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PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia Mk 10,35-45
PRZEŁOŻEŃSTWO JEST SŁUŻBĄ
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli:
«Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam,
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej
Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie
pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Julius Schnorr von Carolsfeld Umycie
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie
nóg
pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których
zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie
i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć
swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

SŁUŻYĆ TO CZYNIĆ WSZYSTKO Z MIŁOŚCI
Komu z nas nie jest bliska postawa Jakuba i Jana, którzy chcieli dla
siebie uprosić zaszczytne miejsce i
znaczenie? Czy my nie marzymy o
powodzeniu, sukcesach, zaszczytnych i ważnych funkcjach? Gdzieś
chyba w sercu każdego człowieka
jest chęć bycia ważna, bycia znaczącym. Ci dwaj synowie Zebedeusza chcieli coś znaczyć, chcieli być
po lewicy i prawicy Jezusa, a więc
mieć udział w Jego władzy.
Chrystus wobec nich jest niezwykle cierpliwy, odpowiada zadając
pytanie. Pytając o to, czy mogą pić
kielich, który On ma wypić i przyjąć
ten sam chrzest. Chodzi Jezusowi o
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
To jest gorzki kielich, który Jezus
wypił do końca. Los Mistrza podzielili uczniowie, którzy z wyjątkiem
Jana ponieśli męczeńską śmierć.
Wypili więc tak jak Mistrz kielich
odrzucenia, cierpienia, wrogości,
śmierci.
Jezus reaguje spokojnie bez złości i oburzenia, a jak reaguje pozo-

stałych dziesięciu? Oburzają się na
Jakuba i Jana. Sami pewnie myśleli
o dobrych i ważnych funkcjach dla
siebie. Stąd widać, że Apostołowie
patrzyli na Jezusa jak na politycznego wybawcę. Mieli nadzieję, że sami
się wybiją, wypromują na Mistrzu z
Nazaretu.
Skąd my znamy takie zachowania – przykleić się do kogoś znaczącego, kogoś kto ma nazwisko,
kto jest znany, kto coś znaczy. Takie zachowania są powszechne i są
widywane na co dzień. Też się oburzamy na takie zachowania, krytykujemy. Nie godzimy się na takie
zachowania, bo uważamy, że trzeba
zapracować swoimi siłami, rękami,
zdolnościami.
A teraz popatrzmy jaką lekcję daje
Apostołom i nam Jezus. Uczy nas, że
w Jego logice, czyli w logice Królestwa Bożego, rządzić, panować, mieć
władzę to znaczy służyć. Jezus wie,
że ci, którzy rządzą, uciskają ludzi,
a w Jego Królestwie ma być inaczej,
ma być miłość. To jest zadanie nie

tylko dla Apostołów, choć im długo
zeszło, nim zrozumieli, że mają być
Pierwsi – Ważni, ale tak naprawdę
Ostatni, Służący wszystkim.
Każdy z nas ma być tym, który służy drugiemu: żonie, mężowi,
dzieciom, rodzicom, rodzeństwu,
kolegom, koleżankom, przypadkowo spotkanym ludziom na ulicy, w
pracy, w szkole. Służyć to być gotowym do pomocy, to widzieć drugiego i jego potrzeby, to troszczyć się
o innych. Ale to nie znaczy dać się
wykorzystywać czy pozwolić sobą
pomiatać, o nie. Służyć to obdarzać
miłością, to czynić wszystko z miłości.
Niech to słowo płynące do nas
z Ewangelii, będzie zachętą, by stawać się sługą, czyli nie tym, który
po ludzku rządzi, kieruje, panuje, ale
tym, który panuje w Królestwie Bożym. Uczmy się tego od Jezusa, który klęknął, by umyć nogi Apostołom,
a w końcu z miłości do nas zawisł
na krzyżu.
Ks. Mariusz Bilski
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odpust w cmolasie

JESTEŚMY NAPEŁNIENI
DUCHEM ŚWIĘTYM
Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

Cmolascy Apostołowie zapatrzeni w dokonujące się na ołtarzu Przemienienie

Doświadczeni alpiniści wiedzą, że
w górach ważne jest nie tylko wejście
na szczyt, ale także bezpieczne zejście.
Tylko wtedy sukces ma pełny wymiar.
Motyw wchodzenia na góry przewijał się w Cmolasie przez wszystkie
dni odpustu ku czci Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie, który w tym
roku przebiegał pod hasłem „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym”.
W homiliach kaznodziejów,
m.in. hierarchów: w piątek – ks. bp.
Kazimierza Górnego – Pierwszego
Biskupa Rzeszowskiego, w sobotę –
ks. abp. Adama Szala – Metropolity
Przemyskiego, w niedzielę bp. Jana
Wątroby – Ordynariusza Diecezji
Rzeszowskiej, w poniedziałek – ks.
bp. Edwarda Białogłowskiego –
Wikariusza Generalnego Diecezji
Rzeszowskiej, pojawiała się przede
wszystkim góra Tabor, gdzie Pan
Jezus, wziąwszy ze sobą Apostołów:
Piotra, Jakuba i Jana, przemienił się
wobec nich w obecności Patriarchów:
Mojżesza i Eliasza.
W scenie Przemieniania objawił się
Jezus także w 1585 r. trzynastoletniemu chłopcu z Cmolasu, Wojciechowi
Borowiuszowi. Duchowe owoce
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W uroczystej koncelebrze uczestniczyli
także: ks. Tomasz Blicharz – rodak
cmolaski, i ks. Wiesław Kwiatkowski
– wikariusz w Cmolasie w latach 20092013

tego wydarzenia były tak silne, że
Borowiusz, późniejszy kapłan, prepozyt krakowskiej kolegiaty św. Floriana
i rektor Akademii Krakowskiej, uczynił cztery fundacje: obrazu ze sceną
Przemienienia Pańskiego, kościoła, w
którym ten obraz został umieszczony,
szpitala dla ubogich i dwóch stypendiów dla ówczesnych żaków. Z biegiem
lat Cmolas zyskał – w szczególności za
sprawą łask doznawanych przez wiernych, modlących się do Pana Jezusa
Przemienionego – opinię miejsca cudownego, sanktuarium Pańskiego.
Motyw góry Tabor przewija się
w cmolaskim sanktuarium przynaj-
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mniej w dwóch miejscach. Pierwsze
z nich to świątynia parafialna, gdzie
wysoko w ołtarzu głównym umieszczony jest wspomniany, łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego.
Wielu pobożnych pątników, wiernych
dawnej tradycji, obchodzi ten ołtarz
na klęczkach. Drugie z tych miejsc
to monumentalny ołtarz polowy, na
którym, jak co roku, celebrowane były
uroczystości odpustowe. Procesyjne
wejście celebransów i służby liturgicznej na ten ołtarz – w obecności rzesz
pielgrzymów – to przypomnienie, że
wszyscy możemy przybliżyć się do tajemnicy Przemienienia.
Podczas głównej uroczystości odpustowej, w niedzielę, 5 sierpnia, do
tej tajemnicy nawiązał bp Ordynariusz
Jan Wątroba w homilii wygłoszonej w
trakcie sumy odprawianej w intencji
parafian, pielgrzymów, samorządowców, rolników i ludzi pracy najemnej.
Kaznodzieja zauważył, że Apostołowie
byli na Taborze onieśmieleni, wystraszeni, a przede wszystkim bezradni.
Znali Jezusa jako człowieka. Był do
nich podobny we wszystkim oprócz
grzechu. Przemieniając się wobec nich,
Jezus ukazał drugą naturę – Bożą, objawił im swoją chwałę.
„Z prawd wiary muszą wypływać
wskazania na codzienne życie – podkreślił hierarcha. – Trzeba się wewnętrznie przemienić. Trzeba porzucić «starego człowieka». Jest to wezwanie do troski o zbawienie – własne i innych. Najważniejsze słowa, jakie padły
na Taborze –– to były słowa Boga: «To
jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»”.
We wszystkie dni odpustu do dyspozycji wiernych byli księża w konfesjonałach. Można żywić nadzieję, że
uwolnienie się od grzechów i umocnienie Komunią Świętą, wsparte adoracją Najświętszego Sakramentu,
refleksją przed obliczem Pana Jezusa
Przemienionego oraz pobożna modlitwą i śpiewem, otwarły serca i umysły pielgrzymów na działanie Ducha
Świętego i pragnienie wewnętrznej
przemiany – tak potrzebnej, by z góry
zejść w codzienne życie.
Tekst i fot. Marian Salwik

