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PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 9-14
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili,
tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem
jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka
i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla
mnie, grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

FARYZEUSZ I CELNIK

Juliusz Schnorr von Carolsfeldeter, Faryzeusz i celnik

Dzisiejszy fragment
Ewangelii to już kolejny,
który dotyczy modlitwy.
Pan Jezus w tym opowiadaniu chce wskazać na
dwie postawy, jakie mogą
pojawić się w naszej modlitwie.
Do świątyni przychodzi dwóch ludzi, faryzeusz, który stanął, tak jakby
całą świątynia należała do
niego. To człowiek z elity
żydowskiej, należący do
grupy czystych, najpobożniejszych. Zaczyna modlić się w duszy, ale modli
się właściwie wcale nie do
Boga, lecz rozwija przed
własnymi oczyma cały
wachlarz swoich cnót, o
których sądzi, że skoro on

je widzi, to tym bardziej
Bóg musi je dostrzegać,
doceniać i podziwiać.
Celnik natomiast –
znienawidzony poborca
podatkowy, kolaborant z
okupantem, jakim było
rzymskie imperium – nie
widzi w sobie nic dobrego
, a jedynie tylko grzech.
Nie ma nawet odwagi
podnieść oczu ku niebu.
Bije się tylko w pierś wyrażając w ten sposób świadomość kryjącego się w
nim zła.
Modlitwa obu tych ludzi jest odbiciem ich życia. Z jednej strony samowystarczalność, która prowadzi do wywyższania się
ponad innych i pełnego

pychy prezentowania całej
listy swoich zasług, z drugiej świadomość grzechu.
Ta Ewangelia nie dociera
do nas tak dobitnie, jak
wtedy, kiedy opowiadał ją
Jezus. Musimy pamiętać,
że wymowa tej ewangelicznej nauki jest niezwykle głęboka, ale i zmuszająca do konkretnej zmiany w naszym patrzeniu na
Boga, siebie i innych.
Wbrew pozorom faryzeusz nie jest złym człowiekiem, zaczyna modlitwę od dziękowania, a
nie od proszenia, jak my
to zazwyczaj robimy, potrafi opanować swe ciało, bo pości więcej razy
niż nakazywało Prawo
Mojżesza, potrafi się dzielić z innymi swym majątkiem. Ale Jezus mówi, że
woli kolaboranta, zdrajcę,
który wcale nie przychodzi, aby coś zmieniać.
Jeżeli mamy koło siebie
kogoś, kogo uważamy za
bardziej grzesznego, głupszego od siebie, to kiedy
spotkamy się z tym kimś
na modlitwie, wówczas
stajemy się faryzeuszami i
nie wyjdziemy ze świątyni

usprawiedliwieni i uzdrowieni. I może rzeczywiści, ten ktoś jest bardziej
grzeszny i głupszy, ale my
nie mamy prawa sądzenia
tego człowieka, szczególnie na modlitwie, bo nie
znamy ludzkiego serca.
„Kto służy Bogu, z
upodobaniem zostanie
przyjęty, a błaganie jego
dosięgnie obłoków” (Syr
35, 16) – mówi dzisiejsze
pierwsze czytanie mędrca
Syracha i bardzo konkretnie nawiązuje do każdej
Eucharystii, w czasie której, jak na Golgocie, pokorny Jezus modli się za
nas grzesznych do Ojca.
Pamiętajmy więc, że
dzisiejsza Ewangelia jest
niezwykle trudna i powinna nas zawstydzać
oraz kłuć w serce, bo jeśli się wywyższamy ponad innych, nie doznamy
Bożego przebaczenia. I
nie traktujmy naszych pobożnych gestów, czynów
czy modlitw jako zasługę,
ale ciągle jako łaskę od
Boga.
Ks. dr
Paweł Romanowski
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Z ŻYCIA PARAFII

tekst i foto: Alina Ziętek-Salwik

Każdy, kto w dniach 4-7 sierpnia 2016 r. zawitał na uroczystości
odpustowe do sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, mógł
zakosztować lub rozpocząć „nowe życie w Chrystusie”. Takie było też
hasło tegorocznego odpustu. Wypełniony podczas nabożeństw plac
sanktuaryjny przed ołtarzem polowym, liczni wierni kontemplujący w
cmolaskiej świątyni scenę Przemienienia Pańskiego z łaskami słynącego
obrazu i oblegane konfesjonały to najlepsze świadectwo, że wielu
pątników i parafian poważnie potraktowało zaproszenie Chrystusa
Przemienionego do odnowy swojego życia.
Bp Jan Watroba podczas homilii

