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Komentarz religijny
Prezbiterium w bazylice Przemienienia Pańskiego na górze Tabor.

Ewangelia
(Mt 17, 1-9)

PRZEMIENIENIE

PAŃSKIE
(...) Jezus wziął z sobą Piotra,
Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam
przemienił się wobec nich: Twarz
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie
zaś stało się białe jak światło. A oto
im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza
i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze
mówił, oto obłok świetlany osłonił
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To
jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus
zbliżył się do nich, dotknął ich i
rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”.
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

BOŻE PRZESŁANIE
Z TABORU
Kiedy stajemy na Taborze, kiedy
wpatrujemy się w cudowny obraz
Chrystusa Przemienionego, jesteśmy jak owi trzej Apostołowie: Piotr,
Jakub i Jan. Patrzymy, słuchamy,
uczestniczymy w tym misterium, na
które Bóg nas zaprasza, tak jak kiedyś ich zaprosił. Zatem spróbujmy
w chwili ciszy, szczególnie w tych
odpustowych dniach, usiąść spokojnie przed cudownym obrazem
Przemienienia Pańskiego w naszym
sanktuarium czy w zaciszu swojego
domu i posłuchajmy, co Bóg mówi
do nas. Odkryjmy Boże przesłanie
płynące z Taboru.
„To jest mój Syn umiłowany, w
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Bóg w Nowym Testamencie
przemawia tylko trzy razy. I jeden z nich to właśnie moment
Przemienienia. Bóg wzywa nas,
byśmy słuchali Jezusa. Mamy codziennie tę możliwość, by słuchać
Go przemawiającego w liturgii Mszy
Świętej, możemy słuchać Go, czytając Ewangelię w rodzinie. Tylko czy
chcemy usłyszeć? Czy dziś dla nas
głos Jezusa, głos Jego Kościoła coś
znaczy? Czy dla nas nie są ważniejsze słowa płynące z ust celebrytów,
polityków, ze szklanych ekranów?
Bądźmy posłuszni wezwaniu
Boga Ojca i słuchajmy Ewangelii.
Miejmy odwagę rzeczywiście żyć
słowem i moralnością biblijną. Nie
mówmy, że dziś są inne czasy, że

trzeba inaczej. Zawsze trzeba według Boga i zgodnie z Bogiem, a
będziemy autentycznie szczęśliwi –
błogosławieni.
„Wstańcie, nie lękajcie się”. Ile
w nas jest lęku, strachu, obaw, od
marca niemal codziennie jesteśmy
karmieni lękiem. Słyszymy ciągle
informacje o tym, ile ofiar, ilu zakażonych, ilu w izolacji, ilu na kwarantannie. A wszystko przez koronawirus. Boimy się o swoje zdrowie i
życie, lękamy się o życie i zdrowie
naszych bliskich. A Chrystus mówi
nam: „Nie lękajcie się! Ze Mną, waszym Bogiem, nie musicie się niczego obawiać, bo Ja gwarantuję wam
szczęście wieczne!”.
Lękamy się o te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat życia na ziemi, a czy równie mocno lękamy się
o swoje życie wieczne? Czy lękamy
się grzechu, życia w stanie grzechu
ciężkiego, braku łaski uświęcającej
w naszym życiu?
Gdy żyjemy w bliskości z Jezusem,
gdy od Jezusa się nie izolujemy, nie
dystansujemy, możemy być spokojni, bo życie z Jezusem daje spokój,
radość, bezpieczeństwo i prawdziwe
życie. Życie, które ma kontynuację w
szczęśliwej i pełnej miłości wieczności. Niech to Boże przesłanie umacnia naszą wiarą i zacieśnia naszą
więź z Jezusem, która oby była
wieczna.
Ks. Mariusz Bilski
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DZIĘKUJĘ BOGU ZA SZANSĘ
DOJRZEWANIA W WIERZE
I KAPŁAŃSTWIE
(Z ks. Michałem Batorem,
proboszczem parafii i kustoszem
sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie,
rozmawiał Marian Salwik)
Czcigodny Księże Proboszczu!
Trudno
nie
zauważyć,
że wielki wpływ na posługę
kapłańską
Księdza
Proboszcza ma 13-letni pobyt na parafiach w Czechach.
Z czego to wynika? Bardziej z osobowości Księdza (która wygenerowała silne więzi emocjonalne z
czeskimi wspólnotami wiernych),
czy też z poczucia, że wspólnoty te wymagały szczególnej
troski
duszpasterskiej,
co pozostawiło niezatarty ślad w
dalszej posłudze?
W odpowiedzi na tak postawione
pytanie odniosę się do mojej posługi w cmolaskim sanktuarium w
roku jubileuszowym 2000 i do lektury jednego z artykułów czasopisma „Światło Narodów” Papieskiej
Unii Misyjnej, dotyczącego ducha
misyjnego duchowieństwa diecezjalnego. To tutaj, na cmolaskim
Taborze, uświadomiłem sobie, że
jako kapłan, służąc określonemu
Kościołowi lokalnemu (w moim
przypadku diecezji rzeszowskiej),
nie jestem nigdy tylko dla jednego
Kościoła, ale zostałem objęty mandatem posłania aż po krańce świata.
Te „krańce świata” to dla mnie była
archidiecezja praska w Czechach.
Ta perspektywa powszechnej
służby uwolniła mnie od zamknięcia się w małej cząstce Kościołaparafii i w świecie własnych spraw,
a otworzyła na dyspozycyjność misyjną realną i konkretną. Z takim
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Msza św. na ołtarzu polowym.

podejściem do posługi misyjnej łatwiej mi było odnaleźć się w zupełnie odmiennej formie ewangelizacji,
która z jednej strony rzeczywiście
wygenerowała silne więzi emocjonalne, a zarazem otworzyła na specyficzne formy duszpasterskie, do
których nie byłem przyzwyczajony.
Jako wierni Kościoła katolickiego w Polsce często nie zdajemy sobie sprawy, że ten Kościół
jest skarbem bezcennym tak w
wymiarze indywidualnym, jak i
wspólnotowym, narodowym. A
jak Czesi, a w szczególności czescy katolicy postrzegają Kościół?
W drugim roku posługi w
Cmolasie zadzwonił do mnie redaktor radia „Radiožurnál” z Pragi z
propozycją włączenia się do dyskusji
– w moim przypadku formą telefoniczną – o radościach i problemach
Kościoła w Czechach, w kontekście
wydarzeń w archidiecezji praskiej.
Odpowiedziałem wówczas, że nie
mam moralnego prawa oceniać i
stawiać diagnozy w momencie, kiedy nie związałem swojej posługi z
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Kościołem czeskim do końca życia.
Co przez to chcę podkreślić?
Dziękuję Bogu za powołanie kapłańskie i ukierunkowanie w stronę
misji, a Bożej Opatrzności, że postawił na mojej drodze takich ludzi,
którzy pomogli mi w realizacji zadań,
które mi zostały powierzone. Było to
doświadczenie mocne, pomogło mi
dojrzeć w kapłaństwie, poszerzyło
to moje horyzonty o znajomość języka i kultury szeroko rozumianej,
poznałem też wielu wspaniałych
ludzi. Owocuje to kontaktami, dzięki
opanowaniu języka czeskiego jestem
zapraszany na uroczystości, mam
możliwość głoszenia Słowa Bożego,
staram się także iść z posługą – tak
w modlitwie, jak i sakramentami.
Reasumując, jest to postawa towarzysząca na ich drodze wiary.
Jakiś czas temu odwiedził
Ksiądz Proboszcz Libice, miejsce
urodzenia św. Wojciecha – biskupa, męczennika, patrona Polski,
postaci, która łączy Polaków i
Czechów. Jakie przesłanie płynie
z jego świętej posługi dla współczesnych kapłanów?

„Zaprzyjaźniłem się” ze św.
Wojciechem, kiedy otrzymałem
pierwszą parafię w Českém Brodě,
oddaloną 16 km od miejsca jego
urodzenia. Tam spędzałem często czas na modlitwie w niedzielne
popołudnie, tam co roku od 2000
dziękuję Bogu za dar kapłaństwa (w
tym roku ze zrozumiałych względów
nie byłem), tam na nowo odkrywam
jego duchowość , którą wyraziłbym
w następujących słowach: Bóg patrzy nie na Twoje sukcesy, ale na to,
co niewidoczne dla ludzi – na Twoją
miłość i wiarę. Nie obiecuje Ci łatwego życia, ale zapewnia, że to, co
robisz dla Niego – każdy Twój akt
poświęcenia, miłości, dołożenia trudu – nie idzie na marne, nawet gdybyś do końca życia nie doczekał(a)
się owoców.
Św. Wojciech sam tego doświadczył. Jako biskup Pragi poniósł
porażkę, nie umiejąc trafić do serc
swoich diecezjan i ostatecznie musiał ich opuścić. Nie udało mu się
ocalić życia kobiecie szukającej azylu przy kościelnym ołtarzu, a kiedy
rzucił klątwę na jej morderców za
ten lincz, w odwecie wymordowali
mu braci i ich rodziny oraz spustoszyli rodzinne włości.
Jego zakończona męczeństwem
misja też nie od razu przyniosła
wymierne owoce w postaci nawróconych pogan. Ale gdyby nie jego
wiara, heroiczne czyny i śmierć męczeńska, nie czerpalibyśmy owoców
tak w kontekście indywidualnym,
jak i narodowym.
Jaki jest bilans siedmioletniej pracy Księdza Proboszcza w
Cmolasie? Co udało się zrobić,
a co będzie wymagało dalszych
działań i starań?
Skierowanie mnie do Cmolasu po
raz drugi w moim życiu kapłańskim
było miłym zaskoczeniem. Wróciłem
do wspólnoty, z którą przeżyłem
wprawdzie tylko jeden rok, ale wiele
osób pamiętałem. Orientowałem się
też co do formy pracy duszpasterskiej.