z życia parafii

WYMODLONE POWOŁANIE
Księże Mariuszu! Jest Ksiądz
tegorocznym neoprezbiterem,
zatem z pewnością dobrze
Ksiądz pamięta moment
podjęcia decyzji o wyborze
kapłańskiej drogi życia. Co
zdecydowało o pozytywnej
odpowiedzi na Boże
powołanie?
Nie wiem, czy można podać jakiś konkretny moment, dzień, że to
właśnie wtedy zapadła decyzja. W
moim przypadku ta decyzja bardzo
długo dojrzewała, a może lepiej powiedzieć umacniała się. Wszyscy
wiemy, że dzieci często chcą być
strażakami, lekarzami, policjantami, a we mnie gdzieś pojawiło się „a
ja chcę być księdzem”. Na pewno z
początku było to zwykłe dziecięce
marzenie, które zaczęło kiełkować
wraz z początkiem bycia ministrantem, a więc na początku trzeciej klasy szkoły podstawowej. I tak przez
kolejne lata bycia ministrantem,
lektorem, animatorem, ceremoniarzem ta myśl o zostaniu księdzem
się umacniała.
W tej decyzji na pewno ogromną rolę odegrał przykład kapłanów,
od księdza Prałata (ówczesnego
proboszcza w rodzinnej parafii),
poprzez księży wikariuszy do obecnego księdza Proboszcza. Oprócz
tego, ale to odkryłem niedawno,
moje powołanie to owoc modlitwy,
odpowiedź Boga na modlitwę mojej
wspólnoty parafialnej, a także mojej
już zmarłej babci, która nie szczędziła modlitwy i cierpienia za mnie
i o powołania.
W końcu nadszedł dzień po maturze, kiedy ostatecznie zdecydowałem, że idę do seminarium. I tak się
stało – w czerwcu 2012 r. zawiozłem
dokumenty i złożyłem podanie o
przyjęcie do seminarium.
Gdzie rodziło się to powołanie
– na jakiej ziemi (region,
parafia), w jakiej rodzinie
i środowisku (miejskie czy

wiejskie, szkoła)?
Pochodzę z Gorlic, z parafii, pw.
św. Andrzeja Boboli, więc to tam
rodziło się powołanie. Jak mówią
niektórzy: „ziemia to kapłańska”,
ponieważ bardzo wielu księży pochodzi z Gorlic. Również w Gorlicach, uczyłem się – najpierw w
przedszkolu, później w szkole podstawowej i gimnazjum im. Ks. Jana
Twardowskiego, a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera, na profilu humanistycznym.
Jakie zadania duszpasterskie
powierzono Księdzu w parafii
w Cmolasie?
W cmolaskiej parafii, oprócz katechizowania w Cmolasie i Hadykówce, powierzono mi opiekę nad
Liturgiczną Służbą Ołtarza (w obu
wymienionych miejscowościach)
oraz nad kolędnikami misyjnymi
i Kołem Misyjnym, które spotyka
się przy kaplicy w Hadykówce. Ponadto prowadzę również spotkania
Grupy Biblijnej.
To są powiedzmy „obowiązki”
parafialne, ale są jeszcze inne nałożone przez Księdza Biskupa Ordynariusz. Myślę tutaj o nominacji na
duszpasterza osób niesłyszących w
rejonie gorlickim.
Czy Cmolas był Księdzu
znany wcześniej, czy raczej
półtora miesiąca temu było
to „pójście w nieznane”? Czy
ogarnął Ksiądz już ten „trójkąt
bermudzki” między Cmolasem,
Hadykówką i Mechowcem?
O Cmolasie słyszałem dość dawno, ale nigdy wcześniej tu nie byłem, choć 3/4 razy przejeżdżałem
przez samą miejscowość. Znany mi
był Cmolas ze słyszenie, że tu jest
odpust kilkudniowy w sierpniu, że
odbywają się tu dni wspólnoty Oaz
wakacyjnych oraz że były tu pierwsze Diecezjalne Dni Młodych. Jednak pod względem przyszłej pracy i

Ks. Mariusz Bilski podczas Mszy św.
prymicyjnej

ludzi to było to trochę „przyjście w
nieznane”. Z racji katechizowania w
Hadykówce ten kierunek mam bardzo dobrze opanowany. Jeśli chodzi
o Mechowiec, również i tam drogę
znam dobrze. Myślę, że w szczegółach i zakamarkach poznam naszą
parafię podczas pierwszej wizyty
kolędowej.
Autoprezentacji dokonał
ks. Mariusz Bilski,
od 24 sierpnia 2018 r.
nowy wikariusz w naszej parafii
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z życia parafii

MUZYCZNA UCZTA NA ORGANY,
ALTÓWKĘ I SKRZYPCE
W uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia
2018 r., w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie miał miejsce koncert kameralno-organowy. To
bardzo interesujący pomysł organisty
z naszej świątyni Michała Rodzajewskiego, który także wystąpił w czasie
koncertu.
Bardzo młodzi, ale już nagradzani
artyści: Tomasz Sokołowski (organy),

a także Seweryn Kosiorowski (altówka i skrzypce) oraz Aleksandra Szczurek (skrzypce) wykonali utwory znanych autorów z różnych okresów muzycznych, od baroku do klasycyzmu.
Warto podkreślić, że Seweryn i
Ola to artyści pochodzący z Cmolasu, więc zaprezentowali się niejako
przed własną publicznością. W wypełnionym kościele widać było wielu
młodych ludzi, którzy w skupieniu
Michał Rodzajewski i Aleksandra
Szczurek – popis na organy
i skrzypce

poddali się nastrojowi muzyki i z zainteresowaniem słuchali spokojnej,
a czasem brawurowej interpretacji
znanych dzieł muzycznych w wykonaniu ich bardzo utalentowanych rówieśników. Nagrodzili ich owacjami
na stojąco. Koncert prowadził Marcin
Serafin.
Alina Ziętek-Salwik

„Sprawcy” muzycznej uczty w Cmolasie

Czcigodnemu Księdzu Doktorowi

Pawłowi Romanowskiemu

składamy serdeczne podziękowania za ofiarna posługę kapłańską w naszej parafii,
szczególnie za kazania, które nikogo nie pozostawiały obojętnym, oraz za przybliżanie tajników Pisma
Świętegona spotkaniach Grupy Misyjnej i w komentarzach religijnych do gazetki „W Blasku Przemienienia”.
Prosimy o przyjęcie życzeń pełni Bożego błogosławieństwa w dalszym wypełnianiu powołania
„Pracownika Winnicy Pańskiej”
Wspólnota parafii Cmolas

Czcigodnemu Księdzu

Markowi Kalisiakowi

składamy serdeczne podziękowania za ofiarna posługę kapłańską w naszej parafii, w tym za katechezę dzieci
i młodzieży, troskę o kształt liturgii w naszym sanktuarium oraz opiekę nad Liturgiczną Służbą Ołtarza i Oazą,
a także za duszpasterska pieczęnad wspólnotą wiernych w Hadykówce.
Prosimy o przyjęcie życzeń pełni Bożego błogosławieństwa w dalszym wypełnianiu pięknej i wzniosłej Tajemnicy
Bożego powołania
Wspólnota parafii Cmolas
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wspomnienie

