki 

Zdj. 42. Ks. Ergietowski z orkiestrą dętą. 
S
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Zdj. 43. Orkiestra dęta założona przez ks. Ergietowskiego. 

Zdj. 44. Ks. Ergietowski z strażą grobową. 
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Zdj. 45. Ks. Ergietowski z ministrantami. 

Od roku 1959 do 1964 obowiązki 
duszpasterskie sprawował ks. 
Franciszek Szajna. Wybudował nową 
plebanię zamieniając starą na 
wikarówkę. 
 Od września 1964 r. probostwo 
w Brzózie Królewskiej objął ks. Józef 
Wiśniowski. Odnowił m.in. wielki ołtarz 
i rozpoczął malowanie kościoła, które 
nie zostało ukończone. Wprowadził 
odprawianie mszy w niedzielę do 
południa i wieczorem. Opuścił jednak 
Brzózę nie dokończywszy rozpoczętych 
prac i udał się do Woli Zarczyckiej. 

Zdj. 46. Portret ks. Józefa Wiśniowskiego. 
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Zdj. 47. Uroczystość bierzmowania - Sierpień 1955 r.  (ks. bp Tomaka). 

Zdj. 48. 50 lecie Kościoła murowanego – 1964. 
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Zdj. 49. Obrzędy parafialne. 

 Na urząd parafialny przychodzi ks. Stefan Kiełbicki. Już pisaliśmy o zmianach 
jakich dokonał w wystroju wewnętrznym świątyni. Dodać do tego należy, że 
obecna elewacja kościoła wykonana została za jego kadencji. Unowocześnił 
ogrodzenie kościoła i cmentarza. Przeprowadził kapitalny remont nowej plebanii 
zmieniając jej przeznaczenie, dobudowując drugie piętro. Przychodząc do Brzózy 
w Kronice Parafialnej napisał: „Parafię po rezygnacji z par. Lubatowa – życzliwie 
przyjęty – gdyż objąłem parafię skłóconą po poprzedniku ks. Wiśniowskim. 
Posądzają Go o defraudację pieniędzy złożonych przez rodaków z USA na 
malowanie kościoła. Osobiście po rozglądnięciu się w sytuacji – jestem moralnie 
przekonany, że ks. J. Wiśniowski to zupełnie niewinny kapłan – święty , choć 
organizacyjnie nie mógł sobie dać rady. Orientuję się jeszcze, że istnieje jakiś 
dziwny osąd nieufności parafian wobec proboszczów.”[1] 



D u s z p a s t e r s t w o  i  D u s z p a s t e r z e S t r o n a  | 69 

Zdj. 50. Ks. Stefan Kiełbicki podczas pierwszej komunii świętej. 

 Funkcję proboszcza pełnił 31 lat i był najdłużej posługującym kapłanem 
w Brzózie Królewskiej. 10.07.2001 r. złożył urząd i przeszedł na emeryturę. 
Zmarł 25.01.2011 r. Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. 
13.08.2001 r. nowym proboszczem zostaje ks. Edward Kołodziej. 

Zdj. 51. Ks. Edward Kołodziej z kandydatami na ministrantów. 
Wiele wykonanych przez niego prac przedstawiliśmy wcześniej (zmiana 
wystroju kościoła). Dodajmy do tego wybudowanie budynku z sanitariatami, 
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wykonanie nowego ogrodzenia kościoła i plebanii, odnowienie ogrodzenia 
cmentarza. Obecnie zakończono kapitalny remont dachu na kościele. 

Zdj. 52. Ks. Edward Kołodziej podczas nawiedzenia obrazu M.B. Częstochowskiej 
z bpem Stefanem Moskwą. 

Zdj. 53. Pamiątkowy kamień upamiętniający pierwsza rocznice śmierci J. Pawła II. 



SŁUŻBA BOŻA I ŻYCIE 
SAKRAMENTALNE    

Centrum życia religijnego każdej parafii stanowi kościół. W Polsce odrodzonej

(międzywojennej) zadaniem kościoła w dziedzinie służby Bożej było między 
innymi scalanie i ujednolicanie różnych zwyczajów i praktyk jakie wytworzyły się 
w poszczególnych regionach i zaborach. Trzeba było wprowadzić zmiany 
liturgiczne dokonane przez Piusa X, których nie zrealizowano z powodu wybuchu 
I wojny światowej. Okres międzywojenny był jednak za krótki, aby te zadania 
można było w pełni wykonać. Bardzo ważnym wydarzeniem było ukazanie się 
rytuału obowiązującego od 1920 r. 
 Dokument ten przyczynił się do ujednolicenia liturgii sakramentów 
i sakramentaliów w całej Polsce. W ramach tych przepisów ogólnych każda parafia 
kierując się wytycznymi posiadała swój własny porządek służby Bożej 
i sprawowania sakramentów [24]. Dane dotyczące tej sfery są bardzo nieliczne 
i fragmentaryczne. Nie pozwalają na pełniejsze przedstawienie tego zagadnienia 
w parafii. 
 Najważniejszą i podstawową w życiu religijnym w parafii jest Msza Święta. 
Służbę Bożą w kościele parafialnym w niedzielę i święta rozpoczyna się na dwa lub 
trzy kwadranse przed rozpoczęciem Mszy Świętej w zależności czy śpiewa się czy 
odmawia różaniec, godzinki czy litanię. Mszę poranną tzw. prymarię w niedzielę 
odprawia się zazwyczaj o godzinie 7 lub 7:30 (te same godziny obowiązują dni 
powszednie.) Suma jest najbardziej popularną Mszą Świętą. Często jest połączona 
z uroczystościami ogólnie kościelnymi czy parafialnymi. Odprawiana jest 
najczęściej o godz. 10:30 lub 11:00. Odprawiane są również msze wieczorne. 
 Rok liturgiczny rozpoczyna Adwent. Obejmuje cztery niedziele przed Bożym 
Narodzeniem. Początkowo miał charakter pokutny, obecnie charakterystyczną 
cechą Adwentu jest Msza Święta Roratnia. Parafianie w tym czasie przygotowują 
się do świąt Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia obchodzone są bardzo 
uroczyście i mają swój niepowtarzalny urok. Szczególnego uroku dodaje 
parafianom zwyczaj związany z Wigilią Bożego Narodzenia, opłatkiem i kolędami. 
Szkoda, że do dnia dzisiejszego kultywuje się tylko niektóre z nich. Największą 
popularnością cieszy się Pasterka. 

Kolejnym okresem roku liturgicznego jest Wielki Post. Rozpoczyna się w Środę 
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Popielcową mszą świętą na której głowy wiernych są posypywane popiołem. 
W okresie bardzo surowych praktyk pokutnych wskazany był post ścisły 
przynajmniej w środę i piątek. Post obowiązuje do Wielkiej Soboty. Obowiązuje on 
osoby, które ukończyły 21 rok życia. 
 W każdy piątek odprawiana jest Droga Krzyżowa. W Brzózie Królewskiej kilka 
lat temu ks. proboszcz wprowadził zwyczaj, że jedna Droga Krzyżowa odprawiana 
jest poza kościołem, prowadzi przez różne części wsi. W każdym roku wyznaczana 
jest nowa trasa Drogi Męki Pańskiej. W tym roku (2014) trasa wiodła od najdalszej 
części wsi (Góra) w kierunku świątyni. Następne, zgodnie z zapowiedzią, mają 
prowadzić innym, wcześniej wyznaczonym i zapowiedzianym szlakiem 
 Triduum Paschalne (trzy dni) to najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym 
katolików, którego istotą jest celebracja Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. 
Rozpoczyna się Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej). W tym dniu 
sprawowana jest tylko jedna Ofiara Eucharystyczna - Msza Wieczerzy Pańskiej, 
która rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej 
Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postacią chleba 
i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom do spożycia, by czynili to na 
jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa sakramenty: 
kapłaństwo i eucharystię. 
 Wielki Piątek – tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej z szacunku do ofiary 
Jezusa Chrystusa poniesionej na Krzyżu. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, 
w którym szczególnie czci się Drzewo Krzyża. Od rana trwa adoracja 
Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji. W tym dniu odprawia się Drogę 
Krzyżową. Wieczorem pod przewodnictwem papieża odbywa się Droga Krzyżowa 
w Watykanie. Na końcu tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia 
obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Milkną organy. W Brzózie 
Królewskiej popularne były i są straże grobowe tzw. Turki. Straż adoruje Panu 
Jezusowi od nocy Wielkiego Piątku do rannej Mszy Rezurekcyjnej. 
 W Wielką Sobotę wierni trwają przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć 
Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano 
nowy. Współcześnie ołtarz zostaje obnażony, a kościoły są sprzątane. Formalnie 
Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza 
Mszy Świętej. Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli 
Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę starym zwyczajem święcone są pokarmy. 
Z uwagi na żydowski system dat, według którego, po zachodzie słońca już 
w sobotę rozpoczyna się niedziela. 