Nie podejmuję próby bilansowania pracy, to zostało dokonane w
czasie wizytacji kanonicznej, w czasie kontroli NIK czy w czasie sprawozdań na zakończenie roku. Moim
zadaniem duszpasterskim było zaproponowanie nowej formy organizacyjnej wspólnoty, przywrócenia
godności obiektom sakralnym i troska o uświęcenie wiernych.
Zwróciłbym uwagę na potencjał
parafii, który jest w ludziach. Jest
wielu ambitnych, zaangażowanych
ludzi o szerszych poglądach i życzę,
aby ich potencjał został zauważony i doceniony. Pomimo wielu problemów, widać współpracę parafii,
samorządu i szkoły, czego dowodem
była organizacja dni formacyjnych
młodzieży w skali diecezjalnej czy
też koncertów ewangelizacyjnych
na ołtarzu polowym. Doceńmy zaplecze, jakie mamy w Cmolasie:
duchowe w sanktuarium, sportowe
w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji,
naukowe w szkole czy kulturalne w
Domu Kultury w Cmolasie i Zespole
Szkół Muzycznych w Kolbuszowej.
Doceńmy posługę wobec chorych,
cierpiących, ludzi starych i niepełnosprawnych, dokonującą się w
Domu Pomocy Społecznej Caritas
Diecezji Rzeszowskiej, Ośrodku
Rehabilitacyjnym i Warsztatach
Terapii Zajęciowej. Instytucje te pracują na takim poziomie i w takiej
skali tylko dzięki zaradności i pracowitości ludzi za to odpowiedzialnych
i dzięki konsekwentnemu budowaniu zaplecza przez parafian w latach
poprzednich (pod przewodnictwem
Ks. Prałata Kazimierza Szkaradka).
Chciałabym się odnieść do naszych codziennych relacji. Pomimo
początkowej polaryzacji postaw
wobec mojej osoby, stopniowo nabieraliśmy do siebie zaufania. Wiele
osób przyszło mi z radą i pomocą.
Szanuję Was i pamiętam w modlitwie. Wiele osób za nas kapłanów
się modli, jestem tego świadom i tę
modlitwę odwzajemniam. Szanuję
także osoby, które nie przyjęły ode
mnie zaproszenia do współpracy, za
ich szczerość. Dziękuję za konstruk-

Msza św. w kościele filialnym
w Mechowcu.

tywną krytykę, tej bezsensownej i
wypowiedzianej w emocjach nie pamiętam.
Nie mogę przejść obojętnie wobec
współpracowników, jakimi są księża wikariusze, siostry Służebniczki i
pracownicy parafii. Bez ich zaangażowania i osobistej kreatywności nie
byłbym wstanie zrealizować wyznaczonych celów i zadań.
Próbując bilansować ten czas
posługi, przede wszystkim dziękuje Bogu za tą drugą szansę bycia
w sanktuarium oraz dojrzewania
w wierze i kapłaństwie, trwając w
uwielbieniu Jezusa w tajemnicy
Przemienienia. Przepraszam, jeśli
kogoś zraniłem czy skrzywdziłem i
proszę, abyście przyjęli z otwartym
sercem Ks. Kanonika Marka Kędziora
jako Waszego nowego pasterza.
Współpracujcie, abyście wzrastali
duchowo i realizowali wyznaczone
cele, zwłaszcza że pracy jest jeszcze
bardzo dużo.
Z jaką refleksją odchodzi
Ksiądz z tej cmolaskiej góry
Tabor, jak często mówi się o naszym sanktuarium Przemienienia
Pańskiego?
Odchodzę z poczuciem ukończenia misji, otwarty na nowe zadania, ludzi i cele. Jeśli bym jeszcze
raz otrzymał od Księdza Biskupa
posłanie do Cmolasu tak jak przed
siedmiu laty, moja odpowiedź zabrzmiałaby bez wahania „tak”!
Szczęść Boże!
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„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą
Niech Cię obdarzy swoją łaską” (Lb 6,24-26)

Czcigodny
Proboszczu!
Czcigodny Księże
Księże Proboszczu!
Składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania
za Twoją 7-letnią ofiarną pracę duszpasterską
w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu,
że postawił na naszej drodze
tak mądrego i dobrego człowieka.
Dziękujemy za każdą odprawianą Mszę świętą,
za mądre i pouczające kazania,
za posługę spowiedzi i wszystkie udzielone sakramenty,
za wizyty duszpasterskie w naszych domach.
Dziękujemy za liczne gesty życzliwości,
za poświęcony nam czas i troskę,
za Twoje świadectwo żywej, głębokiej wiary
i za codzienne przybliżanie nam Słowa Bożego.
Dziękujemy również za Twoją otwartość, uśmiech i dobre słowo,
za wzór miłości bliźniego oraz prawdziwe zaangażowanie
w życie naszej wspólnoty,
za to, że każdy z nas mógł zwrócić się do Ciebie
z prośbą o radę lub pomoc.
Życzymy Ci mocy Bożego Ducha,
jak również dobrego zdrowia, siły, wytrwałości
oraz otwartych serc nowych parafian.
Niech Pan Bóg obdarza Cię swoim błogosławieństwem
oraz obfitymi łaskami w dalszej posłudze kapłańskiej.
Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie. Szczęść Boże!

Prymule – Koło Gospodyń z Mechowca

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Tokarzowi
składamy serdeczne podziękowania za ofiarna posługę kapłańską
w naszej parafii, a w szczególności za katechezę w szkołach oraz opiekę
duszpasterską nad młodzieżą, jak również za życzliwość i pogodę ducha,
spokojne, ale przemawiające do każdego kazania i wytrwałą posługę
w konfesjonale!
Prosimy o przyjęcie z serca płynących życzeń obfitości łask Bożych
w dalszym wypełnianiu powołania wiernego Sługi Winnicy Pańskiej!

Wspólnota wiernych parafii Cmolas
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POSYŁA
CIĘ DO
ŚW. MICHAŁA
Mamy nadzieję, że Prymule, czyli
Panie z Koła Gospodyń z Mechowca,
nie będą miały za złe, jeżeli my, jako
parafianie z Cmolasu i Hadykówki,
ale także z Mechowca, uznamy
ich podziękowania i życzenia dla
Księdza Proboszcza Michała również za swoje i chętnie się pod nimi
wszyscy podpiszemy.
Te podziękowania i życzenia są
po prostu tak piękne i kompletne, że
każde następne byłyby powieleniem
tego znakomitego pierwowzoru.
Jeżeli moglibyśmy tylko coś dodać, to taką krótką refleksję, że w
życiu chrześcijan nie ma przypadków, są znaki Bożego działania.
Jeżeli Ksiądz Proboszcz, czyli „nasz
Michał” pójdzie za kilka dni do innego Michała, do parafii pw. św.
Michała Archanioła w Rzeszowie,
to też nie przypadek, a znak, że
Pan Bóg – poprzez decyzję Biskupa
Ordynariusza – powołuje „naszego
Michała” do nowych wyzwań, wśród
nowych ludzi i innych realiów kapłańskiego życia. I jest Jego pokorne
„Tak!”, które my – nie pozostaje nam
nic innego – musimy uszanować!
Drogi Księże Michale! Za wszystko
dobro dziękujemy i zachowujemy we
wdzięcznej pamięci. W modlitwach
polecamy Cię Bożej łaskawości i
opiece Matki Bożej. A św. Michał
Archanioł, ten duchowy mocarz,
którego imię znaczy przecież „Któż
jak Bóg”, niech Cię wiedzie ku wielkim dziełom kapłańskiego powołania!
Wdzięczni parafianie
z parafii Cmolas

HISTORYCZNA
I KOMUNIA ŚW.
Maj to miesiąc związany z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej.
Ale nie w tym roku… Pandemia
pokrzyżowała plany. Pojawiały się
pytania ze strony rodziców: „Co z
I Komunią naszych dzieci?”. Sporo
niepewności związanych z organizacją i obaw o bezpieczeństwo dzieci.
Mało tego, te pytania pojawiały się
również wśród dzieci. I dobrze, bo
to oznaczało, że nie mogą doczekać
się spotkania z Panem Jezusem. Nie
powinno to nikogo dziwić. Pierwsza
Komunia Święta to najważniejsze
duchowe przeżycie każdego z Nas.
Nie możemy zapominać, że bezpośrednie przygotowania do spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej
trwały od września ubiegłego roku.
Dzieci były przygotowywane przez

księdza Andrzeja na lekcjach religii, podczas comiesięcznych Mszy
Świętych, gdy dzieci angażowano
podczas liturgii. Katecheza miała
swoją ciągłość także przez zdalne
nauczanie i tu należy wspomnieć o
zaangażowaniu rodziców. Z każdym
nowym tematem, z każdą rozmową
o Komunii Świętej, coraz bardziej
rosło w dzieciach pragnienie przyjęcia Jezusa do swoich serc. Pierwsza
Komunia Święta jest wydarzeniem
jedynym i niepowtarzalnym w życiu
człowieka, dlatego nawet my, dorośli, pamiętamy ten dzień, mimo tego
że upłynęło od tej chwili już wiele
lat.
Tegoroczna I Komunia Święta pozostanie w pamięci z wielu powodów. Najpierw niepewność, kiedy
się odbędzie, później dyskusje i dylematy, co zrobić, który termin będzie bardziej odpowiedni – czerwiec,
sierpień czy może wrzesień. Pomimo
różnych przeciwności, obostrzeń

epidemicznych, dzieci przystąpiły po
raz pierwszy do Sakramentu Pokuty
w przededniu uroczystości Bożego
Ciała, a Pana Jezusa przyjęły do
serca w piątek, 12 czerwca.
W bardzo kameralnej, a mimo to
podniosłej atmosferze, w małych
grupach, podczas czterech Mszy
Świętych, dzieci z wielkim przejęciem
przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej. Taka uroczystość miała
swój urok i niepowtarzalny nastrój.
W kościele tylko najbliższa rodzina,
dzieci i rodzice zostali zaangażowani
w liturgię. Przeżywaliśmy ten dzień
zupełnie inaczej, o wiele głębiej. I o
to właśnie chodzi, by najważniejszy
w tym dniu był On – Bóg ukryty w
Eucharystycznym Chlebie!
Może pandemia pokrzyżowała
niektórym wiele planów, być może
też kosztowała sporo wyrzeczeń ale
co najważniejsze – nie przeszkodziła
Panu Jezusowi przyjść do dziecięcych, kochających Go serc.
Rodzice