ODESZŁA POGODZONA, ŻE SPEŁNIA SIĘ WOLA NIEBA
Pewnie każdy kocha swoją Matkę i to, o napiszę, odczuwa każdy, kto stracił lub traci najdroższą
osobę. Przeżyłam chwile, które z
każdym dniem zabierały mi moją
Mamę. Byłam świadoma tego, że
odchodzi, ale jakaś iskra nadziei w
człowieku tli się do samego końca.
Moja cioteczka pocieszała mnie:
„Ty miałaś mamę 57 lat a ja tylko5...”.
Moja Mama była osobą zahartowaną trudnościami życiowymi, ale
serce miała z najkruchszego metalu
- rozdawała…, dzieliła..., pocieszała..., doradzała...
Pamiętam taki epizod: byliśmy

w Mielcu na odpuście u Trójcy Św.
Stała tam żebraczka i Mama odruchowo zaczęła szukać ,,grosza” w
torebce. Na naszą reakcję – „chodź,
przecież to naciągacze....” – odeszła,
ale gdy my zajęliśmy się kupowaniem całusów na straganie, Ona
wróciła, by żebrzącej kobiecie dać
kawałek ,,swojego Serca”.
Modliła się o szczęśliwą śmierć!
Zamówiłam intencję mszalną, bo
tak sobie życzyła. Ciągle się martwiła tym, żeby nie była dla nas ciężarem. Dlatego Pan Bóg zabrał Ją, bo
po prostu wysłuchał Jej modlitwy.
Odeszła pogodzona, że spełnia się

wola Nieba. A ja mam tę satysfakcję, że zabrałam Ją ze szpitala do
domu, gdzie razem z Tatą czuwaliśmy przy Niej. W dniu odejścia
byliśmy wszyscy przy Niej… Gdy
zakończyliśmy modlitwy za konającymi, Mama odeszła...
I jeszcze... Pragnę tą drogą podziękować wszystkim, którzy tak
licznie wzięli udział w pogrzebie naszej Mamy, Weroniki Szostak. Dziękuję za licznie zamówione Msze św.
w intencji Mamę, za modlitwy i wyrazy współczucia.
Teresa Krzysztofińska, córka

NIKT, TAK JAK ONA, NIE POTRAFI
INICJOWAĆ ŚPIEWU I MODLITWY
Do tych bardzo osobistych, co
zrozumiałe, słów Teresy Krzysztofińskiej, córki śp. Weroniki Szostak,
pozwolę sobie dołączyć kilka własnych refleksji. Nie mogą powiedzieć, że dobrze znałem Panią Szostak. Po pierwsze – stoję o stopień
niżej w tym dziejowym następstwie
pokoleń, po drugie – jestem w Hadykówce przybyszem, co prawda
już dobrze „zakotwiczonym”, ale nie
znam, bo znać nie mogę, wszystkich
hadykowskich rodzin i ich dziejów.
Jednak Pani Szostak, a właściwie
Państwo Weronika i Piotr Szostakowie, gdy tylko zamieszkałem w
Hadykówce, przykuli moją uwagę. Byli już wtedy, na początku lat
90. XX wieku, dojrzałym małżeństwem, cieszącym się liczną rodziną i zaangażowanym społecznie. Z
Ich życiowej postawy, ze słów, które
wypowiadali, biły zawsze namysł,
roztropność, spokój i godność i głęboka wiara.
Te cechy były Im bardzo przydatne, gdy lipcu 1997 r. doświadczyli ogromnej tragedii – w wypadku samochodowym zginęła Ich
najmłodsza córka, piękna dziewczyna, niespełna 18-letnia wów-

czas Agnieszka. Co wtedy przeżyli,
wiedzą tylko Oni i może najbliższa
rodzina. Ale w tym przeżywanym
bólu dali świadectwo prawdziwej
wiary – pogodzenia się z wolą Bożą.
W przypadku Pani Weroniki
Szostak to trwanie przy Panu Bogu
i przy Kościele przejawiało się także
w bardzo osobistym uczestnictwie
w życie hadykowskiej wspólnoty
wiernych – nikt tak jak Ona nie potrafił inicjować wspólnego śpiewu
podczas Mszy św. i nabożeństw oraz
wspólnej modlitwy. To w dzisiejszych czasach nie taka prosta sprawa, bo do takiego wyznania wiary
trzeba nie tylko dobrego słuchu i
silnego, pewnego głosu, ale także
odwagi cywilnej.
O zaangażowaniu społecznym
Pani Weroniki Szostak świadczy
choćby dyplom Honorowej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich nadany w 2001 r. przez Krajową Radę Kół Gospodyń Wiejskich
„w uznaniu szczególnych zasług za
ofiarną pracę na rzecz kobiet wiejskich i ich rodzin” oraz „za długoletnie kierowanie pracą Koła Gospodyń Wiejskich”.
Ktoś powie: dyplom to tylko pa-

Państwo Weronika
i Piotr Szostakowie w kaplicy w
Hadykówce – po Mszy św.
z okazji 60. rocznicy sakramentu
małżeństwa (2017 r.).

pier, takie dyplomy dostawało wiele
kobiet. A jednak nie mogę i nie chcę
wyzbyć się przekonania, że tamto
docenione dyplomem, społeczne
zaangażowanie i postawa Pani Szostak mogą inspirować do działanie
także kobiety, które obecnie tworzą
Koło Gospodyń Wiejskich w Hadykówce. A Pani Weronika z pewnością uprosi dla nich Boże błogosławieństwo!
Marian Salwik
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pielgrzymowanie 2018

Z AKCJĄ KATOLICKĄ

NA PIELGRZYMKOWYM SZLAKU
Jak co roku Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej zorganizował w
okresie wakacyjnym kilka wyjazdów
pielgrzymkowych dla wszystkich
chętnych. Każdy z wyjazdów był inny,
bo trasa wiodła w inne miejsca, ale
wszystkie wyjazdy łączyła wspólna
modlitwa i śpiew w autoTegoroczne
pielgrzymowanie rozpoczął wyjazd
do Częstochowy. W sobotę, 9 czerwca uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na
Jasną Górę, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Z Maryją w służbie
Bogu i Ojczyźnie”. Centralnym punk-

tem pielgrzymki była Eucharystia
sprawowana na jasnogórskich wałach
pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefana Regmunta. W drodze
powrotnej, co stało się już niepisaną
tradycją, nawiedziliśmy Matkę Bożą
Opiekunkę Rodzin w Leśniowie-Żarkach, aby zawierzyć Jej opiece nasze
rodziny i przy okazji kupić znane
wszystkim leśniowskie słodycze.
Kilka dni później, 14 czerwca grupa pielgrzymów udała się na 6-dniową pielgrzymkę do Medjugorie, miejscowości położonej w Chorwackiej

Pobyt w Toruniu to obowiązkowo
wizyta w redakcji i kaplicy Radia
Maryja…

...oraz spacer po zabytkowym mieście
Mikołaja Kopernika

9 czerwca uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę

Przed Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
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części Bośni i Hercegowiny, odwiedzanej przez liczne grupy pielgrzymów z całego świata. W programie
pielgrzymki było również przewidziane zwiedzanie Splitu, Dubrownika i Mostaru.
Celem kolejnego wyjazdu, w
dniach 20-22 lipca były: Licheń, Toruń i Warszawa. Trzy dni spędzone
w pielgrzymkowej rodzinie minęły
bardzo szybko. W licheńskim sanktuarium był czas na wyciszenie i
modlitwę. Pobyt w Toruniu to obowiązkowo wizyta w Radiu Maryja,
nawiedzenie nowo powstałego Sanktuarium Najświętszej Marii Panny
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św.
Jana Pawła II oraz spacer po zabytkowym mieście Mikołaj Kopernika. Dodatkowym punktem programu było
nawiedzenie Diecezjalnego Sanktu-