TABOR – NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Kaznodzieje – w tym
przewodniczący uroczystościom w poszczególne
dni: w czwartek i piątek –
ks. inf. Wiesław Szurek (w
zastępstwie uczestniczącego w pogrzebie śp. kard.
Franciszka Macharskiego
bp. Kazimierza Górnego,
pierwszego biskupa rzeszowskiego); w sobotę – bp
Edward Białogłowski; w
niedzielę – bp Jan Wątroba,
ordynariusz rzeszowski –
nawiązywali w homiliach
nie tylko do tego, co wydarzyło na Taborze, choć
to zawsze była podstawa
rozważań, ale także do
istotnych wydarzeń, którymi obecnie żyje Kościół i
polski naród: do trwającego Nadzwyczajnego Roku
Miłosierdzia Bożego, jubileuszu 1050-lecia chrztu
Polski oraz do odbywających się pod koniec lipca
Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie i wizyty papieża Franciszka.
Ks. inf. W. Szurek podkreślał, że Przemienienia
Pańskie na Taborze otwarło
przed uczniami: Piotrem,
Jakubem i Janem nowy
horyzont rzeczywistości.
Nie wszystko wtedy rozumieli, ale usłyszeli jasne
wskazanie „To jest Syn mój,
Wybrany, Jego słuchajcie!”
(Łk 9, 35b).
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Bp E. Białogłowski, który tradycyjnie przybył do
Cmolasu, przerywając na
krótko swój udział w diecezjalnej pielgrzymce pieszej z Rzeszowa na Jasną
|Górę, zaprosił wiernych
na wędrówkę po biblijnych
górach. W Bożej historii
wszystko co ważne dokonywało się na szczytach
gór – od wzgórza Moria,
przez Synaj, Karmel, Górę
Błogosławieństw, Tabor, aż
po Golgotę. Wędrówka w
górę zawsze wymaga wysiłku, ale przez to pozwala
wędrowcy wniknąć w samego siebie, poznać swoje
słabości, doświadczyć Bożej
pomocy na pielgrzymim
szlaku ludzkiego życia.
Bp J. Wątroba nawiązał
w homilii do Światowych
Dni Młodzieży, bo to wydarzenie, którym mocno
wówczas – kilka dni po
zakończeniu – żyli wierni
w Polsce, zwłaszcza ludzie
młodzi. Jego motywem
były słowa „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni
miłosierdzie
dostąpią”
(Mt 5,7). Bp Ordynariusz
przypomniał m.in. słowa
Franciszka z pierwszego
spotkania z młodymi pod
„papieskim oknem” na
Franciszkańskiej 3. Papież
mówił tam o... śmierci
Macieja Szymona Cieśli,
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wolontariusza ŚDM, ale
także o tym, że wiara zaprowadziła tego młodego człowieka do nieba.
Nawiązując do Ewangelii
o Przemienieniu Pańskim,
kaznodzieja
wskazał,
że „Także Jezus, biorąc
uczniów na górę Tabor, nie
tyle chciał mówić o niebie,
co im chciał niebo pokazać. W czasie modlitwy
nie tylko się przemienił,
ale także uchylił tego rąbka tajemnicy, tego świata
chwały. (...) Na tej świętej
górze uczniom pokazuje, a
przez nich nam wszystkim,
perspektywę każdego, kto
w Niego uwierzy. (...) Jezus
przyszedł, aby przeprowadzić nas do nieba”.
Pośród wymienionych
wyżej, głównych nabo-

żeństw odpustowych oraz
nabożeństw niejako dopełniających uroczystości,
warto jeszcze wspomnieć
cieszące się zawsze wielką
frekwencją wiernych nabożeństwo za zmarłych, celebrowane w piątkowe późne
popołudnie na cmolaskim
cmentarzu
parafialnym.
Homilię – o wartości rodziny – wygłosił tam ks. Józef
Czachor, pallotyn, rodak
cmolaski. I swoimi rozważaniami utrafił w sedno,
bo cmentarz to miejsce,
gdzie rodziny doświadczają
szczególnej więzi – żyjący
członkowie rodzin spotykają się ze sobą, ale duchowo łącza się także z tymi,
którzy odeszli już na druga
stronę życia.

Ojcowskie błogosławieństwo dla pielgrzymów

JUBILEUSZ

tekst i foto: Marian Salwik

Jubileuszowa Msza św. ks. Józefa Czachora SAC

Ksiądz Józef Czachor SAC, rodak cmolaski, przyjął
świecenia kapłańskie 19 czerwca 1966 r. z rąk
bp. Zygmunta Choromańskiego. Rozpoczynał
swą posługę kapłańską w roku szczególnym –
Milenium Chrztu Polski. 50 lat później, najpierw
19 czerwca w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Otwocku (gdzie
ks. Józef obecnie posługuje), a następnie 3 lipca
w rodzimej parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie, z woli Opatrzności Bożej dane było
ks. Józefowi Czachorowi przeżywać złoty jubileusz
kapłaństwa. Przypadł on w czasie szczególnym –
w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
Bożego oraz w roku obchodów 1050 rocznicy
Chrztu Polski. W przytoczeniu tych dat nie o jakąś
numerologię chodzi, a o podkreślenie, że pół
wieku kapłaństwa ks. Józefa pięknie wpisało się
w życie Kościoła Powszechnego oraz w jubileusze
z dziejów naszej ojczyzny – zawsze wiernej Bogu.