DUCH BOŻY POMAGA DORASTAĆ DO ŻYCIA W PRAWDZIE I MIŁOŚCI
Poniedziałek, 20 lipca, był dla
nas szczególnym dniem. To właśnie wtedy przyjęliśmy sakrament
Bierzmowania. Przygotowywaliśmy
się do niego od dłuższego czasu,
poprzez katechezę, rekolekcje, przystępowanie do spowiedzi w pierwsze
piątki i soboty miesiąca oraz biorąc
udział w modlitwie różańcowej i w
roratach. W ten sposób mogliśmy
zbliżyć się do Pana Boga i otrzymać
łaski Ducha Świętego. Tym samym
zobowiązaliśmy się do dawania
świadectwa Chrystusowi, szerzenia
silnej wiary i bronienia jej, kiedy
zajdzie taka potrzeba.
Z powodu pandemii nasze
Bierzmowanie zostało przesunięte
o dwa miesiące. Sądzę, że nic nie
dzieje się bez przyczyny. Dzięki temu
mieliśmy więcej czasu na przygotowanie duchowe do tego dnia i do
przemyśleń, czy na pewno chcemy i
jesteśmy już gotowi na to, aby mężnie wyznawać wiarę w Chrystusa, a
gdyby było trzeba – także jej bro-

nić. Teraz już z pełną świadomością
możemy powiedzieć, że szczerze
pragniemy, aby Jezus umocnił nas
swoim Duchem i prowadził przez
ścieżki, które zapewne nie zawsze
będą proste.
Biskup Rzeszowski – Jan
Wątroba udzielił nam sakramentu
Bierzmowania poprzez namaszczenie nas olejem krzyżma świętego.
Staliśmy się dojrzałymi i świadomymi katolikami. Podczas Mszy
Świętej zobowiązaliśmy się również
do abstynencji od alkoholu i nikotyny. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy pomogli nam
przygotować się do tej niezwykle
ważnej uroczystości. Słowa podziękowania szczególnie kierujemy
do Księży, którzy przez wiele lat
uczyli nas odczytywać tajemnicę
Boga i człowieka. W miesiącach,
które były bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu
Bierzmowania, szczególną pomoc
otrzymaliśmy od Księdza Mariusza.

W dobie pandemii kontaktował się
z nami on-line i podkreślał z całą
mocą, jak bardzo wyjątkowy i cenny
w oczach Bożych jest każdy człowiek.
Wszyscy potrzebujemy Bożego
umocnienia, zwłaszcza w tych
czasach. Powinniśmy stawiać sobie wymagania nawet wtedy, gdy
inni będą zachęcać nas do ,,lekkiego życia”. Wierzymy, że napełnieni
Duchem Świętym będziemy silniejsi
i pokonamy swoje słabości, wiedząc,
że Bóg jest przy nas. Dzięki łaskom,
jakie na nas spłynęły, umocniliśmy
więzi z Duchem Świętym, a dary,
które od Niego otrzymaliśmy, będziemy w sobie rozwijać i pielęgnować.
Wierzymy, że Duch Boży pomoże
nam dorosnąć do życia w prawdzie
i miłości, żebyśmy umieli wykorzystać każdą drogę życia, jaką podpowie nam Jezus Chrystus.
Uczennica klasy VIII SP Cmolasie
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SPOTKANIE Z MATKĄ
BOŻĄ ROBOTNIKÓW
SOLIDARNOŚCI

„Matko Boża Robotników Solidarności!
Pragniemy dziękować za wolną Polskę
i razem z bł. ks. Jerzym Popiełuszko
prosić Boga za Twoim pośrednictwem
o pomyślność dla nas i dla naszej Ojczyzny!”

W niedzielę, 31 maja 2020 r., w
ramach peregrynacji w Regionie
Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”,
do naszej parafii dotarł obraz Matki
Bożej Robotników Solidarności,
wraz z relikwiami bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, patrona „Solidarności”,
oraz miniaturą krzyża z Nowej Huty.
Obraz namalowany w 1984 r.
przez Artura Chacieja, artystę malarza z Podlasia, peregrynuje po
Polsce od 2014 r. Przedstawia on
Matkę Bożą Częstochowską na tle
biało-czerwonej flagi, na której
malarz upamiętnił daty zrywów robotniczych: Poznań`56, Gdańsk’70,
Radom’76, Gdańsk’80 oraz tragiczną datę ogłoszenia w Polsce stanu
wojennego – 13 grudnia 1981.
Związkowcy
z
podlaskiej
„Solidarności”, dla których obraz został namalowany, w 1984 r. podczas
II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi
Pracy na Jasną Górę, pozostawili go
tam jako symbol spotkań robotników
u stóp Królowej Polski. Przez kilka
lat obraz był przechowywany w częstochowskim sanktuarium. Od 2014
r. podczas corocznej Ogólnopolskiej
Pielgrzymki Ludzi Pracy, przypadającej na trzecią sobotę i niedzielę

września, obraz Matki Bożej przekazywany jest kolejnemu Regionowi
NSZZ „Solidarność”.
Od 21 września 2019 r. do 24
kwietnia 2020 r. obraz peregrynował
w Regionie Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” oraz parafiach diecezji
przemyskiej i tarnowskiej należących do Regionu Rzeszowskiego.
26 kwietnia 2020 r. w katedrze
rzeszowskiej uroczyście powitano
obraz na terenie naszej diecezji,
pożegnanie nastąpi 17 września
2020 r. w parafii pw. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki w Rzeszowie.
Peregrynujący z Matką Bożą
Robotników Solidarności Krzyż
Nowohucki to symbol oporu mieszkańców Nowej Huty wobec komunistów walczących z Bogiem i religią. Krzyż jest repliką drewnianego
krzyża, który w 1957 r. mieszkańcy
Nowej Huty postawili w miejscu,
gdzie zgodnie z planami miał stanąć kościół. Władze komunistyczne
zmieniły zdanie i zdecydowały, że
w miejsce kościoła zostanie wybudowana szkoła. W związku z tym
w 1960 r. próbowały usunąć krzyż.
Doszło do starć ludności ze służbami porządkowymi PRL. Ponad 4000

KWIETNY
DYWAN

było w latach poprzednich, wzdłuż
trasy biegnącej naprzemiennie – w
jednym roku na zachód, w następnym roku na wschód miejscowości
)i wtedy przekraczała nawet drogę
krajową nr 9). Msza św. sprawowana była na monumentalnym ołtarzu polowym, który był także czwartym ołtarzem uroczystości ku czci
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Wzorem lat poprzednich wzdłuż
alejki u stóp ołtarza polowego pojawił się kolorowy kwietny dywan, w
którego sypaniu największy udział

NA BOŻE CIAŁO
Z wiadomych powodów procesja
w uroczystość Bożego Ciała miała
także w sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie ograniczony
zasięg. Ołtarze ustawiono w obrębie placu sanktuaryjnego, a nie, jak
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Obraz Matki Bożej Robotników
Solidarności w cmolaskiej świątyni.

ludzi broniło krzyża, dzięki temu pozostał on na swoim miejscu.
Obraz Matki Bożej Robotników
Solidarności, mimo trwającej pandemii i związanymi z tym ograniczeniami, zgromadził w naszym
parafialnym kościele, wiele osób
pragnących oddać cześć Matce Bożej
i powierzyć Bogu swoje sprawy za
Jej pośrednictwem oraz za pośrednictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Był to również czas sięgnięcia
pamięcią do czasów zmagania się
„Solidarności” o wolną Polskę oraz
wyrażenia Bogu wdzięczności za dar
wolności.
Ewa Tyczka
mieli parafianie (a zwłaszcza parafianki) z Hadykówki. Najważniejszym
elementem tego dzieła był kielich z
Hostią (jako nawiązanie do hasła
roku duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”). Poniżej znalazły się
m.in.: wizerunek serca Bożego oplecionego cierniową koroną oraz emblemat nawiązujący do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
Tekst i fot. Alina Ziętek-Salwik
(fot. okładka)

