CO SŁYCHAĆ W BRODACH?
Ksiądz proboszcz ANATOL SZPAK został we wrześniu 2016
roku przeniesiony do kościoła polskiego w mieście
Czerniowce na południu Ukrainy, niedaleko granicy
z Rumunią. Został w tym kościele proboszczem.
Czerniowce to piękne miasto, dziesięć razy większe
od Brodów. Ksiądz Szpak w latach 1990-1993, zaraz po uzyskaniu święceń kapłańskich,
był w tym kościele wikariuszem. Potem przez trzy lata był proboszczem w Sadagórze.
Od roku 1996 do września 2016 był „naszym” proboszczem w Brodach.
Nowy proboszcz, ksiądz WIKTOR ANTONIUK, jeżeli to nie jest pomyłka, urodził się
w tej samej miejscowości co ksiądz Szpak, w Murafie w obwodzie winnickim. Ksiądz
Antoniuk święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku w Rydze. Potem został
wikariuszem w Czerniowcach, a od roku 1990 był tam proboszczem. Właśnie wtedy
wikariuszem został w tym samym kościele ksiądz Anatol Szpak. Z tego wynika, że obaj
księża dobrze się znają. Ksiądz Antoniuk w latach 1998 – 2009 był proboszczem
Lwowskiej Katedry. Potem był przez rok proboszczem w Rohatyniu, a w latach 2010 –
2016 w Haliczu. Od września tego roku jest „naszym”
proboszczem w Brodach.
W Brodach jest teraz też drugi ksiądz, wikariusz MATEUSZ ŚWISTAK. Urodził się
w 1987 roku w Dębnie koło Tarnowa. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 2012.
Był wikariuszem w Łososinie Górnej i Przecławiu koło Dębicy. Ksiądz Mateusz Świstak
ma profil na Facebooku. Zamieszcza informacje o tym co, dzieje
się w parafii w Brodach. Od 11 września 2016 roku parafia w
Brodach ma też swój profil na Facebooku.
W polskim kościele w tej chwili pracują siostry LAURA
i EMANUELA. Ostatnio na zdjęciach pojawia się też trzecia siostra, Tomasza.
W czasie ostatnich miesięcy wiele zdarzyło się ciekawego w brodzkiej parafii:
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- zakończenie „Wesołych Wakacji z Bogiem”,
prowadzonych przez siostry.
- odpust parafialny
- imieniny księdza Mateusza
- chrzest Anny Teresy
- bal Wszystkich Świętych
- uroczystość Chrystusa Króla i Święto
Liturgicznej Służby Ołtarza
- wizyta św. Mikołaja
- pasterka, jasełka przygotowane
przez dorosłych i jasełka przygotowane przez dzieci
- jubileusz Księdza Szpaka
- rekolekcje ministrantów we Lwowie Brzuchowicach
- wycieczka dzieci z Brodów do Lwowa, modlitwa w Katedrze Lwowskiej i spotkanie
z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim
- kolęda w Palikrowach
- kolędowanie parafian w różnym wieku w domu sióstr

*19 II

- karnawałowy Bal Przebierańców

*4-5 III

- wizytacja parafii w Brodach przez arcybiskupa
Mieczysława Mokrzyckiego
- Rekolekcje Wielkopostne w kościele w Brodach

*23-26 III
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- Niedziela
Palmowa
- Wielki Tydzień

*23 IV

- Niedziela
Miłosierdzia
Bożego

*14 V

- Modlitwa
różańcowa z procesją wokół kościoła z figurą Matki Boskiej Fatimskiej

*21 V

- I Komunia Święta, Rocznica I Komunii
Świętej, Dwudziesta Rocznica Ślubu

*3 VI

- Parafialny Dzień Dziecka z udziałem dzieci z Brodów, Łopatynia i Korsowa.

Ksiądz Mateusz i siostra Laura umieszczają na stronie parafii wiele zdjęć z tych uroczystości. Bierze w nich
udział duża grupa dzieci, młodzieży i dorosłych. Kościół jest często pełen wiernych. Jest wielu ministrantów
i schola. Brodzianie w różnym wieku uczestniczą aktywnie w życiu parafii. Kościół z okazji różnych świąt jest
pięknie udekorowany. Dba o to siostra Emanuela.
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