Wigilia Paschalna i Niedziela Wielkanocna jest to czas Zmartwychwstania 
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Chrystusa. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w roku 
liturgicznym. Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną mszą rezurekcyjną 
(resurectio - po łac. zmartwychwstanie), którą rozpoczyna procesja wokół kościoła 
i uroczyste bicie dzwonów głoszące, że Chrystus Zmartwychwstał. W związku 
z odnową liturgii i przywróceniem dawnych ceremonii Triduum, celebracja ta 
traci na znaczeniu na rzecz nocnej Wigilii Paschalnej, podczas której następuje 
m.in. święcenie paschału i wody. Procesja Wielkiej Niedzieli rozpoczyna się przy
Grobie Pańskim, przy którym kapłan śpiewem oznajmia Zmartwychwstanie
Chrystusa. Po zakończonej procesji i powrocie do kościoła odśpiewuje się hymn
„Chwała na wysokości”. Od tej niedzieli, przy ołtarzu krzyż jest ozdobiony
czerwoną stułą, oznaczającą zwycięstwo życia nad śmiercią. Znajduje się tam
paschał oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego.

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych urządzana jest procesja na cmentarz . 
Święta te cieszą się wielką popularnością wśród wiernych. 

Z pozostałych świąt uroczyście obchodzono i obchodzi się: Zielone Swiątki, 
Boże Ciało, Świętego Antoniego, Święto Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej 
Siewnej, Św. Stanisława Kostki oraz patrona parafii Św. Jana Chrzciciela. 

Do nadzwyczajnych form oddziaływania duszpasterskiego zaliczamy 
pielgrzymki, jubileusze, odpusty, parafialne misje. 

Pielgrzymki organizowane są do miejsc świętych. Są jedną z najstarszych form 
modlitwy wywodzących się z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pielgrzymki 
łączyły się ze spowiedzią, co było pewną formą pokuty publicznej za popełnione 
grzechy. Zgodnie z tym księża nierzadko nakazywali wiernym odbycie 
pielgrzymki. Spowiadający najczęściej uważali, że choćby jeden udział 
w pielgrzymce mobilizuje i uaktywnia religijność wiernych. Uważano, że tego typu 
forma oddziaływania duszpasterskiego jest zarazem publicznym wyznaniem 
wiary, a także przebłaganiem i ubłaganiem Boga. Pielgrzymka do miejsca kultu 
religijnego stanowiła często dla parafian oprócz przeżycia religijnego, także 
możliwość wyrwania się poza krąg własnego środowiska, i codziennych trosk, 
spraw i obowiązków. Do sanktuariów maryjnych wybiera się znaczna część 
parafian [24]. 

Z Brzózy Królewskiej tradycyjnie pielgrzymuje się do Sanktuarium Maryjnego 
w Leżajsku i do Kalwarii Pacławskiej. Niektóre pielgrzymki przybrały formę 
cykliczną gdzie znaczna grupa parafian uczestniczy w Diecezjalnej Pielgrzymce 
Żywego Różańca. Również parafialny oddział Akcji Katolickiej co roku 
uczestniczy w pielgrzymkach do Strachociny i Częstochowy. Ponadto bierze udział 
w pielgrzymkach organizowanych przez POKL w Sarzynie.  Obecnie ze względu na 
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to, że rozwinęły się środki komunikacji, pielgrzymki coraz częściej odbywają się 
poza granice Polski i Europy (opis pielgrzymki do Ziemi Świętej przedstawiamy 
w aneksie).  
 Klasztor w Leżajsku ze względu na bliską odległość pełnił i pełni doniosłą rolę 
jako ośrodek pielgrzymkowy dla wiernych z Brzózy Królewskiej. Wokół klasztoru 
krzyżowały się szlaki pątnicze ze wszystkich niemal stron kraju. W tym miejscu 
przyciągającym był i jest Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia. 
 Odpust w klasztorze można było uzyskać tylko pod określonymi warunkami i to 
w wyznaczone dni w roku. Były to dni ważniejszych świąt i uroczystości 
kościelnych, związanych z Matką Bożą, ze świętami patronów. 
 Do głównych uroczystości odpustowych obchodzonych w Leżajsku na które 
udają się nasi parafianie należą: 

• Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny,
• Zesłanie Ducha Świętego,
• Matki Bożej Anielskiej,
• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
• Niepokalane Poczęcie.

Uroczystości odpustowe odbywały się także w święta Św. Antoniego. Drugim
Sanktuarium, do którego odbywały i odbywają się pielgrzymki z naszej wioski, jest 
Kalwaria Pacławska, leżąca w odległości około 30 km od Przemyśla. Tym 
Sanktuarium zarządzają o.o. Franciszkanie Konwentualni. Pielgrzymka do 
Kalwarii była organizowana raz w roku tj. od 10 do 15 VIII. 
Taka grupa pielgrzymkowa miała swojego przewodnika. Tradycja uczestnictwa 
w tych pielgrzymkach sięga w Brzózie drugiej połowy XIX w. 
 W roku 1876 ks. komendarz Wojciech Nowak zanotował w kronice - 
„Parafianie, 30 osób, którzy udali się na odpust Wniebowzięcia N.M.P. Na Kalwarię 
Pacławską, kupili tam paterę pozłacaną...” [1]. 
 A w następnym, 1877 roku (co świadczy o corocznym odbywaniu pielgrzymek) 
czytamy: „Tenże Kościelny Jan Zawadzki wraz z bratem swoim Michałem, 
z Franciszkiem Pietruszką i Janem Pasiecznym, Bractwo Różańcowe i 26 innych 
pielgrzymów odpustowych zrobiwszy składkę między sobą, kupili na Kalwarii 
Pacławskiej 15.XIII.1877 r. do wielkiego ołtarza Krzyż bardzo dobrze posrebrzany 
z korpusem Pana Jezusa bardzo dobrze w ogniu złoconym....” [1]. Z biegiem lat 
regularność tych pielgrzymek malała. Dzisiaj pielgrzymowanie przybrało bardzo 
różnorodne formy. 
 Odpust parafialny. Każdy kościół lub kaplica miały jednego lub kilku 
patronów, pod wezwaniem którego były konsekrowane. Odpust był liturgicznym 
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wspomnieniem tego patrona. Jest to zawsze dzień świąteczny dla całej parafii. 
Odpusty w kościołach parafialnych obchodzone były bardzo uroczyście. Odpust 
związany jest z konkretną datą .W odpuście parafialnym bierze udział większa 
ilość księży z dekanatu, a także zaprasza się na nie kaznodziejów. W przeddzień 
odbywa się spowiedź. 
 Kościół w Brzózie Królewskiej, pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, dzień 
odpustu ma wyznaczony na 24 czerwca. W dniu odpustu odprawia się do południa 
3 msze święte, szczególnie uroczysta jest suma z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu. Panuje wzniosły nastrój. 
 Po uroczystościach duchowieństwo i zaproszeni goście udają się na plebanię na 
przygotowane przyjęcie. W tym dniu organizowany jest jarmark w parafii. Odpust 
jest wielkim przeżyciem w parafii. Panuje na nim atmosfera życzliwości, 
religijności, powagi i radości. Udział w nim biorą nie tylko parafianie, ale także 
wierni z sąsiednich parafii. Tegoroczny odpust odbył się w zmienionej formie ze 
względu na obchody 100-lecia budowy kościoła. 