Odpust ku czci Trójcy Świętej w Mechowcu

TAJEMNICA WYZNAWANA
CODZIENNIE
Wielu zastanawiało się i pytało,
jak to będzie, czy w ogóle będzie w
tym roku odpust? Szczęśliwie uroczystość Trójcy Świętej, 7 czerwca,
okazała się pierwszą niedzielą, kiedy nie było już dyspensy i limitów w
kościele. Tak więc mogło się odbyć
bez przeszkód to ważne dla wspólnoty Mechowca święto.
Odpust, jak warto przypomnieć
przy tej okazji i w tym miejscu,
to nie tylko czas do świętowania i
uczczenia patrona lub wezwanie parafii, ale to przede wszystkim możliwość zyskania specjalnych łask
duchowych. Będąc w stanie łaski
uświęcającej i wypełniając pozostałe warunki, można otrzymać darowanie kary należnej za grzechy już
odpuszczone, co do winy, ale jeszcze
nie odpokutowane do końca.
W tym roku sumę odpustową
i okolicznościową homilię wygło-

sił ks. Tomasz Rusyn, diecezjalny
duszpasterz Ruchu Światło-Życie
(OAZA). Kaznodzieja, cytując fragment nauczania świętych Kościoła
o Trójcy Świętej, pokazał jak trudna do zrozumienia i pojęcia jest ta
tajemnica. Jednocześnie ukazał, że
ta tajemnica naszej wiary jest nam
najbliższa i wyznajemy ją wielokrotnie w ciągu dnia, czyniąc znak krzyża, odmawiając modlitwę: „Chwała
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”
. Zapraszał także do tego, by żyć na
co dzień na wzór Trójcy Świętej,
wzywał do życia prawdziwą miłością i dobrocią. Takie życie jest wypełnieniem tajemnicy Trójcy Świętej
w naszym życiu.
Uroczysta suma odpustowa została odprawiona o godz. 11. W
pierwszych ławkach zasiadły panie,
w pięknych strojach, z Koła Gospodyń
Prymule. Ofiarowane przez nie dary

Msza św. odpustowa ku czci
Trójcy Świętej w Mechowcu.

ołtarza przyniosły przedstawicielki
Koła oraz dzieci: Krystian i Karolina
– w pięknych krakowskich strojach.
Po Mszy Świętej, wokół świątyni
przeszła procesja eucharystyczna, z feretronami niesionymi przez
Prymule i miejscową młodzież.
Dzień odpustu był dniem wielkiej
radości i święta wspólnoty wiernych
w Mechowcu i tych, którzy przyjeżdżają, by właśnie w tym kościele
się modlić i uwielbiać Trójjedynego
Boga.
Ks. Mariusz Bilski

„ZAGRODY NASZE WIDZIEĆ
PRZYCHODZI…”
Uroczystość Bożego Ciała każdemu z nas kojarzy się z procesją,
sypaniem kwiatów, dzwonieniem
dzwonkami i słuchanie czterech
Ewangelii. W dobie pandemii i wielu
obostrzeń, które serwują nam rządzący, nie byliśmy pewni, czy uda
się w tym roku zorganizować taką
tradycyjną procesję. Przyszło jednak
zielone światło i jak co roku mogliśmy uczcić tajemnicę Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej, manifestując
naszą wiarę w obecność Chrystusa
w Hostii, poza murami naszej świątyni.
W Mechowcu w tym roku, jak to
już miało miejsce w poprzednich la-

tach, ołtarze ustawiono wokół kościoła. Przygotowali je mieszkańcy
Zagród oraz mieszkańcy z końca
wsi. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku wyjdziemy poza ogrodzenie kościoła, aby Pan Jezus rzeczywiście
zobaczył i pobłogosławił nasze zagrody.
W uroczystości uczestniczyli druhowie i druhny z OSP Mechowiec,
którzy na Mszę Świętą przybyli w
galowych mundurach i ze sztandarem. Podczas procesji dzieci, licznie
przybyłe ze swoim rodzicami, sypały kwiaty i dzwoniły dzwonkami.
Feretrony niosły panie – w uroczystych ludowych strojach – z mecho-

Jeden z ołtarzy na uroczystość
Bożego Ciała w Mechowcu.

wieckiego Koła Gospodyń Prymule.
Świętowanie tajemnicy Bożego
Ciała zakończyło się w Mechowcu
uroczystą Mszą Świętą na zakończenie Oktawy – z procesją oraz błogosławieństwem dzieci i wianków.
Ks. Mariusz Bilski
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Cmolas, 6-9 sierpnia 2020 r.

z mroku historii

Zaproszenie na odpust w sanktuarium i parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

WIELKA TAJEMNICA WIARY
KU CZCI
PANA JEZUSA PRZEMIENIONEGO
6 sierpnia – czwartek
7.00 Msza św. z kazaniem
10.15 Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta Odpustowa pod przewodnictwem
JE Ks. Biskupa Jana Wątroby –Ordynariusza rzeszowskiego
17.30 Nowenna ku czci Przemienienia Pańskiego
18.00 Msza Święta dziękczynna za kapłanów przeżywających 25 lat
kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie i życia konsekrowanego
23.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – ze świecami na placu
sanktuaryjnym

7 sierpnia – piątek
6.30 Msza św. z kazaniem
10.30 Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta dla chorych i cierpiących z modlitwą
o uzdrowienie pod przewodnictwem Ks. Infułata Wiesława Szurka
18.00 Msza św. za zmarłych na cmentarzu parafialnym

8 sierpnia – sobota
7.00 Msza św. z kazaniem
10.15 Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
11.00 Msza Święta Odpustowa w intencji parafian, pielgrzymów,
małżeństw przeżywających srebrne i złote jubileusze, rodzin i dzieci pod
przewodnictwem JE Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego
18.00 Msza św. z kazaniem
20.00 Koncert w wykonaniu Grupy Uwielbienia z Brzezin

9 sierpnia – niedziela cEntralna urOczyStOść
7.00 Prymaria z kazaniem
9.00 Msza św. z kazaniem
10.30 Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta Odpustowa w intencji parafian,
pielgrzymów, samorządowców, rolników i ludzi pracy pod
przewodnictwem JE Ks. Biskupa Kazimierza Górnego – Pierwszego
10rzeszowskiego
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Biskupa
17.00 Msza św. z kazaniem
21.00 Apel Jasnogórski

WIElKA
tAJEMNICA
WIARy

Czcigodni Kapłani!
Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Pątnicy i Parafianie!
Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na
lata 2019-2022 towarzyszy hasło
„Eucharystia daje życie”. Program
ten nawiązuje do adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”
papieża Benedykta XVI, koncentrując życie duchowe wiernych wokół
Eucharystii – w pierwszym roku jako
tajemnicy wyznawanej, w drugim
roku jako tajemnicy celebrowanej, w
trzecim roku jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.
Hasłem pierwszego roku tegoż
programu są słowa „Wielka tajemnica wiary”, które są również
mottem tegorocznych, celebrowanych w dniach 6-9 sierpnia, uroczystości odpustowych w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie.
Rozpoczną się one w czwartek,
6 sierpnia, w samą uroczystość
Przemienienia Pańskiego. O godz.
11 uroczystej Sumie odpustowej
przewodniczyć będzie JE ks. bp Jan
Wątroba – Ordynariusz rzeszowski. O godz. 18 celebrowana będzie
uroczysta Msza św. dziękczynna za
kapłanów przeżywających 25 lat
kapłaństwa oraz o nowe powołania
kapłańskie i do życia konsekrowa-

nego. Natomiast o godz. 23 odprawione zostanie nabożeństwo Drogi
Krzyżowej – ze świecami na placu
sanktuaryjnym. Nie ukrywam, że
najbardziej liczę tu na udział ludzi
młodych. Niech noc będzie dla Was,
młodzi Przyjaciele, wyzwaniem, by
dać świadectwo wiary i jej światło
zanieść innym – w rodzinach, w
szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy, a może nawet na krańce świata.
W piątek, 7 sierpnia o godz. 11
ks. inf. Wiesław Szurek przewodniczyć będzie uroczystej Mszy św. w
intencji osób chorych i cierpiących, z
modlitwą o uzdrowienie. O godz. 18
na cmentarzu parafialnym – Msza
św. za zmarłych.
Na sobotę, 8 sierpnia, godz. 11,
na uroczystą Sumę odpustową
szczególnie zapraszane są małżeństwa przeżywające srebrne i złote jubileusze małżeńskie, oraz ich
dzieci i rodziny. Celebracji będzie
przewodniczyć JE ks. bp Edward
Białogłowski – Wikariusz Generalny
diecezji rzeszowskiej. O godz. 20
przewidziany jest koncert w wykonaniu Grupy Uwielbienia z Brzezin.
W niedzielę, 9 sierpnia o godz.
11, czyli podczas uroczystości
centralnej, Suma odpustowa
w intencji parafian, pielgrzymów, samorządowców, rolników i ludzi pracy sprawowana

będzie pod przewodnictwem
JE ks. bp. Kazimierza Górnego
– Pierwszego Biskupa rzeszowskiego.
Cmolaski odpust, który zawsze
przyciągał nie tylko parafian, ale
także rodaków i pielgrzymów z okolicznych parafii, dekanatów i diecezji, a nawet zza granicy, w tym roku
ze zrozumiałych względów wymaga
od nas wszystkich szczególnej odpowiedzialności i zachowania obowiązujących jeszcze zaleceń sanitarnych. Czyńmy to dla dobra własnego oraz dla dobra naszych rodzin i
wszystkich uczestników uroczystości
odpustowych.
Troszcząc się o zdrowie ciała, nie
zapomnijmy jednak o zdrowiu duszy.
Dlatego we wszystkie dni odpustu
do dyspozycji wiernych będą księża
w konfesjonałach. Niechaj uwolnienie się od grzechów i umocnienie
Komunią Świętą, wsparte adoracją
Najświętszego Sakramentu, refleksją przed obliczem Pana Jezusa
Przemienionego oraz pobożna modlitwą i śpiewem, otworzy nasze
serca i umysły na moc Eucharystii,
która daje życie!
Ks. Michał Bator
– proboszcz parafii i kustosz
sanktuarium
Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie

Głównego Celebransa uroczystości odpustowych w Cmolasie

Jego Ekscelencję Księdza Biskupa KAZIMIERZA GÓRNEGO
Pierwszego Biskupa Rzeszowskiego

prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji najlepszych życzeń Bożego błogosławieństwa
na niezwykłą okoliczność

60. rocznicy kapłaństwa
Duchowieństwo i wierni parafii Cmolas
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DOM MARYI
W HADYKÓWCE

Uroczystości odpustowe w Hadykówce.