W świątyni Opatrzności Bożej
w Wilanowie

arium Miłosierdzia Bożego. W Warszawie zatrzymaliśmy się w kościele
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu,
gdzie znajduje się grób bł. księdza
Jerzego Popiełuszki i jego muzeum,
oraz w świątyni Opatrzności Bożej w
Wilanowie.
Jednodniowy wyjazd w dniu 25
sierpnia – w niezbyt odległe, ale mało
znane okolice Beskidu Sądeckiego
– rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Krynicy. Po krótkim
spacerze krynickim deptakiem i odwiedzeniu głównej pijalni wód mineralnych, wyruszyliśmy do Muszyny,
aby obejrzeć Ogrody Sensoryczne i
Ogrody Biblijne przy kościele św. Józefa.
W drodze do Tylicza zatrzymaliśmy się w Powroźniku, gdzie znajduje
się najstarsza drewniana cerkiew w
Karpatach, pod wezwaniem św. Jakuba Młodszego Apostoła, wpisana na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tylicz, który kiedyś był miastem leżącym na szlaku węgierskim,
dzisiaj jest spokojną, cichą miejscowością z Sanktuarium Matki Bożej
Tylickiej, erygowanym w 2016 roku.
W sąsiedztwie nowego kościoła sanktuaryjnego znajduje się zabytkowy
Golgota w Tyliczu

Cmentarz Łyczakowski

Cmentarz Orląt Lwowskich

drewniany kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz oryginalna
Golgota.
Ostatni wyjazd, w dniu 1 września do Lwowa, zakończył tegoroczne
wspólne pielgrzymowanie. Pobyt we
Lwowie to zawsze lekcja patriotyzmu i powrót do historii. Szczególnym miejscem odwiedzanym przez
wszystkich Polaków są dwa cmentarze: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Ważnym miejscem jest również katedra łacińska, w
której król Jan Kazimierz zawierzył
Polskę opiece Matki Bożej Łaskawej.
Spektakl „Wesoła wdówka” w Operze
Lwowskiej zakończył pobyt w tym zabytkowym, pięknym mieście.
Tegoroczny plan wyjazdów pielgrzymkowych udało się zrealizowć
w całości. Mam nadzieję, że w przy-

Spektakl „Wesoła wdówka”
w Operze Lwowskiej

szłym roku również znajdą się chętni
do wspólnego pielgrzymowania. Już
dziś zapraszam do wyruszenia z Akcja Katolicką na pielgrzymkowy szlak.
E. Tyczka
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młodzi w kościele

CZAS
LIDERÓW
W Rzymie trwa synod poświęcony obecności młodych w Kościele, a
także ich życiu duchowemu i ich życiowemu powołaniu. Hasło tego synodu brzmi: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Dość cicho jest
na ten temat w media, a nawet w samym Kościele, a szkoda bo temat jest
bardzo ważny. Wychodzą w trakcie
obrad synodalnych wspaniałe rzeczy,
wyłania się obraz młodych w Kościele, ale także obraz młodzieży, która za
bardzo Kościołem nie jest zainteresowana. Warto tym wydarzeniem się zainteresować, tym bardziej że owszem,
są to obrady biskupów, ale wcześniej
wielu młodych się wypowiadało w
ankietach, w wystąpieniach i teraz
również są obecni na synodzie jako
obserwatorzy czy eksperci.
Kościół już od wielu lat organizuje
Dni Młodych pod przewodnictwem
biskupów – co roku w diecezjach,
w Niedzielę Palmową, i co kilka lat
Światowe Spotkania Młodych w różnych krajach z udziałem Papieża.
Kościół widzi młodych, ale chce im
pomóc bo widzi, jak bardzo nieraz są
pogubieni, zdezorientowani. Dlatego
pokazuje im ich miejsce w Kościele
przez wiele różnych grup duszpasterskich, a także przez różne akcje, wydarzenia.
W ramach stawiania na młodych
w Kościele, w naszej diecezji w tym
roku organizowany jest cykl spotkań pod nazwą „Czas liderów”. To

propozycja dla młodych chłopców i
dziewczyn, zaangażowanych w grupy parafialne, którzy mają między 14
a 16 lat i chcą, mogą pomagać duszpasterzowi w prowadzeniu spotkań
grup parafialnych. Istotne jest to, że
to młodzi formują młodych, w czasie
tych pięciu spotkań. Tyle ich będzie w
ciągu roku formacyjnego, w soboty, w
7 miejscach naszej diecezji.
Z punktu widzenia młodzieży z
Cmolasu ważne jest to, że spotkania te
będą bardziej dostępne, choćby przez
to, że odbywać się będą bliżej niż w
Rzeszowie. Najbliżej nas – w Kolbu-

szowej. Kilku młodych podejmie ten
rodzaj formacji, szkolenia, aby jeszcze
bardziej i jeszcze lepiej służyć parafii i
swoim rówieśnikom.
„Czas liderów” to przede wszystkim szansa na własny rozwój – integralny to znaczy rozwój osobowościowy, intelektualny, ale też i duchowy. Kościół widzi młodych, stawia
na młodych i zaprasza młodych, by
wchodzili w Kościół, a przez to, by
wchodzili w relacje z Jezusem, bo Kościół to Jego Mistyczne Ciało.
Ks. Mariusz Bilski

SŁUŻBA PRZY OŁTARZU

TO ZASZCZYT I ZOBOWIĄZANIE
Wszystkich ministrantów i lektorów, a także chłopców z klasy IV
zapraszamy na spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza – ministrantów,
które w naszym sanktuarium odbywają się w następujących terminach:
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kandydaci z klasy IV – we wtorki o godz. 16:00
ministranci – w czwartki o godz. 16:20
lektorzy oraz kandydaci na lektorów – w piątki o 16:15
Miejscem naszych spotkań jest salka przy ołtarzu polowym
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Być ministrantem czy lektorem
to zaszczyt, ale także pewne wymagania, jakie niesie ze sobą służba,
m.in. posługa przy ołtarzu raz w
tygodniu.
W środy na spotkanie w kaplicy
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hadykówce zapraszamy na
spotkanie:

ministrantów – w środy o godz.
16:30;
dzieci od IV klasy
na Mszę Świętą o godz. 17:00,
a następnie na spotkanie
w ramach kółka misyjnego.

W ramach aktywnego uczestnictwa w życiu duszpasterskim parafii,
dwa razy w miesiącu (po wcześniejszym umówieniu terminu) odbywają się spotkania Grupy Biblijnej, na
których można poszerzyć swą wiedzę
i inaczej niż do tej pory spojrzeć na
Księgi Pisma Świętego i zawarte w
nich treści.
(x)

dziewczęca
służba maryjna
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co słychać u pszczelarzy

PRACA Z PSZCZOŁAMI
TO PASJA I STYL ŻYCIA
Wzięli sobie do serca kolbuszowscy pszczelarze Maryjne zawierzenie i opiekę, którym poddali się w
2013 r. w sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Leżajsku. Jubileusz
40-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy zorganizowali w niedzielę, 26
sierpnia, gdy w kalendarzu przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Wśród świętujących
znaleźli się także ci, którzy pszczołami zajmują się w Cmolasie, Hadykówce czy Mechowcu.
Modlitwa i pszczele dary
dla Pana Boga
Mszy św. koncelebrowanej w intencji pszczelarzy przewodniczył

w kolbuszowskiej kolegiacie pw.
Wszystkich Świętych bp Edward Białogłowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa rolników. W homilii ks. Biskup umieścił
tematykę pszczelarstwa w kontekście
religijnym i kulturowym. Najpierw
jednak, nawiązując do święta, podkreślił pokorę i posłuszeństwo Maryi
– zanim zrodziła Syna Bożego, świadomie stała się Jego świątynią i mieszkaniem.
Kaznodzieja przypomniał również wydarzenie z 5 grudnia 2004
r. – audiencję pszczelarzy diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej u Jana
Pawła II, podczas której papież pobłogosławił obraz Maryi Królowej

W imieniu Rejonowego Koła Pszczelarzy z Kolbuszowej Roman Jasiński, pszczelarz
z Cmolasu, ofiaruje paschał jako jubileuszowy dar ołtarza