Misje Święte 
 Okazją do głoszenia misji były różnego rodzaju uroczystości kościelne. 
Najczęściej organizowano je z okazji nadzwyczajnych wydarzeń religijnych 
w parafii. Później misje urządzano mniej więcej co dziesięć lat, według nakazu 
biskupa. W czasie misji ustawała wszelka praca w parafii. Wiele ludzi 
przystępowało wtedy do spowiedzi, a następnie do Komunii Św. Udzielano też 
odpustu zupełnego. W czasie tych uroczystości stawiany jest krzyż pamiątkowy. 
Misjonarze wygłaszali płomienne kazania, w których przedstawiano 
najważniejsze prawdy dogmatyczne i moralne. Celem tych nauk było obudzenie 
i nawrócenie obojętnych grzeszników i umocnienie wierzących. Misje trwały od 4 
do 10 dni. 
 Przed drugą wojną światową, za czasów ks. proboszcza Jakuba Szurleja odbyły 
się misje 8-dniowe pod kierownictwem o.o. Redemptorystów z Kościelisk. Na 
pamiątkę postawiono piękny modrzewiowy krzyż. Ksiądz proboszcz Szurlej tak 
ocenił przebieg misji. „Skutek misji był nadzwyczajny. Parafianie codziennie 
zapełniali kościół i słuchali głoszonych nauk z zapartym oddechem przerywanym 
tylko od czasu do czasu ogólnym płaczem, jako objawem głębokiej skruchy i żalu za 
grzechy. Przystępowali do sakramentów świętych tłumnie i z ogromnym 
nabożeństwem. Rozdano 6000 komunii św. Podczas misji po odpowiednich naukach, 
parafianie zrekonstruowali Bractwo Różańca Świętego. Zapisało się do tego 
bractwa na nowo kilkaset osób. Bractwo to było związkiem mającej się 
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zorganizować w Akcji Katolickiej” [1]. 
 Następne misje odbyły się od 13-20 maja 1952 r. za ks. proboszcza St. 
Ergietowskiego. Misjom przewodniczyli o.o. Franciszkanie, ojcowie gwardianie 
z Sanoka i ojciec Półchłopek, gwardian z Jasła. Pamiątką tych misji jest krzyż, 
umieszczony w południowo - wschodnim rogu cmentarza. Owocem zaś 
nawrócenie się jednej rodziny starokatolików. 
 W 1962 r. zanotował ks. proboszcz Szajna, „...że w tym roku odbyły się misje św. 
których udzielali o.o. Redemptoryści z Tuchowa. Frekwencja była prawie 100 
procentowa. W czasie samych misji rozdano 7,5 tys. komunii świętej” [1]. 

Następne misje odbyły się w latach: 
• 18.XI - 21.XI.1976 r.
• 20.VI - 27.VI.1987 r.
• 20.III - 27.III.1998 r.
• 17.X - 23.X.2009 r.

Obok misji praktykowane są w Brzózie Królewskiej rekolekcje. Kiedyś
prowadził je zazwyczaj ksiądz proboszcz. Obecnie do głoszenia nauk 
rekolekcyjnych zapraszani są kaznodzieje zakonni lub diecezjalni. 

Zdj. 54. Kamień upamiętniający 100-lecie kościoła. 



S ł u ż b a  B o ż a  i  ż y c i e  s a k r a m e n t a l n e  S t r o n a  | 77 

 W ramach duchowego przygotowania do obchodów 100-lecia kościoła odbyła 
się rozpoczęta we wrześniu 2013 r. peregrynacja trzech krzyży. Jeden z krzyży, 
jubileuszowy z 1950 r. przywiózł z tzw. wystawki Bogdan Adamiec z Radawy 
i przekazał ks. proboszczowi w zamian za Mszę Świętą. Drugi był kopią Krzyża 
Papieskiego z Wielkiego Piątku 2005 r. Trzeci zakupiono na tę okazję w hurtowni 
„Quo vadis” Podstawy do tych 
krzyży społecznie wykonali: 
Edward Buszta, Jan Krawiec 
i Marek Franus. Duchowe 
przygotowanie do 
peregrynacji przeprowadził ks. 
Mariusz Wożny -psycholog. 
W ramach przygotowań była 
wizytacja kanoniczna. 
 Na zimowych feriach 2014 r. 
przeprowadzone zostały 
rekolekcje eucharystyczno-
ewangelizacyjne. Prowadził je 
ks. dr Jan Mikulski z diecezji 
tarnowskiej. 
 Pasyjne kazania we Wielkim 
Poście nawiązywały do Krzyża 
i postaci nowych świętych: 
Jana XXIII i Jana Pawła II. 
 W takim duchu były też 
przeprowadzone rekolekcje 
szkolne i parafialne. Homilie 
głosił ks. infułat Stanisław Mac 
z Katedry Rzeszowskiej 

Zdj. 55. Krzyż misyjny. 
(organizował pielgrzymkę 
Jana Pawła II do Rzeszowa). 
 Interesujący wykład na temat piękna języka polskiego wygłosił prof. dr hab. 
Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 4 maja w miejscowej parafii został zorganizowany dzień dziękczynienia za 
powołania kapłańskie i zakonne. Przybyło na tę uroczystość 5 kapłanów i 8 sióstr 
zakonnych ochrzczonych w tym kościele. Część sióstr zakonnych pracuje poza 
granicami kraju. 
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 W czasie peregrynacji krzyża trwały intensywne przygotowania do 
kulminacyjnego punktu uroczystości. Był nim odpust parafialny w dniu 24 
czerwca, a jego przebieg poprzedziło Triduum przeprowadzone w dniach 21-23 
czerwca przez księdza Franciszka Dziedzica z Rzeszowa. Uroczysta Msza Święta 
koncelebrowana była pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Michalika 
w asyście 8 koncelebransów. W wygłoszonej homilii ksiądz arcybiskup zwrócił 
między innymi uwagę na bardzo trudne czasy, w których kościół był budowany 
oraz na wyjątkową ofiarność parafian. W uroczystej Mszy Świętej wzięło udział 21 
księży i 2 miejscowych kleryków. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców 
parafii i przybyłych gości. 



ORGANIZACJE KOŚCIELNE 
Okres dwudziestolecia międzywojennego charakteryzował się bogatą

działalnością Kościoła na polu religijnym, społecznym i kulturalnym. Jest to okres 
powstania różnych organizacji i stowarzyszeń religijno-kościelnych. Organizacje 
tego typu były popierane przez Stolicę Apostolską i władze kościelne w Polsce. 
Począwszy od pontyfikatu Leona XIII aż do Piusa XI pojawiają się nowe formy 
pracy katolików świeckich. Jedna z najstarszych organizacji kościelnych były 
Trzecie Zakony (tzw. tercjarstwo). Bezpośrednim celem „trzecich zakonów” 
było dążenie do doskonałości chrześcijańskiej pod kierunkiem i według ducha 
zakonu. Inną formą były bractwa. Bractwo to drugi typ organizacji kościelnych, 
organizacja o profilu świeckim, posiadało stałe formy organizacyjne, celem jej 
było pomnażanie czci Bożej. W języku staropolskim każde stowarzyszenie 
nazywano „bractwem”.  
 Powstawały też pobożne stowarzyszenia powołane do życia. Inne organizacje 
powstawały na początku XX wieku. (Związek Katolicko-Społeczny) lub w okresie 
międzywojennym np. Krucjata Eucharystyczna. 
 Kościół katolicki uważał tego typu organizacje za szczególną formę 
apostolstwa. Ich dynamika i różnorodność działania zmierzała do poszerzania 
wpływów Kościoła na wszelkie warstwy społeczeństwa. Organizacje religijne 
broniły swych członków przed wpływem ugrupowań o odmiennych ideologiach 
oraz wyrabiały w nich zdecydowaną postawę odpierania zarzutów i nawracania 
niewierzących. Związane to było z ujawniającą się w okresie międzywojennym 
laicyzacją życia publicznego oraz mnożącymi się ugrupowaniami o odmiennych 
światopoglądach. 
 Skład społeczny tych organizacji był niejednolity (inteligencja, ziemianie, 
chłopi), a tym samym obejmował on szeroki krąg parafian. Zróżnicowane były 
ich cele i założenia. Ogólnie można stwierdzić, że działalność organizacji 
kościelnych szła w następujących kierunkach: 