KAPŁAŃSTWO WPISANE W JUBILEUSZE
Jedno pytanie
nauczycielki
Józef, mieszkaniec ukrytych w lasach Pogorzałek, był
zwyczajnym chłopcem, jak jego
rówieśnicy. Jako dziecko czy
młodzieniec raczej nie zdradzał
na zewnątrz jakiś szczególnie
czytelnych znaków powołania.
Był chyba w piątej klasie podstawówki, gdy nauczycielka,
śp. Zofia Jagodzińska, zadała
mu po lekcji j. polskiego pytanie: „Czy chciałbyś zostać
księdzem?” To pytanie nauczycielki było być może iskrą zapalającą w duszy chłopca myśl
o kapłaństwie, które potem,
przez całe lata posługi Bogu,
Kościołowi i ludziom, uważał za tajemnicę. Jeszcze przed
święceniami kapłańskimi pisał:
„Mam i chcę być wszystkim dla
wszystkich, aby jak najwięcej
ludzi zbliżyć do Boga, oddany Bogarodzicy Maryi, mojej
Matce i wspomożycielce, jako
apostoł Jezusa Chrystusa z woli
Ojca Przedwiecznego, uległy
Duchowi Świętemu” (Mój ideał
osobisty).
U Pallotynów
w Wadowicach
Po zakończeniu podsta-

wówki w 1951 r. Józef nosił
się z zamiarem wstąpienia
do Niższego Seminarium
Duchownego – diecezjalnego lub zakonnego. W jego
sprawie śp. ks. prał. Stanisław
Jagła napisał list do Wadowic,
do nowicjatu Zgromadzenia
Księży Pallotynów. Ci odpowiedzieli pozytywnie i przyjęli
go do Niższego Seminarium
Duchownego. Jednoroczny
pobyt w Wadowicach zadecydował właściwie o dalszych jego losach. Panu Bogu
ks. Józef był zawsze szczerze
wdzięczny za tamte chwile.
Trzy wymiary
pracy duszpasterskiej
Pierwszy etap posługi kapłańskiej ks. Józefa to dwanaście lat pracy wikariuszowskiej
w różnych częściach Polski.
Wspomina je mile. Były naprawdę piękne i wniosły wiele
dobra w jego kapłaństwo.
Na drugi etap złożyło się
– ku wielkiemu własnemu
zdziwieniu i zaskoczeniu – 25
lat pracy wychowawczej ks.
Józefa pośród seminarzystów
w Ołtarzewie i nowicjuszy
w Wadowicach. Co prawda
nigdy nie myślał o formacji

duchowej przyszłych kapłanów, ale też gdy Przełożeni
Zgromadzenia zlecili mu tę
pracę, nigdy nie miał do nich
pretensji, ani tym bardziej nie
„wadził się” z Panem Bogiem.
Z czasem tę pracę pokochał, a
wychowankom starał się z całego serca przekazywać to, co
w przyszłym kapłańskim życiu
najistotniejsze.
Trzeci etap to praca rekolekcyjna i misyjna. Zawsze
dorywcza, a mimo tego ks.
Józef wygłosił w czasie swego
kapłańskiego życia parę setek
serii rekolekcji i misji ludowych. W pracy kaznodziejskiej
nie ustaje, o czym można się
było przekonać ostatnio podczas odpustu parafialnego. To
sprawdzona szkoła kaznodziejska.
Do rekolekcji czy kazań
ks. Józef zawsze solidnie się
przygotowuje. Przede wszystkim jednak swoja pracę kaznodziejską poleca Duchowi
Świętemu, prosząc Go o światło, natchnienie i radość przepowiadania Słowa Bożego.
Uważa, że kaznodzieja winien
być świadom tego, iż działa w
imieniu Boga – jako Jego żywe
narzędzie i mocą Jego łaski.

Przy kazaniach ks. Józefa na
pewno nikt się nie zdrzemnie,
a nauczanie jest tak podane, że
nikt wobec niego nie pozostanie obojętny.
To Ksiądz nie ma
samochodu?
Pewnie niejeden tak by
się zapytał, widząc ks. Józefa,
który podczas letniego urlopu wytrwale pokonuje drogę z rodzinnych Pogorzałek
do kościoła w Cmolasie.
Rzeczywiście, ks. Józef nie ma
samochodu. Od lat, przyjeżdżając z Ołtarzewa, Wadowic,
a teraz z Otwocka, korzysta
z komunikacji publicznej.
Wychodzi z założenia, że do
pełni kapłańskiego życia samochód nie jest mu potrzebny.
Za to las w jego rodzinnych stronach zna doskonale.
Gdy pora ku temu, bez grzybów do domu nie wraca. Z
chmur i zachowania otoczenia świetnie odczytuje pogodę. A pogodą ducha i dobrym
słowem nieustannie obdziela
tych, których w czasie urlopu
lub przy innych okazjach odwiedza.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