Bp Edward Białogłowski w otoczeniu koncelebransów i pszczelarzy świętujących
jubileusz
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Pszczół (Maria Regina Apium). Ks.
Biskup zauważył, że w codziennym
życiu możemy uczyć się od pszczół
pracowitości, mądrości, porządku,
organizacji pracy, posłuszeństwa
dla wspólnego dobra. „Dziękując za
pszczoły, dziękujemy również pszczelarzom za ich pracę – powiedział bp
E. Białogłowski. – Prosimy, abyście
byli dobrymi, pracowitymi i tak dobrze zorganizowanymi jak pszczoły”.
Niejako odpowiadając na te słowa,
pszczelarze z kolbuszowskiego Koła,
w tym Roman Jasiński z Cmolasu,
złożyli w darze ołtarza paschał.
Huczne świętowanie
– pod sztandarami
i z orkiestrą
Po Mszy św. i wspólnym zdjęciu
przed kolegiatą uczestnicy jubileuszowych uroczystości, prowadzeni
przez orkiestrę i poczty sztandarowe pszczelarzy – miejscowych oraz
kół z Rzeszowa, Mielca, Jasła i Ropczyc, udali się do siedziby Miejskiego
Domu Kultury w Kolbuszowej. Tam
była okazja do oficjalnego powitania
zaproszonych gości, m.in.: kapłanów
(ks. prał. Kazimierza Osaka – dziekana dekanatu Kolbuszowa-Wschód,
ks. Lucjana Szumierza – proboszcza
parafii pw. Wszystkich Świętych w
Kolbuszowej i ks. Michała Batora –
proboszcza parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie; posła na Sejm
RP Zbigniewa Chmielowca; przedstawicieli władz różnego szczebla: Józefa
Kardysia – starostę kolbuszowskiego,
Jana Zubę – burmistrza miasta i gminy Kolbuszowa, Eugeniusza Galka –
wójta gminy Cmolas; przedstawicieli
instytucji współpracujących z pszczelarzami i ich wspierających oraz delegatów kół pszczelarzy wraz z Tadeuszem Dylonem, prezesem Zarządu
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Rzeszowie.
Spotkanie sprzyjało również składaniu jubileuszowych gratulacji i życzeń (osobiście lub poprzez odczytane podczas uroczystości adresy) oraz
dzieleniu się refleksjami na temat
pszczelarstwa. Prezes Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Kolbuszowej Jan

Uroczysty przemarsz pszczelarzy z pocztami sztandarowym

Wśród zaproszonych gości przemawiał także ks. prał. Kazimierz Osak – dziekan
dekanatu Kolbuszowa-Wschód

Gorzelany przypomniał historię ruchu pszczelarskiego na terenie Kolbuszowszczyzny. Sięga ona czasów
bartnictwa, czyli pszczelarstwa leśnego w dawnej Puszczy Sandomierskiej. Obecnie koło rejonowe, jedno
z większych na Podkarpaciu, zrzesza pszczelarzy z gmin: Kolbuszowa,
Cmolas, Niwiska i Dzikowiec. Ważne
jest to, że stale się rozwija (w 1997 r. 30
członków, w 2018 r. 93 członków, którzy posiadają 2103 rodziny pszczele).
Podczas jubileuszowych uroczystości przypomniano dorobek Koła,
które stara się jak najlepiej reprezentować interesy pszczelarzy, stale dba
o podnoszenie ich wiedzy i kwalifikacji oraz pożyteczną wymianę doświadczeń. Koło troszczy się także o
integrację tego środowiska, czego widomym znakiem jest m.in. sztandar
– powstały według projektu zaproponowanego przez Romana Jasińskiego
(w konsultacji artystycznej z artysta

plastykiem Ryszardem Szilerem), a
poświęcony 17 października 2010 r.
podczas uroczystej sumy w kolbuszowskiej kolegiacie.
W służbie pszczelarskiej
braci
Jubileusz był także okazją do przypomnienia osób zasłużonych dla
kolbuszowskiego pszczelarstwa, w
tym prezesów (działającego od 1978
r. Koła i struktur wcześniejszych):
Mariana Kwaśnika (1965-1970, Zdzisława Fedusa (6 miesięcy roku 1970),
Mieczysława Markiewicza (19701971), Eugeniusza Czepiela (1971200, a więc prezesa z wyjątkowo
długim stażem i nadal, mimo przekroczenia 90. roku życia, aktywnego
działacza Koła, czego dowód dał, zabierając głos podczas jubileuszu), Stanisława Katę (2000-2012) i Jana Gorzelanego (2012 – do chwili obecnej).
Kolbuszowscy pszczelarze (i oko-

liczni, a skupieni w tutejszym Kole)
mogą poszczycić się także wieloma
nagrodami i wyróżnieniem w różnych kategoriach, np. najlepsza pasieka – III miejsce dla Romana Ropela
z Trzciany, wyróżnienie dla Henryka
Mazura; miody odmianowe – wyróżnienia dla Kazimierza Czepieli, Henryka Mazura, Piotra Starca i Eugeniusza Wiśniewskiego. W 2016 r. w kategorii: najlepsza pasieka – I miejsce
dla Jana Gorzelanego z Kolbuszowej;
ponadto w tym samym roku RKP w
Kolbuszowej zostało uznane najaktywniejszym kołem pszczelarzy na
Podkarpacia.
Ważnym dopełnieniem aktywności był i jest udział pszczelarzy z Kolbuszowej w regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich strukturach
związkowych, by wymienić wspomnianego już tu Eugeniusza Czepiela
(prezes Koła z prawie 30-letnim stażem, trzy kadencje w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, w
tym dwie kadencje jako wiceprezes,
wieloletni rzeczoznawca i prelegent
na terenie województw rzeszowskiego i podkarpackiego), a także Romana Jasińskiego (dwie kadencje w
Zarządzie WZP, dwie kadencje jako
członek Rady Polskiego Związku
Pszczelarskiego, dwie kadencje jako
delegat na Zjazd Krajowy, od 25 lat w
Zarządzie Koła w Kolbuszowej, obecnie jego wiceprezes), Jana Gorzelanego (prezes Koła od roku 2012, członek Sądu Koleżeńskiego WZP i delegat na Walne Zgromadzenie WZP) i
Stanisława Zubera (delegat na Walne
Zgromadzenie WZP, sekretarz Koła).
Zaproszeni goście zostali obdarowani okolicznościowymi medalami oraz podarunkiem w postaci
– jakże mogłoby być inaczej – słoika
przedniego miodu. Na zakończenie
jubileuszowych obchodów prezes
Jan Gorzelany powiedział, że „praca z pszczołami to nie zawód, ale
pasja i sposób życia”. Niech te słowa
będą dobrym przesłaniem na dalsze
lata działalności Rejonowego Koła
Pszczelarz w Kolbuszowej.
Marian Salwik
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w roli głównej - kapusta

ŚWIĘTO KAPUSTY
Z „OŻENKIEM” W TLE
Mechowiec świętował po raz
piąty. Folklorystyczne ,,Święto Kapusty” miało miejsce tradycyjnie
w druga niedzielę września. Z roku
na rok cieszy się ono coraz większą
popularnością, a przybywają na nie
nie tylko lokalni, ale też okoliczni
mieszkańcy.

Panów – siekanie kapusty, a dla Pań
– wbijanie gwoździa.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Hadykówki, Dzikowca, Lipnicy i Kopci przygotowały potrawy
konkursowe z kapusty oraz stoiska
pełne smakowitości. Kowalstwo
artystyczne oraz płaskorzeźbę za-

Były widowiskowe konkursy: dla Panów – siekanie kapusty...