1. Pogłębiania życia religijnego katolików.
2. Kształtowanie ofensywno-defensywnych postaw katolików wobec

ugrupowań o wrogim światopoglądzie.
3. Rozwiązywanie różnych postaw społecznych.
4. Podnoszenie kultury, oświaty i wychowania patriotycznego.

Zadania powyższe realizowano w duchu chrześcijańsko-katolickim
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i narodowym z wyłączeniem polityki. Cele te osiągano poprzez wspólne 
spotkania, wspólne nabożeństwa, publiczne odczyty, zjazdy, propagowanie pism, 
itp. Kierownictwo organizacji kościelnych spoczywało w rękach kapłanów, 
którzy byli bezpośrednią najwyższą władzą [24].  
 Na terenie parafii Brzóza Królewska kierownikami organizacji kościelnych 
byli poszczególni proboszczowie (wcześniej komendarze). Działało tu kilka 
masowych organizacji o charakterze religijno-społecznym, Związek Katolicko-
Społeczny „Akcja Katolicka” i „Bractwo”. 
 Powstanie Związku Katolicko-Społecznego zainicjował biskup J. S. Pelczar 
listem pasterskim „O obowiązkach katolików w naszych czasach i o potrzebie 
organizacji katolickiej” wydanym na Wielki Post w 1906 r. Do tego listu 
dołączono wówczas statut tej nowej organizacji kościelnej. Związek miał 
rozwijać działalność na polu życia katolickiego i pracy społecznej. Dlatego też 
organizacja przybrała nazwę: Związek Katolicko-Społeczny diecezji przemyskiej 
pod opieką N. M. Panny. Celem Związku według statutu było: 

1. Krzewienie i umacnianie zasad katolickich w życiu prywatnym,
rodzinnym i publicznym.

2. Naprawa naszych stosunków społecznych w duchu sprawiedliwości
i miłości chrześcijańskiej.

3. Obrona praw i interesów narodowych.
4. Ściślejsze zjednoczenie katolików pracujących dla dobra powszechnego

[24].
 W swoim sprawozdaniu z 1932 r. ks. Jakub Szurlej wspomina, że ”podczas 
misji po odpowiednich naukach, parafianie zrekonstruowali Bractwo Różańca 
Świętego (…) Bractwo to będzie zalążkiem Akcji Katolickiej. Do tego czasu 
stowarzyszeń nie było żadnych z powodu braku lokalu” - pisze dalej ks. Szurlej [1]. 
Akcja Katolicka była organizacją kościelną, która wyrosła ponad bractwa 
i stowarzyszenia. Jej architektem, wzorując się na wskazaniach papieża Piusa XI, 
był Episkopat Polski 
 Akcja Katolicka (AK) miała być nadbudową istniejących w parafii 
stowarzyszeń katolickich.  

Jakie ogólne cele stawia sobie AK. Oto one: 
1. Ochrona życia społecznego przed laicyzacją.
2. Współpraca na polu szkolnictwa.
3. Zapobieganie religijnej obojętności i niwelowanie budzących się

nastrojów antykościelnych.
4. Walka o dobrą prasę i czystość obyczajów.
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5. Odnowienie ducha chrześcijańskiego w rodzinie.
6. Ochrona prawa i wolności kościoła.
7. Krzewienie katolickich zasad społecznych.
8. Szerzenie ducha katolickiego w życiu społecznym.

Bractwa. Prace duchowieństwa nad religijnym kształtowaniem wiernych
wspomagały wydatnie bractwa.  Były niejako fundamentem na którym opierała 
się Akcja Katolicka. Kościół dzięki organizacjom dewocyjnym miał szerszy dostęp 
do społeczeństwa. 
 Do najbardziej znanych organizacji religijnych na początku XX wieku należały: 
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Apostolstwo Modlitwy, 
Bractwo Różańcowe i Krucjata.  
 Na terenie parafii Brzóza Królewska bractwa posiadały długą tradycję. Przed 
I wojną światową działały tu bractwa: Apostolat Najświętszego Serca 
Jezusowego, Bractwo Wstrzemięźliwości, Bractwo Różańcowe, Bractwo 
Najświętszego Sakramentu, Bractwo Trójcy Świętej. 
 W okresie międzywojennym działały bractwa: Różańca Świętego Świętej 
Trójcy, Trzeciego Zakonu Św. Franciszka, Anioła Stróża, Krucjata Eucharystyczna. 
 Istnienie Bractwa Różańca Świętego (Żywy Różaniec) dokumentuje w swoim 
„Inwentarzu” ks. Podgórski. 11 marca 1863 r. gdzie spotykamy zapis: „Przy 
kościele istnieje Bractwo Różańca Żywego” [6]. A dnia 9 lutego 1878 r. 
spotkamy zapis sporządzony przez ks. Wojciecha Nowaka, że „Bractwo 
Różańcowe otrzymało gotowy pastorał mosiężny” [1]. 
 „Bractwo Wstrzemięźliwości składało się na sztandar swojego bractwa, zebrano 
wszystkiego 38 zł i za to sprawiono piękną, jedwabną, fioletową chorągiew” - 
informuje dalej ks. W. Nowak [5]. Informuje on następnie, że „… bractwo Trójcy 
Świętej składkowym groszem sprawiło sobie nowy, jedwabny sztandar koloru 
zielonego. Był poświęcony 25 grudnia 1877 r.”[4]. Bractwo to stoczyło prawdziwą 
batalię o zalegalizowanie swojej działalności. Zwracali się z tym problemem do 
ks. J. Kamińskiego, wcześniej do proboszcza z Giedlarowej. Nie pomógł tu 
również ks. Wojciech Szczygieł. Dopiero po wielu perypetiach i przy wydatnej 
pomocy ks. Wojciecha Nowaka otrzymali w końcu dyplom z nagłówkiem: 

Bractwo Trójcy Świętej  
przy kościele łac. filialnym  
w Brzózie Królewskiej  
Kanonicznie zaprowadzonego na dzień 23 maja 1875 r. 
na mocy Dyplomu Rzymskiego  
podpisanego przez przewielebnego ojca Antoniego 
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Wikariusza jeneralnego Zakonu Trójcy Przenajświętszej 
pod datą 25 kwietnia 1875 r. 

tudzież 
pozwolenia i potwierdzenia Najprzewielebniejszego Konystorza 
w Przemyślu z dnia 10 maja 1875 r. 