ŚDM – grupa Polonii kanadyjskiej

WRAŻENIA UCZESTNIKÓW
S. Elżbieta Mruczek:
Już od ponad dwóch lat
trwały przygotowania młodzieży w parafii pw. Świętej
Trójcy w Windsor (Kanada)
do wyjazdu na Światowe
Dni Młodzieży do Krakowa. Chcieliśmy również
wziąć udział w „Dniach w
diecezji”. Pozostała zatem
decyzja, do jakiej diecezji
się wybierzemy. Będąc na
urlopie w Cmolasie, mojej
rodzinnej miejscowości, do
której zawsze chętnie wracam, zostałam zachęcona
przez proboszcza parafii ks.
Michała Batora oraz ks. wikarego Mateusza Rachwalskiego, aby przyjechać do
diecezji rzeszowskiej, a konkretnie właśnie do Cmolasu. Moja grupa nie od
razu była przekonana do tej
propozycji, gdyż młodzi nie
słyszeli wcześniej o istnieniu
takiej miejscowości. Jak się
jednak okazało, wybór okazał się trafiony w dziesiątkę.
W czasie tych dni – z ra-
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cji tego, że diecezja rzeszowska przyjęla biblijną nazwę
„Tabor” – młodzi mieli
okazję bliższego poznania
tajemnicy „Taboru”. Młodzież goszcząca w Cmolasie
była szczególnie uprzywilejowana, obcując w bliskości
łaskami słynacego Obrazu
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie. Miała też okazję
poznać historię objawienia się Jezusa w Tajemnicy
Przemienienia w tymże
miejscu.
Dzięki tym faktom oraz
dzięki wielkej życzliości
moich Rodaków młodzi
mieli odczucia podobne do
Apostołów, którzy przebywali z Jezusem w czasie Jego
Przemienienia na górze
Tabor. Stąd też w slowach
„dobrze, że tu jesteśmy” i im
podobnych wyrażali swoją
radość.
Z całego serca dziekuję
Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi, Księdzu Proboszczowi oraz Księdzu
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Markowi, Panu Wójtowi,
wszystkim Organizatorom
na szczeblu diecezjanym,
dekanalnym i parafialnym,
Kapłanom, Rodzinom, które nas przyjęły, Wolontariuszom i wszystkim, którzy
sprawili, iż dla młodzieży z
Kanady i nie tylko, „Dni w
diecezji” pozostaną na zawsze żywe w ich sercach.
Poniżej dołączam wspomnienia kilku uczestników.
Zuzia Sawicka:
Przyznam, że perspektywa wyjazdu na Światowe
Dni Młodzieży do Polski
napełniała mnie rrównocześnie radością i niepokojem. Nigdy w niczym
podobnym nie uczestniczyłam. Myślałam sobie – co
mnie tam spotka, w dalekiej Polsce? Jaka będzie ta
młodzież z całego świata?
Jak się do tego wszystkiego
dostosuje? Moje pierwsze
spotkanie nastąpiło właśnie
w parafii Cmolasie, gdzie

nasza kanadyjska grupa
była zaproszona na „Dni w
diecezjach”. Zamieszkaliśmy
w domu przemiłej rodziny
Lilli i Macieja Szubanów,
którzy przyjęli pięcioro z
nas mimo tego, że sami
mają czworo dzieci. Niezwykla gościnność naszych
gospodarzy nigdy nie będzie zapomniana.
W czasie naszego pobytu w gminie Cmolas mieliśmy okazje zobaczyć piękne
kościoły, skansen w Kolbuszowej, Muzeum Kardynała
Adama Kozłowieckiego i
wiele innych obiektów. Dowiedzieliśmy sie też o lokalnych zwyczajach, historii,
kulturze i głębokiej wierze
jej mieszkanców. Wszystko
nam sie bardzo podobało.
Imprezą, która szczególnie utkwiła mi w pamięci,
były „Igrzyska Olimpijskie”
w Kolbuszowej. Mieliśmy wtedy okazje spotkać
mlodzież z innych krajów,
wspołzawodniczyć w zawodach sportowych i tak
zwyczajnie radośnie spędzić
czas. Wszystkich uczestników, młodych ludzi z całego świata – łączyła nasza
chrześcijańska wiara. To
było prawdziwie wielkie
przeżycie. Moja wiara pogłębiła się w Cmolasie – poprzez spotkania z ludźmi i
świadectwo ich wiary, przez
cichą modlitewną refleksję.
Dziękuję wam, kochani!
Alicja Wolak:
Światowe Dni Młodzieży były dla mnie darem
Boga. Słowami nie można
opisać piękna i głębi spotkań wszystkich uczestników, których łaczyla ta sama
wiara, ale spróbuję.
Widocznym znakiem
ŚDM była odczuwalna
obecność Boga pośród nas i

w pieknie świata. Chrześcijanie z Ameryki, Hiszpanii,
Iraku i innych państw, przez
radość i wzajemną pomoc
ukazywali Boga milości i
miłosierdzia. Czułam, że
wiara łączy nas i nie ma
różnic narodowościowych.
Niesamowite
wrażenie
zrobiło na mnie przyjęcie
naszej grupy w Cmalosie
– nikt się tego nie spodziewal. Parafianie wzięli nas do
swoich domów jak najbliższą rodzinę i przygotowali
tak dużo pysznego jedzenia,
jakbyśmy przez 3 tygodnie
wędrowali i byli głodni. Organizatorzy z dumą pokazali nam zabytki, szczególne
miejsca oraz zorganizowali
wiele ciekawych spotkań i
innych atrakcji.
Dla mnie jednym z cudów Bożej miłości była
otwartość serca parafian w
Cmolasie, gdy wzieli cztery
obce dziewczyny (nas) do
swojego domu i z wielką
troska, jak i miłością opiekowali sie nami. Światowe
Dni Mlodziezy i Dni Diecezjalne byly dla mnie fantastycznym czasem.
Dominika Wojtal:
Choć nie mogłam
uczestniczyć w Światowych
Spotkaniu Młodych w Krakowie, to dane mi było przeżyć „Dni w diecezji”, które
niewątpliwie były doświadczeniem, które pozostanie
na zawsze w pamięci. To
była pierwsza wyprawa bez
moich kochanych rodziców.
Była inna niż te dotychczasowe, ale pozwoliła mi dojrzeć. Wybrałam się niewiele
myśląc, jaki ten czas może
dla mnie być. Nie wiedziałam, czy będzie to coś radosnego czy nudnego. Kiedy
zaczęłam poznawać grupę,
całe pielgrzymowanie sta-