...dla Pań – wbijanie gwoździa

Gospodynie imprezy, KGW Prymule, częstowały wszystkich przybyłych swojskim bigosem i pajdą
chleba ze smalcem. Ze sceny pobrzmiewała muzyka w wykonaniu
kapeli podwórkowej z Sędziszowa,
Dzikowian, Prymul oraz Cmolesian. Ci ostatni rozbawili też publiczność inscenizacją pt. „Ożenek”.
Były widowiskowe konkursy: dla
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prezentowali lokalni rzemieślnicy.
Bawiły się też dzieci korzystając z
dmuchanej zjeżdżalni oraz licznych
propozycji animatorek ze świetlicy
w Mechowcu.
To była radosna niedziela, spędzana w gronie rodziny, przyjaciół i
znajomych. Zapraszamy za rok!
KGW Prymule
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Prymule z Mechowca
w pełnej krasie

KAPUSTA I ŚLIWKA
W ROLACH GŁÓWNYCH
Pierwszy dzień kalendarzowej
jesieni, czyli niedziela, 23 września,
przywitał nas słoneczną pogodą, z
czego wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. A to z tego powodu, że w tym
dniu, w naszej szkole miało odbyć się
„Święto Kapusty i Śliwki”.
O godz. 14 wszystkich zebranych
na placu szkolnym zaproszonych gości – społeczność wsi Hadykówka
oraz okolic przywitała dyrektor Szkoły Podstawowej p. Agnieszka Magda

oraz przewodnicząca Rady Rodziców
– p. Irena Kosiorowska. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in.: p. Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm
RP, p. Eugeniusz Galek – wójt gminy
Cmolas, ks. Michał Bator – proboszcz
parafii Cmolas oraz p. Halina Rozmus-Kosiorowska – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas.
Po chwili na pięknie udekorowanej
scenie pojawiły się dzieci z klas 0-III
przebrane za śliwki i kapusty. Wyglą-

Wszystkim zebranym czas umiliła kapele: „Cmolaskie Chłopoki” oraz – na zdjęciu
– kapela z Huty Komorowskiej

dały jak jesienny ogród. Przedstawiły
krótki montaż słowno-muzyczny. Z
przejęciem wyrecytowały wiersze o
tematyce jesiennej i z przytupem zaśpiewały „Kapuścianą piosenkę”.
W dalszej części imprezy wszystkie dzieci (i nie tylko) rozbawił iluzjonista, prezentując różne „sztuczki” i
obdarowując młodych widzów drobnymi upominkami, czyli zabawkami
„skręcanymi” z dmuchanych baloni-

ków. Następnie wszystkim zebranym
czas umiliła kapela „Cmolaskie Chłopoki”, wykonująca (na instrumentach
smyczkowych) różne utwory ludowe i
śpiewające przyśpiewki.
Dla wszystkich amatorów dobrej
zabawy rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce przygotowali
biesiadę z kapustą i śliwką w roli głównej. Królowała kapusta pod różnymi
postaciami, czyli gołąbki, pierogi z

Każde dziecko miało możliwość
przejażdżki na kucyku

kapustą, krokiety, łazanki, bigos itp.,
natomiast śliwkę można było znaleźć
w różnego rodzaju wypiekach. Można było skosztować również grillowanej kaszanki oczywiście z kapustą.
Wszystko było pyszne!
Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci.
Były ogromne dmuchane zjeżdżalnie,
na których wrzało od gwaru i śmiechu, Każde dziecko miało możliwość
przejażdżki na kucyku (mniejszym i
większym). Biesiadników rozbawiała
kapela z Huty Komorowskiej.
Niedzielne popołudnie upłynęło w
przyjemnej, radosnej atmosferze. Zabawa trwała do późnego wieczora. Był
to czas rozmów ze znajomymi, których nie spotykamy na co dzień. Na
imprezę przybyły całe rodziny. Nierzadko można było zauważyć babcie,
dziadków z wnukami. Taka integracja
pokoleń służy zacieśnianiu więzi rodzinnych i społecznych.
Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz przyjaciołom Szkoły Podstawowej w Hadykówce za pomoc w
realizacji kolejnej wspólnej inicjatywy.
Organizatorzy

Na pięknie udekorowanej scenie pojawiły się dzieci z klas 0-III przebrane za śliwki i kapusty
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ksm
Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie
pomagają zdystansować się od problemów dnia codziennego.
Nie rozwiązują ich bezpośrednio jednak pomagają przewartościować
i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki
Martyna Wojciechowska

KSM ODKRYWA SZLAKI…
Jeszcze wiosną zorganizowaliśmy,
wraz z asystentem grupy KSM ks. Andrzejem Tokarzem, wyjazd, którego zamierzeniem było kilka punktów docelowych.
Decyzja o wspólnym wyjeździe w Bieszczady zapadła bez chwili zastanowienia!
Podążając autobusem, w cudownej atmosferze spotęgowanej śpiewam, odwiedziliśmy kościół pw. Wszystkich Świętych w
Bliznem. To świątynia z połowy XV wieku, która znalazła się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO.

Następnym przystankiem był Ogród
Biblijny przy Bazylice Ojców Jezuitów w
Starej Wsi. Ogród obrazuje historie biblijne w oryginalny sposób. Można tu zobaczyć rzeźby z piaskowca, które prezentują
ponad 20 scen biblijnych. Wśród nich są
m.in.: Raj z postaciami Adama i Ewy pod
drzewem poznania dobra i zła, góra Synaj, tablice z dziesięcioma przykazaniami.
Miejsce to wprowadziło nas w nastrój wycieszenia i refleksji.
Dalsza część wędrówki wiązała się z

Najbardziej wyczekiwana część wyprawy wiodła nad Jezioro Solińskie

odrobiną aktywności fizycznej, gdyż podążaliśmy na wzgórze w dolinie Sanu, gdzie
znajdowały się ruiny średniowiecznego
zamku w Sobieniu. Oczywiście wszyscy
poradzili sobie z tym drobnym wyzwaniem, a nieliczni zorganizowali małe wyścigi. W naszej wycieczce nie mogło zabraknąć również chwili na słodkości, dlatego zatrzymaliśmy się, by posmakować
wyjątkowych – tak nam się przynajmniej
wydawało – wyrobów cukierniczych.
Najbardziej wyczekiwana przez nas
część wyprawy wiodła nad Jezioro Solińskie, gdzie podczas spaceru po zaporze,
przy blasku promieni słonecznych, naszym oczom ukazała się piękna panorama
tego akwenu. Mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia oraz lepiej się zapoznać.
Na koniec wyprawy, nie tracąc zapału
i energii, odwiedziliśmy Ośrodek CARITAS w Myczkowcach, zwany często jako
„Miasteczko Miłości”, na terenie którego
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, zwiedziliśmy Park Miniatur, gdzie ustawione
jest 140 makiet kościołów, Mini Zoo, a
także Ogród Biblijny, który przedstawia
historie z kart Pisma Świętego i rośliny
wymienione w Biblii. Uczestnictwo w tym
wyjeździe było nie tylko pożyteczną formą
spędzenia wolnego czasu, ale również spotkaniem z Bogiem. Wszystko odbyło się w
atmosferze dobrej zabawy, ciekawych wrażeń i grupowej integracji.
Izabela Wilk - KSM

PARAFIALNA KOLONIA NA WARMII I MAZURACH
W dniach od 17 do 25 sierpnia 2018 r.
młodzież z Cmolasu, Mechowca i Hadykówki przeżywała czas wakacji podczas
kolonii parafialnej. W tym roku udaliśmy się do jednego z najpiękniejszych
zakątków polskiej ziemi – na Warmię i
Mazury. Zamieszkaliśmy w Ośrodku Rekolekcyjnym Księży Saletynów w Mrągowie. Grupa liczyła 46 uczestników, w tym
dwóch księży, jeden kleryk i trzy panie
wychowawczynie. Ks. Łukasz Mariuszyc

i ks. Krzysztof Stawarz sprawowali opiekę
duchową poprzez celebrowanie każdego
dnia Mszy Świętej i prowadzenie nabożeństw. Nad stroną muzyczną czuwał kleryk Mateusz, który poprzez śpiew i grę na
gitarze uczył nas nowych piosenek.
W czasie trwania kolonii zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc. Zachwycaliśmy się pięknem sanktuarium Matki
Bożej w Świętej Lipce, nazywanym barokową Częstochową Północy. Odwiedzili-