Wyrażeniem czci do Trójcy 
Przenajświętszej członków 
Bractwa jest obraz wiszący 
w zakrystii, przedstawiający 
Boga Ojca, Syna i Ducha Św. 
u stóp którego jest kula 
ziemska. Obraz ten nie ma 
wielkiego kunsztu malarskiego, 
ale ze względu na wiek jest 
cenną pamiątką wiary. Z tyłu 
obrazu jest dedykacja: „ten 
obraz sprawiony za bytności ks. 
Jana Kamińskiego za staraniem 
Jana Chałaim składki braci św. 
Trójcy w R.P. 1865 24.06”. 
 W spisie członków tego bractwa 

w r. 1910 widnieją 
1922 osoby. Na czele 

Arcybractwa Serca 

Tereszkiewicz. Rozpoczęło 
swą działalność w 1896 r. Zapisanych członków - wg zachowanej listy było 1110 
parafian [7]. 
 O szerszej działalności organizacji kościelnych i bractw niewiele dziś wiemy. 
Skąpe źródła archiwalne pozwalają jedynie stwierdzić, że takie istniały. Ich 
aktywność była różna, z czasem niektóre z nich zakończyły swoją działalność, 
inne (w zmienionej formie) działają do dziś np. Bractwo Różańca Świętego, gdzie 
jednostką organizacyjną było i jest kółko różańcowe zwane Różą. 

Aktualnie w parafii działają: 
1. Akcja Katolicka – przewodnicząca Maria Stępień.
2. Rada parafialna – przewodniczący Mieczysław Zygmunt.
3. Kościół Domowy – przewodniczenie rotacyjne. Rodziny chętne pogłębić

Zdj. 56. Obraz z 1865r. ufundowany przez 
Jezusowego stał ks. Józef członków Bractwa Trójcy Przenajświętszej.
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swoje małżeńskie powołanie Kościół Domowy zaprasza na swoje 
spotkania. Obecnie istnieją dwa kręgi Kościoła Domowego. Opiekę nad 
wymienionymi stowarzyszeniami sprawuje osobiście ks. proboszcz 
Edward Kołodziej i ks. wikariusz. 

4. Kółka Misyjne – opiekunka Edyta Lachowicz (katechetka).
5. Kółka ministrantów i lektorów – przewodniczący Jan Kazak.
6. Schola – opiekun ks. wikariusz.
7. KSM – przewodnicząca wybierana przez aktualnych członków (opiekun

ks. wikariusz).
Kilka osób należy do Dzieła Pomocy Powołaniom im. ks. Jana Balickiego. 
Działa 29 grup Żywego Różańca (Róże). Zmiana tajemnic różańcowych po sumie 
w pierwszą niedzielę miesiąca. 

Zdj. 57. Starsi lektorzy z Ks. opiekunem. 
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Zdj. 58. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 

Zdj. 59. Ministranci podczas zbiórki na hali sportowej. 
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Zdj. 60. Kościół domowy. 

Zdj. 61. Straż grobowa (fot. M. Szczepanik). 
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Zdj. 62. Szopka Bożonarodzeniowa przygotowywana przez KSM i Kościół Domowy. 

Zdj. 63. Rodzina Walerego Franusa z Londynu i Piotra Franusa poszukuje swoich przodków 
w Brzózie Królewskiej. 



ZAKOŃCZENIE 
Tak dobiegł końca nasz krótki „spacer” po historii parafii Brzóza Królewska.

Celem niniejszej pracy było ukazanie organizacji i działalności parafii w naszej 
miejscowości w niezmiernie ciekawym okresie jej powstania i rozwoju. 
 Zdajemy sobie sprawę, że jest to zaledwie szkic do omawianych zagadnień. 
Brak materiałów źródłowych dotyczących wielu zagadnień z życia parafii nie 
pozwoliło na ich pełne wyczerpanie.  Zaznaczyć tu należy, że korzystano 
z miejscowego archiwum parafialnego, a w niewielkim stopniu z Archiwum 
Diecezjalnego w Przemyślu. Przed przyszłymi badaczami jest więc pole do 
popisu i odkrywania następnych kart. 
 Widoczne w pracy jest „falowanie” tekstem. Niektóre zagadnienia omawiane 
są szerzej inne skrótowo. Dotyczy to również przedstawionych postaci księży, 
gospodarzy parafii, ich sylwetek i dokonań.  Im dalej zagłębialiśmy się w historię, 
tym wiadomości były bardziej skąpe, fragmentaryczne lub ich zupełny brak. 
 Pierwszym, nieocenionym źródłem był „Inwentarz Kościoła Parafialnego 
filialnego na Brzózie Królewskiej sporządzony w 1863 r.” przez księdza Antoniego 
M. Podgórskiego, który odnosił się nie tylko do spraw bieżących, ale sięgał
głęboko w przeszłość (wielokrotnie w pracy był cytowany). Inni włodarze różnie
traktowali pisemne informacje o życiu parafii i parafian. Brak szerszych danych
może wynikać też z tego, że piszący sprawozdania dla kurii biskupiej nie
zostawiali kopii w miejscowym archiwum, bądź też dokumentacja z różnych
względów, nie dochowała się do dnia dzisiejszego.

W omawianym okresie parafia ma za sobą prawie 400 lat działalności. 
Wchodziła w skład dekanatu leżajskiego, później żołyńskiego, by wrócić znów do 
leżajskiego. Ludność parafii przed II wojną światową liczyła, do 3 tys. 
mieszkańców. Była stosunkowo jednolita etnicznie i wyznaniowo. Fakt masowej 
apostazji z lat trzydziestych stopniowo wygasał i parafia jest etnicznie 
i wyznaniowo jednolita. Przed wojną była tu mała grupka Żydów. 

Parafia posiada kościół zbudowany w latach 1910 – 1914 r., który 
w następnych latach był systematycznie urządzany, przystosowywany dla 
potrzeb liturgii i przybrał dzisiejszy, piękny wygląd. 

Istotną rolę w życiu religijnym parafii odgrywali i odgrywają proboszczowie. 
Każdy kapłan wkładał wiele trudu w ukształtowanie życia religijnego 
i moralnego parafii, w rozwój stowarzyszeń katolickich. Zasługują oni na 



S t r o n a  | 88 I .  i  M .  J a g u s t y n o w i e  

życzliwość i pamięć parafian. Trzech z nich spoczywa na miejscowy cmentarzu. 
 Pięknym świadectwem religijności miejscowej ludności są liczne kapliczki 
i krzyże, rozsiane po całym terenie parafii. W majowe wieczory echo niesie słowa 
pieśni śpiewanych przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. „Chwalcie łąki 
umajone” i inne pieśni maryjne przypominają o przywiązaniu do swojej Królowej 
i potędze przyrody. Lubimy pieśni kościelne i chętnie je śpiewamy. Najchętniej 
chyba śpiewamy pieśni ku czci Matki Bożej, których jest najwięcej. Bo jeżeli 
śpiew wiąże się z uczuciem radości, to gdzie go szukać, jeśli nie na 
nabożeństwach Maryjnych. Pod adresem Maryi kierujemy prośby 
i podziękowania, a cześć dla niej, przepełniona jest tchnieniem radości. 
Śpiewamy dla Niej „gdy świta poranek, do pracy woła”, śpiewamy Jej gdy 
„podążamy do Jej kaplicy” i śpiewamy „dnia każdego”. Wyśpiewujemy w pieśniach 
Maryjnych całą radość życia, a jej istotą jest miłość i wdzięczność za Boże 
Macierzyństwo Maryi, za Odkupiciela, za łaski, które uprasza u Syna, za jej 
Królowanie nad nami. Szkoda, że ten zwyczaj zaczyna odchodzić w zapomnienie. 
 W polskiej religijności kult świętych jest powszechnie rozwinięty. Popularnym 
świętym jest św. Jan Nepomucen, znany jako patron rolników, orędownik 
w niebezpiecznych powodziach, suszach, gradobiciach. Jego kapliczka jest 
w tutejszej parafii bardzo popularna i ma swoją niezwykłą historię. 
 Życie religijne skupia się wokół kościoła, gdzie sprawowana jest codzienna 
liturgia, głoszone są kazania, udzielane sakramenty, odbywają się rekolekcje 
i misje oraz różnorakie uroczystości religijne, związane z życiem parafii, diecezji, 
a nawet całego kościoła. Życie codzienne, powstające organizacje społeczne, 
budowa nowych budynków użyteczności publicznej, remonty kościoła pozwalają 
angażować się wielu osobom. 
 Stowarzyszenia i bractwa (w okresie międzywojennym) miały charakter 
wybitnie dewocyjny, propagowały pobożność prywatną i wywierały pozytywny 
wpływ na religijność i moralność parafii. 
 Wybuch drugiej wojny światowej, a następnie zmiany polityczne w Europie, 
wprowadzenie systemu komunistycznego w Polsce – systemu stawiającego sobie 
za cel walkę z religią, spowodowały gwałtowną zmianę warunków działalności 
całego Kościoła w Polsce, a także warunków i zakresu działalności parafii. 
 Przerwanych zostało wiele dotychczasowych form działalności 
duszpasterskich, a zwłaszcza na odcinku katolicko – społecznym. 
 W zmiennych warunkach kościół musiał szukać nowych, w wielu wypadkach 
bardzo różnych od dotychczasowych, form działalności. 