Ojciec Pacyfik Czachor, rodak
hadykowski i misjonarz z zakonu
Ojców Bernardynów, przewodniczył tegorocznym uroczystościom
odpustowym ku czci Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, które w niedzielę, 28 czerwca miały miejsce w
kaplicy filialnej w Hadykówce. Wraz
z nim wokół ołtarza zgromadzili
się: ks. Michał Bator – proboszcz
parafii w Cmolasie, oraz ks. Rafał

12

Wesołowski – wikariusz, pod którego
opieką duszpasterską znajduje się
wspólnota wiernych w Hadykówce.
W homilii o. Pacyfik zachęcał do
zawierzenia Maryi, jako cierpliwej
Powierniczce naszych trosk i najlepszej Orędowniczce u Boga, życia
każdego z nas. Nawiązał do swojej
48-letniej pracy misyjnej w Kongo,
podkreślając, że na każdej z czterech placówek, w których dane mu
było pracować, starał się zaznaczyć, że są to miejsca oddane Panu
Bogu – czy to poprzez wybudowane w Kabondo Dianda diecezjalne
Centrum Katechetyczne, czy to poprzez monumentalny krzyż na górze
Katongo w miejscowości Kinkondja,
czy poprzez założoną od podstaw
misję Kimungu w Kaminie, czy
wreszcie w Bukamie poprzez budową Domaine Marial (w wolny tłumaczeniu – Dom Maryi) – ośrodka kultu
Maryjnego, urządzenie cmentarza
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katolickiego i budową
ośrodka misyjnego pw.
św. Padre Pio, który to
święty, jako pośrednik wielu łask i cudów, cieszy się wśród
miejscowej
ludności
wielkim kultem i szacunkiem. Kaznodzieja
powiedział, że Afrykę
opuszczał z poczuciem
dobrze
wypełnionej
posługi i z przeświadczeniem, że afrykańscy
wierni potrafią wziąć
odpowiedzialność za
swoje parafie i cały
Kościół.
Homilię odebraliśmy
jako wielkie świadectwo wiary oraz wezwanie do duchowego i materialnego wsparcia Kościoła w Afryce, by
okrzepł On w każdym zakątku świata. A poprzez posługę o. Pacyfika,
a także posługę ks. Michała, który
zanim podjął ją jako proboszcz w
Cmolasie, przez 13 lat pracował w
Czechach, poczuliśmy, że naprawdę
jesteśmy częścią Kościoła powszechnego – docierającego z Eucharystią i
słowem Bożym tak do Afryki i Czech,
jak i do naszej Hadykówki.
Suma odpustowa zakończyła się
adoracją Najświętszego Sakramentu
i błogosławieństwem, które umocniło w nas wiarę, że z Bożą łaską
i przez pośrednictwo Maryi, czczonej w Jej „Domu” w Hadykówce jako
Matka Boża Nieustannej Pomocy,
podołamy wszelkim wyzwaniom,
wobec których z woli Pana Boga
staniemy.
Tekst i fot. Marian Salwik

KOŚCIÓŁ SERCEM WSI
Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II w homilii na
pl. Zwycięstwa wypowiedział zdanie, które szczególnie przykuło moją
uwagę: Nie można też bez Chrystusa
zrozumieć dziejów Polski — przede
wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę
ziemię. Słowa te można odnieść do
każdego zakątku Polski, a w szczególności do wsi.
Zapewne gdyby spytać mieszkańców Cmolasu, gdzie jest centralne miejsce naszej miejscowości, to
każdemu na myśl przyszłoby sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
Nie urząd gminy, plac targowy albo
szkoła. I właśnie tym jest kościół
(zarówno budynek, jak i wspólnota)
dla mieszkańców wsi – jest centralnym punktem ich życia, więc nie
można mówić o historii danej miejscowości bez opowiedzenia dziejów
Kościoła na jej terenie.
Właściciele Cmolasu – bracia Jan
i Bernard Mieleccy ufundowali, wraz
z uposażeniem parafii, kościół 26
lipca 1462 r. Jego budowa zapewne przypadła na lata 60./70. XV w.,
co znajduje potwierdzenie w zapisie
Jana Długosza z lat 70./80. XV w.:
In eadem, ecclesia est parochialis
lignea, Sancto Stanislao pontifici
dicata, et noviter fundata et dotatha… – W tejże [wsi] jest drewniany
kościół pw. św. Stanisława Biskupa,
nowo fundowany i uposażony.
W 1502 r. na Ziemię Sandomierską
ruszył najazd tatarski. Tatarzy mordowali, palili, grabili i brali ludzi
w jasyr. Cmolas, z uwagi na swoje
trudne położenie w centrum puszczy, został ominięty przez hordy tatarskie, na co wskazuje fakt, że nic
się nie stało z kościołem, który nie
dość, że był największą budowlą regionu, to stanowił łatwy i zarazem
cenny cel dla najeźdźców ze względu
na liczne kosztowności. Mniej szczęścia mieli za to mieszkańcy Mielca

czy Raniżowa. Niemniej pierwszy
kościół parafialny w Cmolasie spłonął w wyniku pożaru w 1529 r.
Jednak niedługo potem został
odbudowany lub stanął na jego
miejscu nowy kościół – drugi w
historii Cmolasu. Przez ponad sto
lat pełnił on swoją funkcję, aż do
tragicznych wydarzeń końca XVII
w. W tym czasie Rzeczpospolita,
nieustannie szarpana konfliktami
zbrojnymi, toczyła wojnę ze Szwecją
(tzw. potop szwedzki). Cmolas padł
ofiarą działań zbrojnych, a wojska szwedzkie lub siedmiogrodzkie
spaliły i złupiły kościół w 1656 lub
1657 r.. W tym czasie istniała już
kaplica (poprzedniczka kościółka
pw. Przemienienia Pańskiego), która
najprawdopodobniej przejęła funkcję miejscowej świątyni parafialnej.
W kilka lat później na wzgórzu
kościelnym stanął kolejny kościół,
już trzeci, który do dziś możemy
podziwiać w Porębach Dymarskich.
Jego budowę ukończono w 1660 r.,
gdy proboszczem cmolaskim był ks.
Kacper Snopkiewicz, a uposażono go
za czasów ks. proboszcza Grzegorza
Mrzygłockiego. 4 września 1674 r.
kościół konsekrował sufragan krakowski Mikołaj Oborski.
Nie sposób ocenić znaczenia kościoła dla dawnej, ale i także obecnej społeczności Cmolasu. Świątynia
nie tylko była dla niej miejscem kultu, miejscem spotkania z Bogiem,
ale przekazywała najważniejsze
prawdy wiary w sposób możliwy
do przyswojenia, czyli za pomocą
obrazów czy malowideł, przez społeczność, która w większości nie
potrafiła czytać i pisać. Nawet tak
błaha dziś rzecz, jak dzwon kościelny, miała swoje szerokie zastosowanie. Informował on ludzi o zagrożeniu, a dla pracujących w polu
był punktem odniesienia w czasie,
dzwoniąc np. w południe na modlitwę „Anioł Pański”. Oprócz tego
kościół stanowił on miejsce spotkań

Dawny kościół parafialny w Cmolasie
– przed przeniesieniem (fot. arch.
parafialne).

dla nieustannie pracujących na roli
mieszkańców, co możemy nawet
dziś zaobserwować – zmienił się
tylko zawód.
Te trzy kościoły Cmolaskie to trzy
rozdziały w historii naszej miejscowości, ale także trzy symbole jednoczące przez wieki lokalną społeczność. Najważniejszy zaś dla nas
dawny kościół parafialny, pod koniec
lat 70. XX w. przeniesiony do Porąb
Dymarskich, zasługuje na osobny
opis w następnym numerze czasopisma.
Michał Lewandowski
Bibliografia:
1. A. Bata, H. Lawera, Gmina Cmolas.
Historia, ludzie, krajobrazy, Krosno 1999 r.
2. M. Kornecki, ks. K. Szkaradek, Z. Jucha,
Drewniany kościół Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie, Cmolas 1995 r.
3. A. Łagoda, Kult Przemienienia Pańskiego
w parafii Cmolas, Rocznik Kolbuszowski nr
12, Kolbuszowa 2012
Źródła:
1. Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis
tom 2, w serii „Jana Długosza kanonika
krakowskiego dzieła wszystkie” tom VIII,
Kraków, 1864
2. Homilia papieża Jana Pawła II wygłoszona na pl. Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 r
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POŻEGNANIE KSIĘDZA
CZESŁAWA KUBISIA
W środę, 10 czerwca, w kaplicy Domu Księży Emerytów
w Kielcach odbyły się pod przewodnictwem Biskupa
kieleckiego Jana Piotrowskiego uroczystości pogrzebowe
ks. Czesława Kubisia. Dzień wcześniej,
z inicjatywy ks. Proboszcza Michała Batora, w kościele
w Mechowcu odprawiona została Msza pogrzebowa
koncelebrowana w intencji zmarłego Kapłana,
której przewodniczył kuzyn, ks. dr hab. Adam Kubiś.
Uczestniczyła w niej najbliższa rodzina oraz mieszkańcy.
Ksiądz Czesław Kubiś urodził się
w Mechowcu w 1939 r. Rodzice,
Stefania i Józef, utrzymywali się z
gospodarstwa. Czesław był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa.
Powołanie do kapłaństwa zrodziło się w ostatniej klasie liceum, po
pielgrzymce do Leżajska. W tym
czasie było wielu kleryków pochodzących z Dzikowca czy w Cmolasu.
W Seminarium w Tarnowie, gdzie
Czesław zgłosił się po maturze,
przyjęto tylko 47 kandydatów do
kapłaństwa, a chętnych było około
150. Za doradą ks. prał. Stanisława
Sudoła Czesław zgłosił się do Kielc i
tam został przyjęty.
Były to czasy walki z Bogiem i
Kościołem. Jako kleryk odbył służbę
wojskową w jednostce w Tarnowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 8
czerwca 1963 r. w Kielcach z rąk bp.
Czesława Kaczmarka. Pierwszą placówką było Busko-Zdrój, a następne