wało się coraz piękniejsze.
Miałam wspaniały czas, do
którego ciągle będę wracać,
poznałam wspaniałych ludzi z którymi łączą mnie
niezapomniane przeżycia.
Nie chciałabym spędzić wakacji inaczej.
Julia Zalewska:
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były dla
mnie wielkim przeżyciem.
Razem z całą naszą rodziną
parafialną z kościoła Świętej
Trójcy w Windsor przybyliśmy do Polski już 11 lipca.
Pielgrzymując po naszym
pięknym kraju, mogliśmy
stanąć przy grobie bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, przed
obliczem Matki Bożej Częstochowskiej i podążać śladami św. Jana Pawła II.
Następnie przybyliśmy
do małej miejscowości
w diecezji rzeszowskiej –
Cmolasu, gdzie doświadczyliśmy
przysłowiowej
polskiej gościnności. Razem
z innymi dziewczynami z
grupy zamieszkaliśmy u
rodziny państwa Szuban.
Byli to niezwykle serdeczni
ludzie, którzy zaopiekowali
się nami jak swoimi dziećmi. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w okolicach.
Mieliśmy też okazję do
spotkania z pielgrzymami z
różnych stron świata.
Żal było wyjeżdżać od
naszych nowych rodzin, ale
czekało nas jeszcze spotkanie z Ojcem św. w Krakowie,
które zapamiętam do końca
życia. To było prawdziwe
święto – wielkie świadectwo wiary młodych z całego
świata. Jestem wdzięczna
Bogu za to, że otrzymałam
łaskę uczestniczenia w tych
szczególnych Dniach Młodzieży w mojej ojczyźnie,
Polsce.

Michał Zalewski:
Pierwszy raz w życiu
miałem okazję uczestniczenia w Światowych Dniach
Młodzieży, które odbyły się
w szczególnym miejscu dla
każdego Polaka – Krakowie.
Jednak oprócz niezwykłego
spotkania z Ojcem św., na
zawsze w moim sercu pozostanie mała miejscowość
w diecezji rzeszowskiej –
Cmolas. Zostaliśmy tam
bardzo serdecznie przywitani przez księdza proboszcza
Michała Batora i wójta gminy pana Eugeniusza Galka.
Otrzymaliśmy też piękne
upominki.
Razem z innymi chłopakami z naszej kanadyjskiej
grupy zostaliśmy bardzo
ciepło przyjęci przez rodzinę państwa Kosiorowskich.
Doświadczyłem tu niezwykłej życzliwości i gościnności. Zdążyłem zaprzyjaźnić
się z Ich synami, z którymi
dzieliłem swoje muzyczne i
sportowe pasje. Żal było odjeżdżać, ale mam nadzieje,
że jeszcze kiedyś tam wrócę.
Podobały mi się wy-

cieczki po okolicach, olimpiada sportowa w Kolbuszowej, a także festiwal
młodych w Rzeszowie, na
który przybyła młodzież z
wielu stron świata. To w tym
miejscu podczas niezwykłej
adoracji poczułem wśród
nas obecność Chrystusa
ukrytego w Najświętszym
Sakramencie.
Chcę podziękować też
ks. Markowi Kalisiakowi
z parafii w Cmolasie, który cały czas wspierał naszą
grupą i nam towarzyszył, a
w czasie meczu na olimpiadzie nawet zagrał na bramce
w kanadyjsko-polskiej drużynie.
Dziękuję z całego serca naszej siostrze Elżbiecie
Mruczek za zorganizowania
naszego wyjazdu i zabranie nas do Cmolasu, gdzie
poznałem wielu fantastycznych ludzi. Szkoda, że nie
można wszystkiego powtórzyć, ale jestem wdzięczny
Bogu za to, że mogłem doświadczyć tak wiele dobra
od Niego i drugiego człowieka.