Przypomnijmy osoby najdłużej pracujące w tutejszej parafii: 



Z a k o ń c z e n i e  S t r o n a  | 89 

• Jan Grabarz - kościelny – 50 lat
• Czesław Grabarz – organista - 50 lat
• Ks. kan. Stefan Kiełbicki - 41 lat (prawie 10 lat jako ksiądz emeryt)
• Ks. Jakub Szurlej- 28 lat

Lista księży i sióstr  zakonnych ochrzczonych w parafii Brzóza Królewska: 
• (+) ks. Franciszek Zygmunt
• (+) ks. Walenty Szast
• (+) ks. Franciszek Muskus
• (+) ks. Michał Król – USA
• ks. Jan Zygmunt zam. Brzóza Królewska
• ks. Tadeusz Dec – katedra Przemyśl
• O. Damian Muskus - biskup Kraków
• ks. Wiesław Szczęch –proboszcz Borek Strzeliński
• ks. Jan Miazga – proboszcz Przeworsk parafia Chrystusa Króla
• O. Leszek Loryś - Opatów
• ks. Mariusz Mul - wikariusz Sieniawa
• O. Adam Stepięń - Rzeszów
• ks. Edward Grabarz – wikariusz Nowa Sarzyna
• ks. Krzysztof Majder – wikariusz Iwonicz

Siostry Zakonne: 
• (+) Zofia Franus
• Anna Franus - Warszawa
• Maria Majder - Nysa
• Janina Zygmunt -Mszana Dolna
• Teresa Zygmunt - Warszawa
• Maria Zygmunt - Rzym
• Stanisława Grabarz Szwecja
• Urszula Szczęch - Szwecja
• Krystyna Grabarz - Kraków
• Maria Zygmunt - Mszana Dolna
• Maria Król - Ostrowiec Świętokrzyski
• Agata Sadło – USA Teksas
• Marta Muskus – Niepołomice.
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 Warto też odnotować fakt, że 16 stycznia 1788 r. w Brzózie Królewskiej 
urodził się i został tutaj ochrzczony Jan Widacki, herbu Korczak. Był to ojciec 
ojczyma Elizy Orzeszkowej, znanej pisarki, autorki m.in. powieści „Nad 
Niemnem”. 
 Zmiany po roku 1989 przyniosły nowe wyzwania. Zostały one przez Kościół 
podjęte i są pomyślnie realizowane dla wspólnego dobra. 
 Dziękujemy ks. proboszczowi, za możliwość „spaceru” po miejscowym 
archiwum, za cierpliwość i dokładne informacje, które przybliżyły nam historię 
i współczesność życia parafialnego. Uważamy, że ofiarność parafian i inicjatywy 
księdza proboszcza przyniosą dalsze efekty w upiększeniu świątyni, jej otoczenia 
oraz pogłębią wiarę parafian i dumę ze swojego, piękniejącego Domu Bożego. 
Również bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy udostępnili swoje 
rodzinne pamiątki przyczynili się do powstania niniejszej pracy.  

O D E Z W A  I – ks. Ergietowskiego 

Już 40 lat dobiega 
jak przodkowie w środku wioski 
w wielkim trudzie zbudowali 
piękny ten Przybytek Boski 

Nowe schody doń prowadzą, 
mnóstwo drzew nie skąpi cienia, 
nowy chodnik wnet ozdobi, 
lecz brakuje ogrodzenia. 

Każdy domek swój ogradza, 
czy jest biedny, czy bogaty, 
tylko nie wpadł nikt na pomysł, 
ogrodzenia Bożej Chaty. 

Teraz trafia się okazja, 
po zniżonej nawet cenie, 
kupić siatkę i zbudować, 
nowe, trwałe ogrodzenie. 

Trud to wielki na przednówku, 
jeden temu nie podoła, 
ale wspólnie – wnet nasz kościół 
ogrodzimy dookoła. 

200 metrów nam potrzeba, 
by ogrodzić kościół cały, 
więc wystarczy, by pół metra 
wszystkie nasze domy dały. 

Metr 100 złotych dziś kosztuje: 
siatka, słupy wraz z robotą, 
Dajcie chociaż na pół metra 
ale wszyscy i z ochotą. 

Kto ofiarę Bogu złoży 
ten naprawdę nic nie straci, bo 
w tym życiu i w wieczności 
Bóg stokrotnie  mu zapłaci.
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Zdj. 64. Umowa budowy kościoła. 
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Zdj. 65. Odezwa do rodaków 
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Zdj. 66. Odezwa do rodaków. 





PIELGRZYMKA DO ŹRÓDEŁ  
CHRZEŚCIJAŃSTWA JAKO 
SPEŁNIONE MARZENIE 

Przygotowania i odlot z Jasionki. 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej była naszym marzeniem od dłuższego czasu. 
Były jednak bariery. Jedną z nich było to, że region świata do którego chcieliśmy 
jechać, aby stanąć na ziemi po której chodził sam Chrystus był ogarnięty 
niepokojami między ościennymi państwami. Jednak przyszedł czas, że 
podjęliśmy z mężem decyzję o odbyciu pielgrzymki życia. 

Oto garść wspomnień z tej niezwykłej podróży. 

 Wybraliśmy więc termin i zaczęły się przygotowania. Wyjazd odbył się 
w czasie kiedy u nas była zima, ponieważ w tym czasie w Izraelu nie ma upałów, 
które bardzo źle znosimy. W lutym u nas była sroga zima, a w tamtej części 
świata temperatury wczesnowiosenne. Jest więc pod tym względem bardzo 
dobrze. 
 Lecieliśmy izraelskim samolotem czarterowym z lotniska w Jasionce. Podróż 
zaczęła się odprawą i tu była pierwsza niespodzianka. Kontroli bagażu 
dokonywali celnicy, którzy przylecieli po nas z Izraela. Okazało się, że byli 
przedstawicielami słynnego Mossadu. 
 Odprawa zaskoczyła nas, licznych pielgrzymów bardzo dużą dokładnością 
oraz zadziwiającymi pytaniami w obecności tłumacza. Kontrola odbyła się mimo 
wszystko pomyślnie więc wystartowaliśmy. Lot samolotem trwał ponad trzy 
godziny. 
Pogoda dopisywała. Mieliśmy pod sobą piękne widoki. Europa pod stopami. 
Wszystko widzieliśmy jednocześnie; mikro-miasta, wsie, rzeki, jeziora, góry, 
morza. Widoki niesamowite możliwe były, bo niebo bezchmurne. Wysokość lotu 
7-10 km w pionie.

Pielgrzymujemy po Ziemi Świętej - Galilea. 