Śp. ks. Cz. Kubiś chętnie uczestniczył
w uroczystościach rodzinnych.
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to: Słaboszów, Daleszyce, Łączna,
Małogoszcz i Leszczyny. Pierwsze
probostwo to Ociesęki, położone w
sercu Gór Świętokrzyskich. Znaczną
część swojego kapłańskiego życia
ks. Czesław Kubiś spędził w parafii
w Rachwałowicach (w małopolskiej
części diecezji kieleckiej), gdzie posługiwał jako proboszcz przez 27
lat. Na terenie parafii są dwa kościoły: jeden stary, zabytkowy z 1542 r.,
modrzewiowy kryty gontem, wśród
lip i kasztanów – przypomina dawny
cmolaski kościół parafialny, a drugi
– nowoczesny w Dobiesławicach.
Ks. Cz. Kubiś bardzo dbał o kościół zabytkowy, aby nie niszczał.
Gdy przyjeżdżał do domu rodzinnego, często opowiadał o pracach,
poszukiwał fachowców. Tam obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa i 25-lecie posługiwania w
parafii Rachwałowice. Do rodzinnego Mechowca nie przyjeżdżał zbyt
często, gdyż będąc sam na parafii,
zawsze musiał znaleźć kogoś na zastępstwo.
Jako Wujek udzielał nam, a później naszym dzieciom, sakramentu małżeństwa. Uczestniczył także w rodzinnych uroczystościach
Pierwszej Komunii Św., chrzcinach,
a także odprowadzał na cmentarz
zmarłych starszych braci i siostry
(ostatnio w październiku 2019 r.
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Prymicje młodego kapłana.

Siostrę Leonę, w Kudowie-Zdroju).
Najczęściej przyjeżdżał w okolicach
Świąt Wielkanocnych i Wszystkich
Świętych, razem z Siostrą Leoną,
aby odwiedzić grób rodziców.
Po przejściu na emeryturę w
2015 r. spędzał więcej czasu w rodzinnej miejscowości. Przewodniczył
Mszy św. odpustowej w kościele w
Mechowcu, a w sierpniu posługiwał w konfesjonale podczas uroczystości odpustowych w Cmolasie.
Odwiedzał kuzynów, którzy mieszkają w Kolbuszowej i Zarębkach.
Niestety później, z powodu różnych
dolegliwości nie mógł podróżować
samochodem. Najczęściej kontaktowaliśmy się za pomocą telefonu i
internetu.
Odwiedzaliśmy Go również w
Kielcach. Zawsze starał się nas
czymś zainteresować, zwiedzaliśmy
miasto, a także opowiadał o swoim pobycie wśród księży emerytów.
Chętnie pomagał im przy obsłudze
komputerów, smartfonów czy tabletów. Bardzo interesował się elektroniką. Jest współautorem drzewa
genealogicznego rodziny Kubisiów.
Współpracował również z proboszczami parafii Cmolas. Bardzo ciekawie przedstawił swoją biografię
w odpustowym wydaniu „W Blasku
Przemienienia” z 2009 r.
Czesława Kubiś

WSPOMNIENIE
O SIOSTRZE LONGINIE
HELENIE LEWICKIEJ
Nazywam się Stanisław Wargacki,
jestem misjonarzem werbistą i kuzynem śp. Siostry Longiny Heleny.
Moja Mama Zofia Wargacka, z domu
Lewicka, była siostrą stryjeczną śp.
Siostry Longiny Heleny. W domu nazywaliśmy Ją ciocią Helcią, i wszyscy wiedzieli, że chodzi o Siostrę
Longinę Helenę.
Sięgając pamięcią do czasów
dzieciństwa, a więc do lat 50. XX
wieku, żywo pamiętam, że Siostra
Helcia była zawsze mocno związana
z naszą rodziną. Z moją Mamą Zofią
łączyła Ją szczególna więź; razem
potrafiły bardzo pięknie śpiewać,
zarówno pieśni religijne, jak i patriotyczne.
Podczas urlopu w rodzinnych
stronach zawsze nas odwiedzała.
Jako dzieci z otwartymi buziami
słuchaliśmy jej ciekawych opowieści
o Jezusie i Jego Matce, Maryi. Na
pamiątkę zostawiała każdemu z nas
mały medalik nawleczony na żyłkę,
który dumnie nosiliśmy, chwaląc się
wśród rówieśników, że w naszej rodzinie mamy siostrę zakonną.
Na moją Mszę prymicyjną, a także na wyjazd na misje do Papui
Nowej Gwinei Siostra Longina podarowała mi pięknie wyhaftowany Szkaplerz karmelitański, kilka
kompletów bielizny kielichowej oraz
stuły we wszystkich kolorach liturgicznych. Niezwykle starannie wykonane święte symbole zwracały
uwagę i podziw tubylców. Dla mnie
te cenne dary od Siostry były żywym
ogniwem łączności z Bliskimi oraz z
Ojczyzną.
Jako rodzina wiemy także, że
Siostra Helcia była bardzo związana nie tylko z nami, ale i Rodziną
Sióstr Karmelitanek. Dla mnie osobiście była niedoścignionym przy-

kładem pobożności, pracowitości i poświęcenia dla Sprawy
Bożej. Dziś, jako rodzina jesteśmy wdzięczni Wam, Kochane
Siostry, za całe dobro i miłość,
których przez te wszystkie
lata, a w szczególności lata
schyłku życia ziemskiego doświadczała Sistra Helcia od
Was – Karmelitańskiej Rodziny
Zakonnej.
Nasza śp. Siostra była bar- Śp. s. Longina przed ufundowaną
dzo skromną, pobożną i o z jej inicjatywy kapliczką.
wielkim sercu osobą. Jej życie
Siostra Longina Lewicka urodziła
przepełnione było wielką miłością
się w 1934 r. w Cmolasie. Była drudo Trójjedynego Boga oraz ludzi.
gim dzieckiem Stanisławy i Michała
Jako chrześcijanie wiemy, że tylko
Lewickich. Jej rodzeństwo to: Jan,
miłość jest w stanie określić, kim
Stanisława, Józef i Bronisława. Do
naprawdę jesteśmy.
zakonu wstąpiła w wieku 17 lat.
Tylko i wyłącznie miłość prowadzi
Nowicjat odbyła w Rzymie.
i przeniesie nas na drugą stronę –
Następnie pracowała na plado wieczności. Jeśli miłość jest trecówkach w Igołomii, Ciężkowicach,
ścią naszego życia już tu na ziemi,
Częstochowie, Woli Gułowskiej,
to z łatwością przeniesiemy się do
Polskowoli, Rykach, Warszawie.
nieba, które jest domem wiecznej
W latach 80. XX wieku jako
Miłości. Tu, na ziemi, jesteśmy z
przełożona Zgromadzenia Sióstr
jednego powodu, a mianowicie po
Karmelitanek, Instytutu Naszej
to, aby nauczyć się kochać, poniePani z Karmelu, wybudowała Dom
waż Bóg jest Miłością. Wywodzimy
Zakonny w Częstochowie, do któsię z Miłości i miłość jest naszą
rego, została przeniesiona jesieglebą, na której musimy zakwitać;
nią ubiegłego roku z placówki w
Miłość jest naszym przeznaczeniem
Warszawie. Po około miesięcznym
i do niej powrócimy.
okresie choroby, 12 lipca 2020 r.
W ostatnią niedzielę do Domu
odeszła do Domu Ojca.
Wiecznej Miłości powróciła nasza
Z inicjatywy Siostry Longiny, a dla
ukochana Siostra Helcia. Wieczny
nas – Cioci Helci, w 2018 r. została
odpoczynek racz Jej dać Panie, a
wybudowana jako dar dziękczynny
światłość wiekuista niechaj Jej
kapliczka Matki Bożej, którą 3 maja
świeci! Amen!
2018 r. poświęcił ks. Stanisław
Lublin, 15 lipca, A. D. 2020,
w przeddzień uroczystości
Najświętszej Maryi Panny z
Góry Karmel. Ks. dr Stanisław A.
Wargacki, SVD