ŚDM – s. Elżbieta Mruczek, inspiratorka pielgrzymki
Kanadyjczyków
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ŻYCIODAJNE ŹRÓDŁO
W CMOLASIE
„Życiodajne Źródło” to hasło tegorocznego diecezjalnego spotkania
młodych w Cmolasie, które odbywało się w dniach 18-20 sierpnia br.
Jednak już 17 sierpnia na terenie parafii Przemienienia Pańskiego
zgromadziło się kilkudziesięciu młodych w ramach spotkania świeckich
liderów, którzy udzielają się przy swoich parafiach i działają w różnych
wspólnotach. To właśnie do tych młodych ludzi należy współtworzenie
Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży. Młodzi dowiedzieli się m.in.,
że lider to nie dyrektor, bo dyrektor jest tylko jeden i dzierży władzę.
Zadaniem lidera jest gromadzenie wokół siebie wielu młodych ludzi,
którzy będą chcieli zaangażować się we wspólnotę i dla niej działać.
W czwartkowy wieczór
młodzi zostali przywitani na
stadionie Klubu Sportowego
Tempo Cmolas koncertem
zespołu Daj spokój, który
pomógł młodym wejść w
atmosferę radości i otwartości na Słowo Boże i drugiego
człowieka.
Pomimo wielu niedogodności związanych z
nocą spędzoną w namiocie,
młodzi rozpoczęli dzień z
uśmiechem i entuzjazmem,
modląc się jutrznią, podczas
której ks. Przemysław Jamro
zwracał uwagę na wielką miłość, jaką Bóg obdarzył każdego człowieka.
Kolejnym punktem była
celebracja, której przewodniczył ks. Tomasz Ryczek.
Po Liturgii Słowa i krótkiej
konferencji wprowadzającej, młodzi pobłogosławieni
przez kapłanów, budowali
symboliczny kościół z cegieł,
na których z jednej strony
widniało ich imię, z drugiej
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zaś imię Jezusa Chrystusa.
Cegły były symbolem tego,
że chociaż wszyscy mamy
wiele szczelin, ran i niedoskonałości, to każdy może
być częścią Kościoła, dawać
życie i dobro innym ludziom.
Po wspólnym obiedzie
ks. Piotr Gnat dołożył do
wybudowanego
kościoła
jeszcze pięć cegieł, które –
jak podkreślił w swojej konferencji – są kluczowe dla
jego funkcjonowania. Były
to kruchość, służba, prawda,
przebaczenie i miłosierdzie.
Podczas spotkania młodych nie mogło zabraknąć
też pracy w grupach, kiedy
to pod czujnym okiem animatorów toczyły się rozmowy na temat wyzwań, jakie
stawia świat, i jakie jest miejsce wspólnot w Kościele.
Kolejny punkt programu
pod nazwą „Kościół? Lubię
to!” rozpoczął ks. Krzysztof
Golas krótkim wprowadze-
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niem, po którym młodzi
wysłuchali trzech świadectw.
Karolina, Paweł i Krystyna
mówili o swoim doświadczeniu życia w Kościele, był
to nie tylko czas słuchania,
ale również czas refleksji nad
własnym życiem.
Dzień zakończył się wieczorem chwały, wypełnionym radością i entuzjazmem
płynącym z młodych serc.
Były tańce, śpiewy i modlitwa pełna uwielbienia.
Sobota stała się dniem
zdominowanym przez nastrój zadumy i wyciszenia.
Po wprowadzeniu ks. Pawła

Tomonia, wszyscy młodzi
mogli doświadczyć miłosierdzia Bożego płynącego z
sakramentu pokuty.
Spotkanie
zakończyła
Eucharystia pod przewodnictwem bp. Ordynariusza
Jana Wątroby, który w swojej homilii zachęcał młodych do czerpania z życiodajnego źródła, jakim jest
Eucharystia i Słowo Boże, do
czerpania pełnymi garściami. Nawiązując do pieśni,
która wybrzmiała na rozpoczęcie, podkreślał, że młodzi muszą pragnąć jeszcze
więcej mocy i miłości Bożej.
Ksiądz Biskup odniósł się
również do Światowych
Dni Młodzieży i prosił, aby
młodzi nie zatracili tego, co
otrzymali i zachęcał do wytrwałej pracy. Na koniec wyraził wdzięczność dla tych
wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania
zarówno „Dni w diecezji”,
jak i wydarzeń w Krakowie.
Za zorganizowanie tegorocznego spotkania młodych odpowiedzialny był
Diecezjalny
Duszpasterz
Młodzieży – ks. Krzysztof
Golas, który podkreślał, że
spotkanie ma umocnić postanowienia, które zrodziły
się podczas ŚDM i pomóc
w przybliżaniu młodych do
żywego Kościoła.
Monika Ochałek
Paweł Grodzki
Niedziela Rzeszowska nr
36/ 04.09.2016
Fot. Piotr Kordyś

Każdy mógł dołożyć cegiełkę do budowy Kościoła

także rodzice i przyjaciele.
Gdybym dziś miał możliwość wybierać jeszcze raz
drogę życia, zdecydowałbym tak samo. Kapłaństwo to piękne powołanie
w służbie Bogu i ludziom.
Czuję się szczęśliwy i spełniony jako ksiądz, choć
nieustannie odkrywam, ile
jeszcze pracy mnie czeka w
pokonywaniu moich ludzkich słabości.
Jak przebiegała
dotychczasowa droga
kapłańskiej posługi
Księdza?
Pochodzę z parafii pw.
bł. Karoliny w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie

Ks. Łukasz Mariuszyc przy ołtarzu

CHRYSTUS PRZYGOTOWUJE DO KAPŁAŃSTWA
Jak zrodziło się u
Księdza powołanie
do służby Bożej?
Co sprzyjało decyzji
o wstąpieniu do
seminarium?
Każde powołanie do
kapłaństwa ma swoją odrębną historię i ściśle się
wiąże z jakimś określonym
momentem życia, doświadczeniem życiowym.
Myślę, że Chrystus, zanim skieruje do człowieka
te słowa, które skierował
do Apostołów: „Pójdź za
Mną”, najpierw długo go
przygotowuje. Często już
od najwcześniejszych lat
życia wzywa do kroczenia
za Nim. Nie chce bowiem,
by decyzja pójścia za Nim
była pochopna, nieprzemyślana, powzięta pod
wpływem chwili i emocji.
A jak było z moim odkryciem powołania? Pochodzę z Rzeszowa. Moi
rodzice są tradycyjnymi

chrześcijanami. Uważam,
że wychowali mnie bardzo
dobrze. Pan Bóg stawiał
na mojej drodze dobrych
ludzi – znajomych i przyjaciół, którzy od najmłodszych lat zapraszali mnie
na spotkania formacyjne
parafialnej Oazy, KSM’u i
innych grup duszpasterskich. Od drugiej klasy
szkoły podstawowej byłem
ministrantem. Jako jedynak szukałem towarzystwa
w moim wieku, o podobnych zainteresowaniach, z
którym mogłem miło spędzić czas. Myślę, że spotkania te stały się początkiem
rozpoznawania powołania
kapłańskiego. Było także
wiele rozmów z księżmi,
którzy ukazywali mi piękne świadectwo kapłańskiego życia. To obudziło
we mnie wiarę w Boga i
zachęcało do dzielenia się
miłością i dobrocią z ludźmi.