Przed sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce
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śmy Reszel, a w nim zamek krzyżacki. Nie
mogło zabraknąć zwiedzania Twierdzy
Boyen w Giżycku oraz wojennej kwatery
Hitlera, zwanej Wilczym Szańcem. Wielką atrakcją okazał się rejs statkiem po największym polskim jeziorze Śniardwy.
Czas zwiedzania mieszał się z odpoczynkiem nad pięknymi mazurskimi jeziorami. Piękna słoneczna pogoda zachęcał do zażywania słonecznych i wodnych
kąpieli. Spacery po Mrągowie i Mikołajkach zapisały w pamięci miłe wspomnienia z tych urokliwych miejsc.
Pobyt na Mazurach to czas odpoczynku i budowania relacji międzyludzkich. Uczyliśmy się współpracy przez zabawę i pracę. Był czas na modlitwie, ale
i na ognisko czy dyskotekę. Dziękujemy
za milę spędzone wakacje, a nabrawszy
sił wracamy do swoich codziennych obowiązków domowych i szkolnych.
Ks. Łukasz Mariuszyc

z życia sanktuarium

KRONIKA PARAFIALNA
lipiec - październik 2018

Do wspólnoty
Kościoła przez
Chrzest Święty
zostali włączeni:
29.07.2018 Alan Sebastian Piłat
Julia Gabriela Bajor
Aleksander Stachurski
Maria Łagoda
12.08.2018 Jan Flis
15.08.2018 Alicja Kopeć
18.08.2018 Wiktor Pyra
25.08.2018 Jan Sukiennik
Nikodem Jachyra
Nikodem Okła
26.08.2018 Kamil Czachor
Nikola Miriam Serafin

1.09.2018 Wojciech Siębor
Milena Posłuszna
2.09.2018 Liliana Rzeszutek
Kamil Zawadzki
15.09.2018 Jakub Józef Pyra
23.09.2018 Miłosz Pytlak
30.09.2018 Maksymilian Stróż
7.10.2018 Karol Wilk
Odeszli do wieczności:

26.07.2018 Józefa Dypa
6.08.2018 Józefa Sochacka
11.08.2018 Weronika Wrońska
22.09.2018 Weronika Szostak

Sakrament
małżeństwa zawarli:

29.07.2018
12.08.2018
15.08.2018
25.08.2018
1.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
6.10.2018
13.10.2018
20.10.2018

Seweryn Szymon Świder i Faustyna Magdalena Kłos
Dominik Henryk Lubera i Barbara Pakłos
Grzegorz Reguła i Angelika Agnieszka Maciąg
Roman Mateusz Mazan i Katarzyna Kosiorowska
Arkadiusz Okła i Agnieszka Miroś
Krzysztof Norbert Magda i Magdalena Weronika Partyka
Krzysztof Sudoł i Katarzyna Ozga
Tomasz Krok i Katarzyna Rozalia Kopeć
Piotr Jan Kopiel i Jadwiga Danuta Szpila
Konrad Kazimierz Serafin i Małgorzata Ziętek
Bartłomiej Barszcz i Joanna Dziepak

z życia sanktuarium
28.08.2018
Pielgrzymka Klubu Seniora z Sędziszowa Małopolskiego,
20 osób
2.10.2018
Pielgrzymka Klubu Seniora z Zawady i Stobiernej,
52 osoby
9.10.2018
Pielgrzymka Klubu Seniora z Stasiówki, k. Dębicy,
20 osób

STYPENDIUM
KSIĘDZA
BOROWIUSZA
Społeczny Zarząd Fundacji im.
ks. Wojciecha Borowiusza informuje, że można ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2018/2019.
Wszystkie potrzebne dokumenty
należy składać poprzez kancelarię
parafialną w Cmolasie do dnia 10
listopada 2018 r.
O stypendium może ubiegać się
student studiów dziennych wyższej
szkoły publicznej lub niepublicznej
w Polsce, pochodzący z niezamożnej rodziny żyjącej w parafii Cmolas,
który jest osobą wierzącą, wykazuje
się dobrymi wynikami w nauce oraz
nienaganną postawą moralną i społeczną,
Ubiegając się o stypendium należy złożyć:
wniosek o przyznanie
stypendium (do Proboszcza
Parafii Rzymskokatolickiej
i Sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie),
życiorys,
kopię świadectwa dojrzałości
(potwierdzoną przez władze
szkoły średniej, której
absolwentem jest student) lub
kopię karty egzaminacyjnej
(potwierdzoną przez stosowne
władze wyższej uczelni),
zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o dochodach
rodziców i innych osób
pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Zainteresowane osoby – studentów lub ich rodziny, także stypendystów z lat poprzednich, o ile
spełniają określone wyżej warunki
– prosimy o terminowe złożenie stosownych dokumentów.
(-)
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informacje

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W KOŚCIELE I PARAFII (CZ. II)
Czy wolno na stronie
internetowej zamieszczać
fotografie osób?
– Zdjęcia z publicznych wydarzeń
można publikować w dowolnej formie tylko w planach ogólnych, tzn.
jako zgromadzenie, tłum, czyli większy zbiór osób. Natomiast fotografie
poszczególnych osób (np. wyodrębnianych z tłumu) można publikować
tylko za ich zgodą, a w przypadku
osób nieletnich (dzieci i młodzieży)
za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Chyba, że chodzi o tzw. osoby
publiczne – ich wizerunki można
publikować na tych samych zasadach, jak informacje o tychże osobach. Trzeba też pamiętać, że osoby
towarzyszące tzw. osobie publicznej
– kimkolwiek by one nie były (rodzina, znajomi itp.) – zawsze zachowują
status osób prywatnych. W sposób
szczególny dotyczy to dzieci.
Zasada wykonywania fotografii:
– Zdjęcia, które mają być publikowane nie mogą być wykonane
w sposób sugerujący związek fotografowanej osoby lub np. pojazdu z
określonym miejscem lub konkretną
osobą. Dlatego nie wolno publikować
wizerunku osób na tle np. zakładu
karnego, lokalu gastronomicznego
mającego złą reputację, agencji towarzyskiej itd., bądź w sposób zamierzony fotografowanej wraz ze znajdująca
się tuż obok przypadkową osobą mającą w środowisku złą opinię.
– Fotografie pojazdów, jeżeli nie
stanowią one elementu większego
zbioru lub zostały z niego wyodrębnione, publikować wolno tylko z nieczytelnymi tablicami rejestracyjnymi fotografowanych pojazdów. Nie
wolno także publikować zdjęć prywatnych nieruchomości, gdy nie są
one częścią planu ogólnego. W przypadku koniecznym, tak samo jak w
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odniesieniu do pojazdów, przysłonić
należy numer porządkowy posesji
pozwalający na jej identyfikację.
– Nie wolno publikować zdjęć, na
których w sposób celowy podkreślone są cechy fizyczne fotografowanej
osoby, zaś szczególnie związane z ich
niepełnosprawnością lub wadami fizycznymi.
– Nie należy publikować fotografii, na których są osoby przypadkowe, od których nie uzyskano zgody
na publikację wizerunku, albo publikując takie zdjęcie, wizerunki tychże
osób należy przysłonić.
– Uczynienie osoby jako nierozpoznawalnej nie polega tylko na
zasłonięciu jej oczu lub twarzy. Należy również zwrócić uwagę na inne
charakterystyczne szczegóły np. znamiona, blizny, tatuaże lub elementy
ubrania (np. dystynkcje na mundurze), które mogą doprowadzić do
identyfikacji osoby pomimo tego, że
jej twarz została ukryta.
– Nie wolno dokonywać, a tym
bardziej publikować zdjęć będących
fotomontażem lub w inny sposób
przekłamujących rzeczywistość. Nie
publikuje się też w Internecie zdjęć
zrobionych z ukrycia, a szczególnie
tych, które miałby ośmieszyć osobę
fotografowaną lub w jakikolwiek inny
sposób naruszyć jej dobra osobiste.
– Wykonując zdjęcia w czasie
liturgii pogrzebowej, z zasady i dla
zachowania godności osoby zmarłej
oraz wobec niej szacunku, nie fotografuje się zwłok złożonych w trumnie i takich zdjęć nie zamieszcza się
w Internecie, tym bardziej gdyby to
miało służyć zaspokojeniu ciekawości bądź wzbudzić sensację.
Osoby duchowne na fotografii:
Pomimo tego, że księża (w tym
między innymi np.: biskupi) oraz osoby zakonne poprzez swoją posługę
pełnią funkcje publiczne, zachowują
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status osoby prywatnej i w zasadzie
na publikację wizerunków tychże
osób należy od nich uzyskać zgodę.
Natomiast prymas Polski, jako osoba porównywalna do prezydenta RP
lub biskupi diecezjalni, których status
zbliżony jest do wojewodów, stają się
tzw. osobami publicznymi wówczas,
gdy wypełniają swe zadania administracyjne, a nie duszpasterskie. Taka
sama zasada dotyczy również księży,
którzy pełnią funkcje administracyjne np. dziekana („wójta gminy”).
Portale społecznościowe:
Poza parafialną stroną internetową
wszystkie wyżej wymienione zasady obowiązują również na portalach
społecznościowych, gdzie nie wolno
publikować danych osobowych, informacji i wizerunków bez zgody osób,
które one dotyczą. Oznacza to, że od
25 maja br. zabrania się w sposób dowolny i w dowolnej formie zamieszczać np. na Facebook-u fotografii osób
bez ich zgody, a już zamieszczone, gdy
zgody się nie posiada, należy z przestrzeni publicznej usunąć.
Czym jest zgoda na publikację i
jak powinna być sporządzona:
– Zgoda na publikację danych
osobowych, informacji i wizerunków winna być sporządzona na piśmie i może dotyczyć tylko jednej
konkretnej osoby. Nie występuje pojęcie „zgody zbiorowej” nawet, gdy
taka miałaby dotyczyć np. rodziny. O
publikacji wizerunku osoby nieletniej (dziecka i młodzieży) decydują
jej rodzice lub opiekunowie prawni,
przy czym zgoda musi być podpisana przez obojgu rodziców lub opiekunów, a nie przez jedną osobę.
– Warto wiedzieć – dotyczy to
głównie rodziców chwalących się
swą latoroślą – że wizerunek dziecka
np. pierwszokomunijnego można w
dowolnej formie zamieścić w Inter-

