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Okrągłym, Rzeszów 2015, Wydawnictwo 
i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej „Bonus Liber”, 
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W roku 2015 społeczność Rozborza Okrągłego przeżywała 70. rocz-
nicę powołania w tej miejscowości duszpasterstwa katolickiego. Zbiegło 
się to z dwoma jubileuszami miejscowego proboszcza ks. Józefa Misztala: 
40-leciem święceń kapłańskich i 30-leciem posługi proboszczowskiej. 
Wydarzenia te dały asumpt do opracowania i wydania pozycji historycznej 
mówiącej o miejscowej parafii łacińskiej – książki Dobre drzewo rodzi dobre 
owoce... Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Rozborzu Okrągłym.

Publikacja została zrecenzowana przez ks. dr. hab. Waldemara Wi-
tolda Żurka SDB, prof. KUL. Adiustacją i korektą zajęła się sokołowianka 
Ewa Kłeczek-Walicka, a redakcją techniczną Paulina Pogoda-Tryba. Za-
mieszczone fotografie pochodzą ze zbiorów ks. Józefa Muchy i bpa Edwarda 
Białogłowskiego. Książkę wydano nakładem Wydawnictwa i Drukarni 
Diecezji Rzeszowskiej „Bonus Liber”. Tytuł stanowi 34 numer serii „Bi-
blioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

We Wprowadzeniu bp Edward Białogłowski zaznaczył: „Z przy-
krością trzeba stwierdzić, że parafia w Rozborzu Okrągłym nie miała dotąd 
choćby skromnej monografii. Rocznice sprawiły, że udało się napisać szkic 
bogatej historii tych ziem, ludzi, kultury i wiary. Archiwum Archidiece-
zjalne w Przemyślu kryje zapewne jeszcze wiele materiałów archiwalnych. 
Równocześnie należy mieć świadomość, że archiwalia Kościoła greckoka-
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tolickiego w znacznej swej części przepadły w zawierusze II wojny świato-
wej. Trzeba więc podziwiać wnikliwość i pracowitość Ks. Dra Sławomira 
Zycha, pracownika naukowego KUL w Lublinie, że w przeciągu krótkiego 
czasu dokonał tak wiele. Może ten trud zainspiruje innych badaczy dziejów 
do poszukiwania i ukazywania bogactwa duchowego tych terenów”.

Choć książeczka posiada niewielkie rozmiary, bowiem liczy tylko 
140 stron, jej wartość należy ocenić wysoko. Po słowie wstępnym czytel-
nik zapoznać się może z historią Rozborza: przeszłością regionu, dziejami 
kościelnymi oraz świątyniami istniejącymi tam do czasu powstania parafii 
łacińskiej – zarówno kościołami w Pruchniku, jak i cerkwiami prawosław-
nymi i grekokatolickimi. Drugi rozdział poświęcony już został właściwym 
dziejom tej placówki duszpasterskiej. Kolejno uwaga tu zwrócona została 
na utworzenie parafii, podstawy materialne ekspozytury i parafii oraz 
na świątynie (parafialną i filialną) i cmentarze grzebalne. Osobny rozdział 
wiąże się z duszpasterstwem wiernych. Znalazły się tu kwestie: życia sakra-
mentalnego i liturgicznego, głoszenia słowa Bożego i form duszpasterstwa 
oraz życia duchowego i moralnego wiernych.

Dwa kolejne rozdziały dotyczą duchownych i osób konsekrowa-
nych. Najpierw omówione zostały sylwetki siedmiu duszpasterzy, którzy 
pracowali w parafii rozborskiej od początku jej dziejów. Później, w dwóch 
blokach, przedstawiono powołania z terenu parafii – kapłanów rodaków 
i siostry zakonne oraz duchownych sięgających korzeniami ziemi rozbor-
skiej. W gronie tych ostatnich znalazł się m.in. były wikariusz sokołowski 
ks. Grzegorz Wójcik. 

Korpus pracy zamyka bogata bibliografia podzielona na źródła (ar-
chiwalne i drukowane) oraz opracowania, czasopisma i strony internetowe. 
Wykaz ten najlepiej świadczy o bogactwie materiałów przeanalizowanych 
przez autorów. Dotyczy to zwłaszcza archiwaliów z zasobów Archiwum 
Archidiecezjalnego w Przemyślu, Archiwum Bieżącego Kurii Metropolital-
nej w Przemyślu, Archiwum Parafialnego w Rozborzu Okrągłym i zbiorów 
prywatnych. Dodać do tego trzeba pokaźne wyliczenie źródeł drukowanych. 
Prezentowaną książkę ozdabia na końcu wybór 22 kolorowych fotografii 
zamieszczonych na 11 stronach.