Dlaczego
zostałem
księdzem? Pewnego dnia
objawił mi się we śnie
aniołek i powiedział: „Ty
będziesz księdzem”. Oczywiście żartuje, żadnych
spektakularnych wizji czy
objawień nie było. Poważnie mówiąc, o drodze
powołania
kapłańskiego zacząłem myśleć w
czwartej klasie technikum
elektronicznego, do którego uczęszczałem. Klasa
maturalna i pomoc osób
mi bliskich oraz modlitwa
upewniły mnie, że moje
miejsce jest w Seminarium
Duchownym. Było to wielkie pragnienie, by zostać
księdzem, ale w sercu rodził się także wielki lęk i
obawa, czy podołam temu
zadaniu. Otuchy dodawał
mi Pan Bóg który przez
swoje Słowo w Biblii mówił do mnie „moc w słabości się doskonali”. Wielkim
wsparciem obdarzyli mnie

przyjąłem w 2007 r. rąk ks.
bp. Kazimierza Górnego w
rzeszowskiej Katedrze.
Pierwszą
placówką
duszpasterską była parafia
w Zaczerniu (2007-2010).
Tam prowadziłem grupy
parafialne i nauczałem w
szkole podstawowej oraz
gimnazjum.
Następnie
zostałem przeniesiony do
parafii pw. św. Stanisława w Jaśle, gdzie posługę
duszpasterską pełniłem
przez 6 lat (2010-2016).
Głosiłem kazania na
Mszach św. dla dzieci oraz
katechizowałem w I LO
w Jaśle. Opiekowałem się
parafialną grupą oazową
oraz byłem opiekunem
szkolnego chóru „Soli
Deo”. Wraz z chórem prowadziłem comiesięczne
czuwania modlitewne w
parafii, na których gromadziła się młodzież z Jasła
i okolic. W Jaśle pełniłem
także funkcję duszpasterza
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młodzieży i nauczycieli.
Obecnie, od września 2016
r., pełnię posługę w parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
Jakie zadania
duszpasterskie
zostały Księdzu
powierzone?
W parafii pw. Przemienienia Pańskiego z Cmolasie zostały mi powierzone
następujące zadania dusz-

pasterskie: jestem katechetą w Zespole Szkół w Cmolasie, gdzie katechizuję w
drugich i trzecich klasach
gimnazjalnych. Ponadto
w parafii sprawuje opiekę
nad Dziewczęcą Służbą
Maryjną oraz Oazą. Jestem
także odpowiedzialny za
przygotowanie młodzieży z Mechowca i Cmolasu
do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. W pierwsze piątki miesiąca odwie-

dzam chorych z posługą
sakramentalną.
Jak postrzega ksiądz
Cmolas i sąsiednie
miejscowości
w parafii?
Okolica jest mi trochę znana, gdyż przed 10
laty jako diakon pełniłem
posługę
duszpasterską
podczas Wielkiego Postu
w parafii Kosowy. Także
przez pierwsze 3 lata mo-

Ks. Łukasz i mistyka gór

jego kapłaństwa prowadziłem kolonie parafialne
i oazy w Porębach Dymarskich. Z tego czasu mam
same miłe wspomnienia.
Doświadczyłem wielkiej
otwartości i życzliwość ze
strony ludzi.
W Cmolasie również
doświadczam
wielkiej
życzliwość ze strony parafian i uczniów z gimnazjum, w którym uczę.
Zauważam duże zaangażowanie w życie parafialne. Widzę wiele grup
duszpasterskich począwszy od dzieci po osoby dorosłe, które aktywnie chcą
włączyć się w działania
duszpasterskie parafii. Zaskakuje mnie nieustannie
życzliwa i miła atmosfera
wśród ludzi, których spotykam w tej parafii. Pragnę
życzyć sobie i parafianom,
by nasza codzienność było
dla nas sposobem na odkrycie obecności Bożej,
która wyraża się w miłości
i otwartości na drugiego
człowieka.
Autoprezentacji dokonał
ks. Łukasz Mariuszyc

Z ORGANAMI JESTEM ZAPRZYJAŹNIONY
Skąd Pan przybywa
do Cmolasu, z jakim
wykształceniem
i z jakim
doświadczeniem
muzycznym?
Mieszkam w Wolicy
Piaskowej
k/Sędziszowa
Młp., mieszkańcem Wolicy
jestem niespełna rok, jest to
rodzinna miejscowość mojej żony. Pochodzę z miejscowości Łączki Brzeskie,
należą one do gminy Przecław, tam się wychowałem
i tam też stawiałem swoje
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pierwsze kroki w dojrzewaniu do zawodu organisty.
Od najmłodszych lat czynnie posługiwałem w parafii jako ministrant, lektor i
kantor.
Kiedy byłem jeszcze w
szkole podstawowej, rodzice podjęli decyzję o posłaniu mnie do szkoły muzycznej. Takim sposobem
zostałem uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej
w Mielcu im. Mieczysława
Karłowicza – I, a następnie
II stopnia. Moim głównym