necie, jeżeli ono jest jednym z elementów planu ogólnego. Natomiast
gdy fotografowane dziecko jest wyodrębnione, a wokół niego na zdjęciu widocznych jest kilka lub kilkoro
innych dzieci, w takim przypadku
albo wizerunki pozostałych dzieci
należy przysłonić, albo uzyskać pisemną zgodę na publikację ich wizerunków w Internecie.
– Każda zgoda musi również ściśle
określać: kto, kogo, dlaczego, gdzie, w
jakim celu, kiedy i na jaki okres chce
wykorzystać dane osobowe, informacje o osobie lub jej wizerunek.
– Co bardzo ważne – jedynym
dysponentem danych osobowych, informacji i wizerunku jest osoba, której one dotyczą. Tylko tej osobie przysługuje prawo decyzji, a wyrażoną
przez siebie zgodę bez żadnego uzasadnienia ma prawo w każdej chwili
ograniczyć lub całkowicie cofnąć.

– Proboszcz nie ma obowiązku
ani możliwości usunięcia danych z
ksiąg parafialnych.
– Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku,
gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą
się do kanonicznego statusu osoby.
– Jeżeli tego typu wniosek zostanie złożony, to powinien zostać odnotowany w zbiorze i zobowiązuje
proboszcza do niewykorzystywania
danych objętych wnioskiem bez
zgody ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia
konsekrowanego lub stowarzyszenia
życia apostolskiego.

Czy wolno publikować informacje lub zdjęcia dotyczące parafii bez
zgody księdza proboszcza:
– Nie. Bowiem parafia zgodnie z
prawem kościelnym i świeckim posiada osobowość prawną i wszystkie
dane oraz informacje o niej podlegają ochronie prawnej. Również
kościół parafialny, kościoły filialne,
kaplice oraz ich wnętrza, jeżeli nie
są dobrem ogólnonarodowym, czyli
nie zostały wpisane do rejestru zabytków, podlegają ochronie i informacje o tych obiektach oraz ich zdjęcia mogą być publikowane wyłącznie za zgodą księdza proboszcza lub
osoby przez niego upoważnionej.
– Te same zasady dotyczą cmentarza parafialnego i innych miejsc,
których właścicielem, dzierżawcą
lub zarządcą jest parafia.

Czy i w jakiej formie można
zwrócić się do proboszcza
o dokonanie zmian w zbiorach danych i jaka jest
dalsza procedura?
– Wniosek o dokonanie zmian w
parafialnych zbiorach danych może
być złożony w dowolnej formie:
pisemnej lub ustnej, osobiście lub
przez pełnomocnika.
– W przypadku wniosku dotyczącego zmian w księgach ochrzczonych, małżeństw lub zgonów, na ich
dokonanie proboszcz musi uzyskać
pisemną zgodę ordynariusza miejsca.
– W przypadku odmowy dokonania zmiany wnioskodawca może
odwołać się do ordynariusza miejsca, a w przypadku odmowy ze strony ordynariusza miejsca do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,
a następnie do właściwej dykasterii
Stolicy Apostolskiej.
– Proboszcz lub, w zależności od
przypadku, ordynariusz miejsca mają
obowiązek poinformować wnioskodawcę o procedurze odwoławczej.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych
z ksiąg parafialnych
na żądanie osoby, której
te dane dotyczą?

Czy sąd kościelny może
od proboszcza lub od innej instytucji kościelnej
(np. innego sądu lub kurii)
uzyskać dane (np. dane

adresowe, dokumentację
dotyczącą zawartego małżeństwa) dotyczące osób
uczestniczących w procesie
kanonicznym, w tym osób,
które nie są i nigdy nie były
członkami Kościoła katolickiego?
– Tak, pod warunkiem, że informacje te zostaną przekazane drogą
służbową, za pośrednictwem poczty
lub osób upoważnionych z parafii
bezpośrednio do sądu. Dotyczy to też
przekazywania danych z sądu do parafii, kurii, sądów lub innych instytucji kościelnych, w tym za granicą, a w
szczególności do trybunałów i innych
dykasterii Stolicy Apostolskiej.
– Te same zasady dotyczą także
danych osób niebędących katolikami, które zawarły małżeństwo kanoniczne, którego dotyczy proces kanoniczny oraz innych osób, w szczególności świadków uczestniczących
w procesie zgodnie z przepisami
prawa kanonicznego.
– Podstawę do przetwarzania
danych przez sąd kościelny w procesach dotyczących małżeństwa stanowi sam fakt zawarcia małżeństwa kanonicznego lub wola jego zawarcia.
– W przypadku wątpliwości co
do interpretacji przepisów dekretu
Konferencji Episkopatu Polski, należy zwrócić się o pomoc do najbliższego inspektora ochrony danych,
np. w kurii diecezjalnej.
– Na podstawie dokumentu
„Praktyczne wyjaśnienia dotyczące
stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia
13 marca 2018 roku” autorstwa Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
do spraw opracowania wewnątrzkościelnych regulacji ochrony danych
osobowych. Rzeszów 2018 str.45-54.
ks. Michał Bator
(cdn.)

Redaguje zespół: Asystent kościelny - ks. Michał Bator
Adres redakcji: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, 36-105 Cmolas 252a, tel. +48 17 2837704; tel./fax +48 17 2837645; kom. 791891500
e-mail: kancelaria@parafiacmolas.pl oraz redakcja@parafiacmolas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, zmiany tytułów oraz poprawek stylistycznych. Do użytku wewnętrznego
Redaktor prowadzący: Marian Salwik Skład: Barbara Pulak

W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 3 (859) - 21 października 2018 r.

19