Wargacki.
My, jako rodzina Siostry Longiny,
z serca dziękujemy Panu Bogu i
Matce Najświętszej za dar Jej pięknego, skromnego życia i powołania.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
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PROFESOR FRANCISZEK ZIEJKA
– CZŁOWIEK, KTÓRY ŁĄCZYŁ
- Żegnamy człowieka instytucję w Uniwersytecie Jagiellońskim i
Krakowie – tak o zmarłym 19 lipca
Franciszku Ziejce, wybitnym polskim
historyku literatury, profesorze nauk
humanistycznych, mówił podczas
Mszy św. żałobnej rektor UJ prof.
Wojciech Nowak.
Profesor Ziejka darzył wielka
miłością pamięć o historii Polski,
dlatego zaangażował się w odnowę zabytków, nawet przewodniczył
Społecznemu Komitetowi Odnowy
Zabytków Krakowa oraz Radzie
Fundacji Panteon Narodowy w
Krakowie. Zdawał sobie sprawę, że
tylko znajomość historii daje gwarancję ciągłości dziejowej i poczucie
tożsamości narodowej.
Nic więc dziwnego, że jeszcze w
początku lat 2000 z zainteresowaniem wysłuchał delegacji z Cmolasu
z ówczesnym proboszczem, ks. prał.
Kazimierzem Szkaradkiem, który
opowiedział o Wojciechu Borowiuszu,
także rektorze krakowskiej uczelni,
znanej wówczas, czyli w XVI wieku,
jako Akademia Krakowska. Dzięki
życzliwości Profesora, udało się
wznowić działalność fundacji stypendialnej, założonej właśnie przez
Borowiusza. Jest to ewenementem
na skalę kraju, że parafia pomaga
w kształceniu swoich przedstawicieli. Franciszek Ziejka jako rektor
UJ przyjechał do Cmolasu w sierpniu 2004 r., aby oficjalnie wznowić
działalność Fundacji Stypendialnej.
Uczestniczył wtedy w uroczystościach odpustowych i przekazał
stosowane dokumenty parafii.
Profesor przede wszystkim kochał ludzi i był w tym po prostu
autentyczny i wiarygodny. Wielki
uczony, organizator, popularyzator historii i kultury, ale zwłaszcza
skromny i dobry człowiek, emanujący spokojem i ciepłem – pragnę potwierdzić te słowa obecnego rektora
UJ, bo i ja miałam zaszczyt znać
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KRONIKA
PARAFIALNA
luty - LIPIEC 2020

Do wspólnoty
Kościoła przez
Chrzest Święty
zostali włączeni:

Śp. prof. F. Ziejka w 2004 r.
na uroczystościach odpustowych
w Cmolasie.

tak wybitnego człowieka, jakim był
Profesor Franciszek Ziejka. W czasie
studiów w Krakowie chodziłam na
jego wykłady, a potem pisałam pracę magisterską pod jego kierunkiem.
Zawsze uśmiechnięty i życzliwy, po
zajęciach opowiadał anegdoty i różne historie z życia akademickiego,
ale i swojego prywatnego, opowiadał o swojej córce i synu, o swoich
dwuletnich wykładach we Francji,
zakładaniu lektoratu języka polskiego w Portugalii i wielu innych
wydarzeniach. A gawędziarzem był
znakomitym, jego opowieści zawsze
były podszyte lekkim humorem.
Studentów traktował z szacunkiem.
Kiedy spotykało się go na ulicy, nigdy nie omieszkał zamienić choćby
kilku słów.
Ksiądz
Kardynał
Stanisław
Dziwisz, który w kolegiacie akademickiej pw. Św. Anny przewodniczył
uroczystościom żałobnym, wspominał zmarłego prof. Franciszka
Ziejkę jako człowieka obdarzonego
niepospolitym intelektem i szerokim
horyzontem, wiernego najszlachetniejszym wartościom uniwersyteckim. Podkreślił, że świat akademicki
Krakowa i Polski wiele zawdzięcza
jego niestrudzonej pracy i otwartości. W krakowskim środowisku
był człowiekiem, który łączył, nie
dzielił – powiedział w homilii kard.
Stanisław Dziwisz. To dzisiaj wielka i
unikatowa cecha w naszej ojczyźnie.
Alina Ziętek-Salwik
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23.02.2020
08.03.2020
01.05.2020
09.05.2020
20.06.2020
27.06.2020
28.06.2020
04.07.2020

Daria Elżbieta Kasza
Wiktor Różycki
Nikodem Kaczmarski
Maja Helena Bańka
Patryk Nowakowski
Julia Kuzio
Antoni Mazan
Jagoda Rzeszutek
Jakub Łagoda
05.07.2020 Izabela Margańska
12.07.2020 Ksawery Fr. Lenart
Wiktoria Halat
14.06.2020 Oliwia Gul
Amelia Gul
26.07.2020 Igor Olko
Ignacy Słowiak
Julia Gruszka
Milena Krupa
0Igor Surdej
01.08.2020 Zofia Lubera
Sakrament
małżeństwa
zawarli:
18.04.2020 Dawid Michał Kopeć
i Zuzanna Maria Salwik
09.05.2020 Daniel Mateusz Pięta
i Joanna Maria Jadach
15.05.2020 Marek Piotr Majka
i Agata Wawrzonek
13.06.2020 Mikołaj Dominik
Wójcik i Anna Petejko
18.07.2020 Tomasz Paweł Ozga
i Patrycja Agnieszka Matejek
Odeszli do wieczności:
23.02.2020
05.04.2020
23.04.2020
14.05.2020
17.05.2020
24.05.2020
03.06.2020
15.06.2020
16.06.2020
23.06.2020
02.07.2020
22.07.2020

Edward Wadach
Józef Gancarz
Edmund Gul
Maria Fornal
Genowefa Mazur
Ryszard Kosiorowski
Maksymilian Serafin
Wiesław Piechota
Stanisław Jabłoński
Katarzyna Zięba
Tadeusz Dziadura
Natalia Mokrzycka

Beata Lorens
Uniwersytet Rzeszowski
Recenzja wydawnicza książki ks. Sławomira Zycha pt. „Na ojczystej
i obcej ziemi. Książę Marcin Jerzy Lubomirski (1738-1800). Zarys
biografii”, ss. 125.

KSIĄŻĘ
MARCIN JERZY
LUBOMIRSKI
Przedstawiona do recenzji książka stanowi klasyczną biografię księcia Marcina Jerzego Lubomirskiego.
Świadczy o tym sformułowanie
tytułu opracowania. Postać tytułowego bohatera, przedstawiciela
jednego z najważniejszych politycznie i majątkowo rodów magnackich
w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w.,
była przedmiotem zainteresowania częściej ze strony pisarzy niż
historyków. Pierwszy jego biograf
Władysław Chomętowski, aczkolwiek bazował na „autentycznych
źródłach”, to swej pracy wydanej w
1867 r. nadał formę beletrystyczną. Dopiero w drugiej połowie XX
w. powstały historyczne biogramy
Marcina Lubomirskiego autorstwa
Wacława Szczygielskiego i Wacława
Zarzyckiego. Oba jednak stosunkowo
mało informacji podają o ostatnich
latach życia księcia. Prezentowana
biografia zmienia ten stan rzeczy.
Jej wartością są nowe ustalenia
związane z okolicznościami śmierci i pochówku głównego bohatera.
Autor, w oparciu o dokumenty źródłowe i wspomagając się badaniami historyków regionalistów (m.in.
Krzysztofa Skowrońskiego), przesuwa datę śmierci Lubomirskiego z
1811 roku, obowiązującego w dotychczasowych opracowaniach, na
14 X 1800 rok ustalony w oparciu
o dokumenty archiwalne. Ukazuje
również wpływ księcia Marcina na

rozwój Kolbuszowej i regionu.
Treści podzielone zostały chronologicznie na dziewięć rozdziałów
obejmujących całość burzliwego
życia magnata. Tytuły rozdziałów
i podział treści w poszczególnych
rozdziałach nie budzą zastrzeżeń.
Autor porusza wszystkie aspekty
aktywności księcia Lubomirskiego.
Podstawę opracowania stanowią
źródła i literatura znane już z wcześniejszych biografii Lubomirskiego.
Zasługą Autora jest sięgnięcie do
archiwaliów związanych z parafią i
majętnością kolbuszowską. kluczowych dla ustalenia ostatnich lat życia księcia.
Autor bardzo ciekawie, pięknym
językiem, kreśli losy bohatera opracowania. Posiłkuje się przy tym licznymi odwołaniami do testów publikowanych w XVII XIX wieku. O ile
rzeczywiście cytaty źródłowe zapisane w języku epoki ilustrują i ubarwiają narrację, to należy uważać,
aby swoją długością czy trudnością
językową nie znużyły czytelnika. Z
tego względu proponuję przeniesienie do Aneksu cytatu z dokumentu
sygnowanego przez Lubomirskiego
ze stron 71 - 74. Myślę, że korzystniejsza dla narracji byłaby autorska
interpretacja treści dokumentu z
odesłaniem do oryginału zamieszczonego w Aneksie.
Proponuję również ponumerować
dokumenty cytowane w Aneksie i

zamieścić dokładniejszą informację
co do tego czy są to dokumenty rękopiśmienne czy starodruki, podać
miejsca i roku ich wydania, liczbę
stron, czy miejsce obecnego przechowywania.
Lektura opracowania nasuwa
nasuwa mi refleksję o konieczności
większego
podkreślenia
ustaleń związanych ze śmiercią
Lubomirskiego w rozdziale ..U schyłku życia”. Myślę też, że można byłoby się tutaj pokusić o komentarz
dotyczący rozbieżności co do daty
śmierci księcia. Na czym opierali się
badacze biografii Lubomirskiego podający datę 27 V 1811 r. jako czas
śmierci?
Postać
księcia
Marcina
Lubomirskiego z jego burzliwą biografią budziła do tej pory bardziej
ciekawość pisarzy niż historyków.
Zawiłe i skomplikowane losy bohatera wydają się być gotowym tematem powieści lub filmu. Rzadziej
książę Marcin przyciągał uwagę
historyków, próbujących naświetlić
poszczególne wydarzenia z jego życia w oparciu o źródła historyczne.
Tragizm i tajemniczość ostatnich lat
życia księcia sprawiły, że dopiero
badania regionalne mogły wydobyć
nieco więcej informacji na temat
jego śmierci. Stąd też każde odkrycie źródłowe i nowa próba spojrzenia na postać Lubomirskiego warta
jest uwagi.
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prace gospodarcze

REALIZACJA PRAC
REMONTOWO-BUDOWLANYCH
– KOŚCIÓŁ W CMOLASIE
I. DACH

• Powierzchnia dachu z obróbkami – 1248 m²
• Rynny leżące – 229 m
• Rury spustowe – 161 m
1. Dach
• Zanieczyszczenia, porosty, miejscowe złuszczenia
starych powłok.
• Liczne miejsca korozji, nieszczelności, perforacje
(najgorsze w okolicach wylotu starego komina i nowego
kominka inst. gazowej (ingerencja spalin). Ruchoma i
zsunięta osłona z izolacją kominka.
2. Rynny, rury spustowe.
• Nieszczelności, perforacje rynien, uszkodzone lutowania
szczególnie w narożnikach. (ok. 28-30 zlokalizowanych
miejsc przecieków), uszkodzone, nieszczelne i
skorodowane rury leżące.
• Perforacje i nieszczelności sztucerów i kolanek rur
spustowych, również na wieży.
• Zapchane rury leżące i spustowe, niedrożne odpływy
podziemne do studzienek
3. Piorunochrony
• Pozrywane, zdekompletowane piorunochrony i uziomy
oraz ich mocowania.
4. Nieszczelności mocowań krzyży.