 Wreszcie cel podróży osiągnięty. Wylądowaliśmy w stolicy Izraela 
w Tel Avivie.  Dziękujemy Bogu za szczęśliwą podróż. Podziwiamy stolicę; inną 
kulturę, architekturę, roślinność, piękny błękit nieba, port Hajfa. Tu rozciąga się 
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pasmo górskie zwane górami Karmel albo winnicami Naszego Pana. Odwiedzamy 
klasztor Karmelitów- Stella Maris. 
Autokarem prowadzonym przez palestyńskiego kierowcę udajemy się do 
Cezarei, gdzie Piotr ochrzcił pierwszego nawróconego poganina. Tu Piotr był 
więziony przez Rzymian. Pełni uniesień udajemy się do Nazaretu. Kiedyś była to 
niczym niewyróżniająca się wioska w Galilei. Dzisiaj jest to tętniące życiem 
miasto z największą ilością chrześcijańskich Arabów na Ziemi Świętej. Główną 
atrakcją tego miasta jest Bazylika Zwiastowania przypominająca wierzącym, że 
Anioł Gabriel przepowiedział Dziewicy Maryji, że urodzi syna Bożego. Wnętrze 
Bazyliki zawiera ruiny dwóch poprzednich kościołów jako starożytnego domu, 
w którym miało miejsce anielskie zwiastowanie. Nowoczesny kościół został 
wzniesiony w 1968 roku. Zawiera piękne dzieła licznych światowych artystów 
przedstawiających Dziewicę Maryję z Dzieciątkiem. 
 Następnie udaliśmy się na Górę Karmel i do Kany Galilejskiej po niezwykłe 
przeżycia. Jest to przecież miejsce pierwszego cudu – przemiany wody w wino. 
Wszystkie pary małżeńskie mają możliwość uroczystego odnowienia 
przyrzeczenia małżeńskiego. Skorzystaliśmy z tej okazji ochoczo i otrzymaliśmy 
na pamiątkę specjalny dyplom z oryginalną pieczęcią miejsca, w którym 
dokonano tak ważnego aktu. Był również czas na przyjęcie weselne z lampką 
legendarnego wina.  W Kościele Świętego Józefa gdzie mieszkała Święta Rodzina 
towarzyszą nam niezwykłe przeżycia. Łzy same cisną się do oczu na myśl, że 
stąpamy po ziemi, którą opisują Ewangelie. Świadomość, że jesteśmy w tym 
miejscu gdzie przed 2 tys. lat chodził Jezus i Św. Maryja jest niepowtarzalne, 
serce przyśpiesza swój rytm.  
 Z Góry Błogosławieństw podziwialiśmy wspaniałą panoramę Jeziora 
Galilejskiego. Tam zostało wygłoszone jedno z najsłynniejszych kazań Jezusa tzw. 
„Kazanie na Górze”, w którym Chrystus przedstawił Osiem Błogosławieństw. 
Kościół zbudowany w 1930 r. stoi w jednej z najpiękniejszej okolic Izraela. 
 Każdy dzień zaczyna się Mszą Św. z czytaniem zapisu Ewangelii dotyczącego 
miejsca, w którym przebywaliśmy. Zwiedziliśmy okolice Tyberiady. 
Byliśmy na Górze Tabor. Niesamowite przeżycie - przecież to miejsce 
przemienienia Pańskiego. Ewangelia Św. Mateusza wspomina, że Jezus wziął 
trzech uczniów i „zaprowadził na górę wysoką osobno”. Tam przemienił się wobec 
nich. Twarz Jego zajaśniała jak słońce. Tu w 1924 r. została zbudowana Bazylika. 
W tej właśnie Bazylice odbyła się Msza Św. w intencji rodziny. Ksiądz, nasz 
opiekun duchowy poprosił mnie o czytanie Słowa Bożego w czasie Eucharystii. 
Byłam bardzo wzruszona i miejscem gdzie jestem i zadaniem, które mi 
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powierzono. Pomyślałam, muszę dać radę. Po niezwykłej Mszy Św. wybraliśmy 
się do miejsca cudownego rozmnożenia chleba i ryby. To miejsce nazywa się 
Tabgha. W Kafarnaum zaś w domu Św. Piotra miało miejsce miłe przeżycie, 
degustacja ryby Św. Piotra. Kafarnaum słynie z tego, że tutaj Jezus po raz 
pierwszy rozpoczął działalność publiczną. Tutaj nauczał i czynił cuda. Zdaniem 
wielu właśnie w tym miejscu uzdrowił teściową Św. Piotra. W Ewangeliach 
miasto to zwane jest „Jego miastem”, ponieważ bardzo często tam przebywał.  
 Następną atrakcją był rejs po Jeziorze Galilejskim, jak zwykle niespokojnym. 
Na pamiątkę odbytego rejsu otrzymaliśmy oryginalne dyplomy. 
 Wizyta nad rzeką Jordan, miejscu chrztu Jezusa kończy się odnowieniem 
chrztu dla pielgrzymów. Myśl, że to tutaj odbył się przed wiekami chrzest 
naszego Zbawiciela jest bardzo poruszająca. Wchodzimy więc wszyscy kolejno do 
rzeki Jordan i przeżywamy świadomie odnowienie chrztu św. Jesteśmy też 
świadkami chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie Jordanu. 
 Jerozolima – Betlejem  

 W czwartym dniu pielgrzymki dotarliśmy na Górę Oliwną, z której roztacza się 
piękny widok na Starą Jerozolimę. Byliśmy w Ogrodzie Oliwnym-Getsemani. To 
tu po ostatniej wieczerzy Chrystus poszedł się modlić. Tutaj Judasz Iskariota 
wydał Jezusa. W pobliżu Góry Oliwnej stoi Bazylika Agonii zwana także 
Kościołem Wszystkich Narodów wzniesiona w1924 r. Obecnie znajdują się tam 
dzieła sztuki odtwarzające dramatyzm zdrady Judasza i cierpienia Jezusa przed 
uwięzieniem i sądem. W Ogrodzie Oliwnym drzewa są bardzo wiekowe. Zdziwił 
nas fakt, że są tam okazy drzew, które pamiętają czasy Jezusa. Dowiadujemy się, 
że drzewo oliwne zaczyna owocować po 50 latach. Drzewa te sadzi się dla 
następnych pokoleń. Na zboczu Góry Oliwnej znajduje się najstarszy czynny 
cmentarz na świecie.  Groby sprzed 4000 lat p.n.e. sąsiadują z zupełnie nowymi 
nagrobkami. Wielu badaczy Biblii uważa, że teren ten to słynna Dolina Józafata, 
czyli miejsce Sądu Ostatecznego. W pobliżu Getsemani u stup Góry Oliwnej 
znajduje się Grób Najświętszej Marii Panny. 
 Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany na przełomie XIX i XX 
w znajduje się na Górze Syjon. Zwiedziliśmy Kościół Pater Noster – Ojcze Nasz, 
który upamiętnia miejsce Wniebowstąpienia Chrystusa. W tej Świątyni modlitwa 
„Ojcze Nasz” napisana jest na specjalnych tablicach w 110 językach. 
 Byliśmy również u Grobu Łazarza, który znajduje się 4 m pod ziemią. 
Odwiedziliśmy też Grób Dawida.  
 Znaleźliśmy się także pod Ścianą Płaczu. Jest to pozostałość po zburzonej w 70 
r. p.n.e przez Rzymian świątyni. Dokonano tego podczas powstania żydowskiego 
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przeciw Rzymianom. Przed udaniem się na to miejsce święte dla Żydów 
mężczyźni otrzymują na głowę mycki. Tu też towarzyszą nam wzruszenia. 
Przybywający pielgrzymi przynoszą tu swoje prośby i troski. Wielu modli się 
bardzo gorąco. Jesteśmy też świadkami ciekawego zdarzenia. Otóż w trakcie 
modlitwy jeden z Żydów wyjął z kieszeni komórkę i bardzo głośno rozmawiał. 
Ktoś z obserwujących scenę pielgrzymów mówi. „Łączy się z Panem Bogiem 
bezpośrednio”. Jak z tego wynika ten człowiek nie przejął się świętością tego 
miejsca. Obserwujemy tu także obrzęd wprowadzania młodego Żyda w dorosłe 
życie. 
 Kolejny dzień pielgrzymki rozpoczynamy jak zwykle Mszą Św. w Kościele Św. 
Anny. Następnie odbywamy Drogę Krzyżową śladami Samego Jezusa, od miejsca 
skazania Via Dolorosa na samą Golgotę i Bazyliki Grobu Pańskiego. Zaskakującym 
dla nas jest to, że Droga Krzyżowa prowadzi ruchliwą ulicą, tętniącą życiem. 
Niesamowite przeżycie daje świadomość, że dotykamy miejsca gdzie kiedyś stał 
Krzyż, na którym wisiał nasz Zbawiciel. 
Mieliśmy tu czas na niezwykłą modlitwę i kontemplację miejsca, w którym 
byliśmy. Bazylika Grobu Pańskiego stoi na miejscu ukrzyżowania, pogrzebu 
i zmartwychwstania Jezusa. Kościół ten był wielokrotnie burzony 
i odbudowywany. Budowla była wielokrotnie zmieniana. Kiedyś miała 16 wejść. 
Zostały jednak zamurowane. Pozostawiono tylko jedno i to bardzo niskie 
i wąskie. Klucze do tej Świątyni są w rękach dwóch rodzin muzułmańskich. Tylko 
te rodziny mają prawo do otwierania jedynej bramy. Sprawowanie opieki nad 
Bazyliką jest bardzo trudne. Aby dokonać np. renowacji, co miało miejsce w 1959 
r. musiały się na nią zgodzić wszystkie odłamy chrześcijaństwa sprawujące nad
nią opiekę; rzymskokatolickich, prawosławnych, ormiańskich, a także od XIX w.
kościoły ortodoksyjne - koptyjski, etiopski i syryjski. W takiej sytuacji o konflikty
nie trudno. Wyznania te podzieliły między siebie wnętrze świątyni np. Kaplica
Przybicia do Krzyża należy do Franciszkanów, kaplica Anioła do kościoła
prawosławnego itd.

