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Wyjazd o godz. 13:30, powrót ok. 17:30 

    

 
W programie: Zwiedzanie cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Kosmy i Damiana w Bereście (z 1842 r.), cerkwi 
grekokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Brunarach (z 1797 r.), oraz cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Łukasza w 
Izbach(z ok.1866 r.) 
 
 
Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana w Bereście  
(obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Matki Boskiej Nieustającej  
Pomocy) powstała w 1842 r. Jest to cerkiew zachodniołemkowska  
o konstrukcji zrębowej i pokrytych gontem ścianach. Polichromia  
figuralno-ornamentalna pochodzi z 1928 r. Kompletny klasycystyczny 
ikonostas został w XIX w. zestawiony z ikon z XVII i XVIII w., ołtarz główny 
z baldachimem i tabernakulum powstał w XIX w. W nawie znajdują się 
dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII w., w północnym słynąca łaskami 
ikona Opieki Bogurodzicy (Pokrow) z 1721 r. przy której modlił się  
Kazimierz Pułaski w czasie Konfederacji Barskiej. 
 
Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Brunarach 
(obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki NMP Wniebowziętej)  
datowana jest na 1797 r. Budowla, mimo późniejszych przekształceń, 
zachowała najważniejsze cechy cerkwi zachodniołemkowskiej. 
Polichromię o rokokowo-klasycystycznych motywach architektonicznych  
oraz roślinnych wykonali Antoni i Józef Bogdańscy w 1898 r. W nawie  
widać fragmenty starszej barokowej polichromii z końca XVIII w. Barokowy  
ikonostas z XVIII w. przemalowany został w czasie remontu w 1831 r. 
Obiekt w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
 i Naturalnego UNESCO. 
 
Murowana cerkiew p.w. św. Łukasza w Izbach wybudowano ok. 1886 r. 
na miejscu poprzedniej drewnianej cerkwi z zamiarem utworzenia tam  
greckokatolickiego sanktuarium Matki Bożej Pokrownej (tzn. Opiekunki). 
Cudowny obraz Matki Bożej, który był tam czczony przez wiele lat, dziś 
znajduje się w kościele w Bereście. W Izbach pozostała tylko jego kopia.  
Spowodowane to było burzliwymi dziejami parafii, w wyniku których cała  
wspólnota wraz z ówczesnym greckokatolickim proboszczem przeszła 
 na prawosławie. W efekcie sanktuarium zamknięto. Izbiańska cerkiew 
 może poszczycić się fragmentami ikonostasu z lat 1887-88 i ołtarzem  
w kształcie konfesji. 
 
 

  Cena: 25 zł 

 

 

 