II. ELEWACJA

• Powierzchnie pionowe tynkowane – 1473 m²
• Gzymsy - 206 mb x 0,8 m – 165 m²
• Cokół (kamień) – 158 m²
1. Ściany
• Zanieczyszczenia środowiskowe i biologiczne: porosty,
glony, przebarwienia, zacieki, szczególnie w okolicy
nieszczelnych blacharek i rynien.
• Miejscowe uszkodzenia, pęknięcia.
2. Gzymsy
• Liczne pęknięcia, uszkodzenia, ubytki (szczególnie na
wieży - strona zach. i płd. na dł. ok. 12 mb.)
• Znaczna degradacja starych powłok malarskich.
3. Wnęki okienne (glify)
• Wszystkie wnęki gdzie wstawiono nowe okna (33 szt.),
w znacznym stopniu zdewastowane uszkodzone (znaczne
nieregularne i głębokie ubytki glifów). Pozostawiona
nieobcięta pianka montażowa. Zniszczona uprzednia
geometria wnęk, glifów. Nieszczelności.
4. Cokół Kamienny
• Silne zabrudzenia, przebarwienia, glony i porosty.
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Kościół parafialny w Cmolasie od strony pn-zach.

5. Portal kamienny wejściowy (piaskowiec)
• Silne zabrudzenia chemiczne. i biologiczne (porosty i
glony)
• Silna degradacja kamienia (górna część), złuszczanie,
wymycia, ubytki. Odspojenie i ruchomość górnych bloków
na szczycie portalu. Brak fug na szczycie.
• Zniszczone i dziurawe obróbki blacharskie na szczycie.
Spróchniałe deskowanie pod nimi.
6. Wejścia boczne
• Glify wejść bocznych i wejść do zakrystii (4 szt.) nie
wykończone po obsadzaniu drzwi.

REALIZACJA
Ad. I – DACH
Ad. I.1 – Dach
• Oczyszczenie dachu przez mycie ciśnieniowe (częściowe
usunięcie złuszczających się starych powłok malarskich)
• Wykonanie uszczelnień (uszczelniacz hybrydowy) i łat z
blachy w miejscach przecieków i perforacji.
• Pod kominkiem instalacji gazowej wstawienie płata
nowej blachy powlekanej i zabezpieczenie jej dodatkowo
gruntem i farbą chemoodporną, uszczelnienie kominka.
Ponadto poprawienie mocowania kominka w części
znajdującej się na strychu.
• Pokrycie miejsc korozji farbą gruntującą reaktywną
(połać dachu, obróbki)
• Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową połaci
dachu i obróbek, blacharek ogniomurów, i gzymsów.
Ad. I.2 – Rynny, rury spustowe.
• Uszczelnienia rynien: miejscowe (uszczelniacz), miejsc
perforacji (wstawienie płatów nowej blachy), wzmocnienia
w narożnikach.
• Demontaż leżących rur na niższych częściach dachu,
montaż nowych kolanek wylotowych na wszystkich
górnych spustach.
• Demontaż uszkodzonych kolanek i sztucerów. Montaż
nowych.

• Montaż nowych kolanek (końcówek) wylotowych
wszystkich rur spustowych.
• Pokrycie miejsc korozji farbą gruntującą reaktywną
(rynny, pasy podrynnowe, spusty).
• Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową rynien,
spustów, pasów podrynnowych.
Ad. I.3 – Piorunochrony
• Usunięcie i demontaż piorunochronów. (pozostawienie
miedzianych uziomów będących w dobrym stanie na
górnej części sygnaturki, cały piorunochron i uziom z
wieży, oraz jeden uziom od płd. lewego transeptu.
• Pozostałe: Nowe linki i uziomy (od sygnaturki - na obie
strony transeptów [liki schowane w korytach i rynnach] i
linki sprowadzone do ziemi z tyłu obu transeptów). Linka
z dachu wieży do dachu nawy głównej. Linki z dachu
prezbiterium do ziemi po obu stronach tylnej ściany
prezbiterium.
Ad. I.4 – Krzyże
• Uszczelnienie mocowań krzyży, malowanie. Demontaż
krzyża z zakrystii, oczyszczenie, pomalowanie, montaż,
uszczelnienie.
INNE:
• Udrożnienie odpływów podziemnych z pomocą myjki
ciśnieniowej i węża do udrażniania kanalizacji.
• Mycie okien

Ad. II – ELEWACJA
Ad II.1 – Ściany
• Usunięcie skażenia mikrobiologicznego elewacji
(pokrycie całości środkiem zwalczającym grzyby glony
porosty).
• Mycie ciśnieniowe całej elewacji.
• Mycie i oczyszczenie miejsc przebarwionych i zacieków
za pomocą środka czyszczącego do fasad w postaci żelu
oraz zmywanie za pomocą myjki gorącowodnej (czasami
kilkukrotne w zależności od stopnia zanieczyszczeń).
• Naprawy uszkodzeń, uszczelnienia.
• Impregnacja hydrofobowa całości (natrysk
hydrodynamiczny, dwie warstwy metodą „mokro na
mokro”) za pomocą preparatu impregnującego na bazie
żywic silikonowych ( Sarsil H14/R).
Ad II.2 – Gzymsy
• Umycie ciśnieniowe, usunięcie słabych powłok
malarskich, słabych fragmentów.
• Odtworzenie ubytków. Wzmocnienie i sklejenie
uszkodzonych elementów gzymsów na wieży
(wykorzystanie żywic do iniekcji, szpachlowania i
wypełnienia pęknięć).
• Zagruntowanie i pomalowanie farbami fasadowymi na
bazie żywic silikonowych (Sarsil Eko).
Ad II.3 – Wnęki okienne (glify) 33szt.
• Oczyszczenie z pianki montażowej.
• Skucie luźnych fragmentów tynku i cegieł.,
zabezpieczenie taśmą tynkarską.

• Wyrównanie i przygotowanie glifów, zagruntowanie
gruntem (Putzgrunt).
• Wyrównanie kilkuwarstwowe [ze względu na głębokie
ubytki oraz nieosiowe osadzenie okien] (zaprawa, klej na
bazie białego cementu).Ponowne gruntowanie.
• Nałożenie szpachli (tynku) - warstwy wierzchniej
(Remmers).
• Impregnacja hydrofobowa. Uszczelnienie dodatkowe
(rama okna - glif) uszczelniaczem bezbarwnym.
• Pozostałe glify przy żaluzjach na wieży (3 szt.)
-oczyszczenie, zagruntowanie, malowanie farbą fasadową
Ad II.4 – Cokół kamienny
• Odgrzybienie, oczyszczenie chem. (żel do czyszczenia
elewacji) i zmywanie ciśnieniowe myjką gorącowodną.
(miejsca szczególnie zabrudzone i przebarwione powtarzanie czynności dwu - trzy krotne).
• Miejscowe mechaniczne oczyszczenie miejsc
zabrudzonych farbami z poprzednich malowań krat ,
blacharek, itp.
• Impregnacja hydrofobowa (Sarsil H14/R dwukrotne,
met. mokro na mokro).
Ad II.5 – Portal kamienny
• Odgrzybienie, umycie wstępne.
• Usunięcie luźnych i łuszczących się fragmentów
kamienia.
• Oczyszczenie chemiczne (żel do czyszczenia elewacji) i
umycie za pomocą myjki gorącowodnej.
• Wzmocnienie kamienia (obfite nasączenie całości
portalu, ze szczególnym uwzględnieniem słabych bloków,
za pomocą preparatu krzemionkującego (Sarsil OH-500) z
okresem sezonowania.
• Uzupełnienie ubytków za pomocą zapraw renowacyjnych
do odtwarzania kamienia. Osadzenie (przymocowanie)
luźnych bloków zwieńczenia portalu . Wykonanie fug na
górnej części portalu.
• Impregnacja hydrofobowa całości.
• Usunięcie górnych blacharek, usunięcie spróchniałych
deskowań. Oczyszczenie powierzchni.
• Wykonanie nowych deskowań (klepki wodoodporne,
zabezpieczone) i montaż. Montaż nowych blacharek.
Uszczelnienie.
Ad II.6 – Wejścia boczne
• Wykonanie nowych glifów (grunt, wyrównanie,
położenie nowej warstwy na bazie białego cementu).
• Dodatkowe wykonanie nowego tynku w płycinie na
ścianie prezbiterium (za stacją Drogi Krzyżowej), oraz
przymocowanie odklejonych fragmentów okładziny
kamiennej.
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