Następny cel naszej pielgrzymki to Góra Kuszenia Jezusa w Monaster, 
najstarszym mieście - Jerycho. Na Górę Kuszenia wjeżdżamy kolejką do jaskini, 
gdzie Chrystus pościł 40 dni, gdzie zmagał się z szatanem. Jest tam obecnie 
w grocie kaplica gdzie przebywa samotny zakonnik, bardzo wiekowy. Warunki 
życia tego pustelnika są nie do pozazdroszczenia, bardzo go podziwialiśmy. 
W Jerychu zatrzymujemy się pod drzewem sykomory, na które wspiął się 
Zacheusz, aby zobaczyć Zbawiciela. 

Następnie docieramy do Qumran gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma 
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Świętego. Oglądaliśmy te zwoje w muzeum zwanym Sanktuarium Księgi. 
Widzieliśmy też jaskinie, w których zupełnie przypadkowo je znaleziono.
 Wielu wrażeń dostarczyła nam Jerozolima. Należy ona do najstarszych miast 
świata. Zbudowana została 3000 lat p.n.e. przez Kananejczyków, którzy nadali jej 
nazwę „Kraina Pokoju”. Następnie zdobyta była przez armię króla Dawida 
w około 1000 roku p.n.e. Król Dawid uczynił Jerozolimę stolicą swojego 
Królestwa. Mimo nazwy historia tego miasta jest bardzo burzliwa. W ciągu 
swoich 3000 lat istnienia była 23 razy burzona. Wśród wszystkich miejsc świata 
przewodzi niechlubnie w gwałtach, cierpieniach znoszonych i zadawanych. Za 
miłość Boga musi płacić wysoka cenę. Jeszcze dziś ulice są strzeżone dzień i noc 
przez uzbrojonych żołnierzy, a mimo tego mają tu miejsce liczne krwawe 
zamachy często na tle religijnym jako, że Jerozolima jest miejscem świętym dla 
trzech różnych religii. Miasto jest podzielone na trzy części; żydowską, 
muzułmańską i chrześcijańską. Na jej terenie znajduje się 300 synagog, 
kościołów, meczetów i innych obiektów religijnych. 
 W Betlejem zwiedzamy Bazylikę Narodzenia Jezusa. Świątynia ta powstała 
w miejscu narodzenia Chrystusa. Jest najstarszym kościołem na świecie. 
Dotykamy więc miejsc świętych. 
Pierwsze dowody na to, że Betlejem otaczano czcią jako miejsce narodzenia 
Zbawiciela pochodzą już ze 160 r. n.e. Pierwszy kościół ufundowany przez 
cesarza Konstantyna i jego matkę św. Helenę, powstał w 339 r. Do dziś 
zachowała się część mozaiki podłogowej tego kościoła. Pod jego posadzką 
pochowano św. Hieronima, pierwszego tłumacza Pisma Świętego na łacinę. 
Najważniejszym punktem kościoła jest Grota Bożego Narodzenia, ze sklepieniem 
kolebkowym z którego zwisa 15 lamp. Na posadzce znajduje się srebrna gwiazda, 
która wskazuje na miejsce gdzie dokonał się cud narodzin Jezusa. Tu kłaniamy 
się nowo narodzonemu Jezusowi i śpiewamy polskie kolędy. Ciekawostką jest 
fakt, że całe Betlejem jest otoczone wysokim murem i każdy wjazd i wyjazd 
z tego miasta jest kontrolowany przez Izraelczyków z bronią w ręku. Żołnierzami 
są również kobiety. 
 Jesteśmy na Polu Pasterzy gdzie Aniołowie obwieścili pastuszkom narodzenie 
Zbawiciela. Jest to miejsce również niezwykłe. Odwiedziliśmy Kościół 
Nawiedzenia Świętej Elżbiety i Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, Grotę Mleczną, 
gdzie Maryja karmiła Dzieciątko Jezus. Dowiedzieliśmy się, że gdy podczas 
karmienia spadła na skałę kropla mleka skały zbielały. Od tego czasu grota 
jest  biała. 
 W tym czasie w Izraelu panowała pogoda wczesnowiosenna tzw. 
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przedwiośnie. Nam to nie przeszkadzało w kąpieli w Morzu Martwym. Było to 
bardzo dziwne przeżycie. Można leżeć na powierzchni wody i nie tonąć, tak 
wysoki jest procent zasolenia. Robimy więc ciekawe zdjęcia, kąpiemy się 
w morzu, które leczy wiele chorób, zwłaszcza błotko z dna. Robimy sobie więc 
maseczki i okłady. Błotka jest bardzo dużo, ale zabrać do Polski nie można ani 
garści. Przy odprawie zabierają celnicy i stwarzają problemy. Można je zaś kupić 
w sklepie za dolary i to bardzo drogo. 
 W tym dniu zwiedzamy jeszcze Parlament Izraelski pod Knesetem. Byliśmy 
w przerażającym muzeum holokaustu Yad Vashem. Jest to miejsce poświęcone 
pamięci Żydów pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej. 
 Pod koniec pielgrzymki pojechaliśmy na pustynię gdzie żyją Beduini. 
Mieszkają niezwykle skromnie w obozach namiotowych lub jaskiniach, często 
bez wody. Pasają kozy, owce, osły. Przemieszczają się na wielbłądach. Utrwalamy 
ich więc na zdjęciach, kupujemy u nich pamiątki.  
 Na zakończenie pielgrzymki po Ziemi Świętej mamy wieczór arabski 
z oryginalnymi potrawami tubylców i ich występami muzycznymi i anegdotami. 
Jest wesoło. Możemy palić słynną sziszę. Są chętni, ale popalają zioła lecznicze. 
 Po dziewięciu dniach pielgrzymowania wracamy do domu gdzie panuje 
mroźna zima. My ubogaceni jesteśmy w niezwykłe przeżycia duchowe, bardzo 
wdzięczni Bogu, że dane nam było chodzić śladami Chrystusa, Maryi i Apostołów. 
Ziemia Święta to świat Czterech Ewangelii. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dane 
nam było to niecodzienne przeżycie. 
 

 

    Wspominają pielgrzymi:  

     I. i M. Jagustynowie
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