instrumentem była altówka, instrumentem dodatkowym był fortepian. Chętnie
grałem na altówce, lecz z
niemniejszym
zapałem
przykładałem się do fortepianu.
W późniejszym czasie
zdałem egzaminy do Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie,
pobierając w nim naukę gry
na organach oraz fortepianie w klasie prof. dr hab. ks.
Andrzeja Zająca. W wieku
15 lat rozpocząłem pracę na
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stanowisku organisty w parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Książnicach k/Mielca i
posługiwałem w niej nieprzerwanie przez okres 10ciu lat.
W maju br. rozpocząłem poszukiwanie pracy,
w nowej dla mnie - diecezji rzeszowskiej. W czerwcu przyjąłem propozycję
zastępstwa organisty w sędziszowskiej Farze na czas
określony, a od sierpnia,
po zwolnieniu się etatu w
Cmolasie, pełnię posłu-

gę organisty w tutejszym
Sanktuarium.
Co zafascynowało
Pana w muzyce
organowej?
Czy na organach
gra Pan tylko
muzykę
kościelną?
Organy to instrument
królewski w sensie różnorodności brzmienia oraz
możliwości wykonawczych.
Na żadnym pojedynczym
instrumencie nie uzyskamy
tak rozbudowanej polifonii.
O muzyce organowej nie
można mówić ogólnie, bo
nurtów jest mnóstwo.
Mnie od zawsze fascynowała muzyka dawnych
mistrzów, ciepłe brzmienia
i bogata polifonia. Mniej
urzeka mnie muzyka organowa współczesna, pełna
dysonansów i innowacyjnej
harmonii. Wolę raczej staroświecko i klasycznie – życiowe poglądy takie same!
(śmiech).
Na organach oprócz
muzyki kościelnej gram
muzykę klasyczną/poważną, najchętniej utwory Johanna Pachelbela. Często
po mszach św. wykonuję
postludia różnych autorów,
lecz to już też raczej utwory
typowo pisane na zakończenie nabożeństwa. Innej muzyki nie wykonuję.
Czy zdążył się już
Pan „zaprzyjaźnić”
z organami w
cmolaskiej świątyni?
Czego ten instrument
„wymaga” od Pana?
Jestem zdecydowanie
zaprzyjaźniony, a nawet...
zakochany. Z instrumentami w polskich świątyniach
bywa różnie – od świetnych do nienadających się

do akompaniamentu liturgicznego. Tutaj lepiej sobie nie mogłem wymodlić
(śmiech), każdy organista
marzy o takich organach!
Spora liczba głosów oraz
najlepsza z możliwych –
traktura mechaniczna. Dodatkowo w stanie idealnym,
bo świeżo po przebudowie.
Jestem zachwycony!
A czego ten instrument
„wymaga” ode mnie? Na
pewno refleksu przy registracji (zmienianiu głosów
organowych), ponieważ
nie ma tu żadnej elektroniki wspomagającej, wszystko odbywa się za pomocą
wyciągania kołków, lecz
wza mian ten typ organów
odpłaca się niezrównaną
bezawaryjnością. Dodatkowo im większa liczba
włączonych głosów, tym
większy opór klawiszy, dlatego trzeba mieć „wyrobioną rękę”. Klawiatura nożna
jest za to bardzo przyjemna
i wygodna. Instrument wymaga również wyjątkowej
dbałości, czystości oraz
meldowania ks. Poboszczowi o najmniejszych
usterkach.
Podsumowując, Parafia
Cmolas może być z tego instrumentu dumna! Podejrzewam, że to jeden z najlepszych instrumentów w
całej diecezji rzeszowskiej,
co jest dla mnie zaszczytem
i wyróżnieniem. Będę się
starał dostarczać samych
pozytywnych doznań muzycznych za pomocą tego
instrumentu podczas wszelkich nabożeństw.
Czasami słychać, że
melodie pieśni grane
przez Pana są dla
parafian w Cmolasie,
no powiedzmy, mało
znane. Czy przewiduje

Łukasz Bukała-Pusz – nowy organista w Cmolasie

Pan edukację, czy też
liczy Pan, że zbiegiem
czasu parafianie
się przyzwyczają
i nauczą nowych
pieśni?
Jeśli chodzi o repertuar,
to jestem na etapie badania
co się tu śpiewa, a czego się
nigdy nie śpiewało. Owszem, jest to jakiś początkowy problem, ponieważ
nie jestem „miejscowy”,
lecz wielu parafian zdążyło
mnie już zatrzymać i wyrazić swoje zadowolenie , że są
nowe pieśni podczas mszy i
bardzo się podobają.
Jeśli chodzi o naukę to
jest to czas przejściowy, w
tej chwili badam możliwości adaptacyjne parafian,
kilka pieśni, które były obce,
wychodzi coraz lepiej i słychać już śpiew. Uważam , że
wierni w tej parafii są bar-

dzo zdolni i drzemie w nich
duży potencjał. Proszę mi
wierzyć, że ten śpiew dopiero się wybudza. Sam muszę
się jednak zastanowić, jak
będzie wyglądało poszerzanie repertuaru pieśni, czy
będę tylko umieszczał pieśń
na rzutniku tekstowym i
często wykonywał , czy też
zacznę nauczać przed mszą,
dzieląc pieśń na fragmenty
do powtórzeń. Wszystko
się dopiero okaże, niemniej
jednak nauczanie pieśni należy do obowiązków organisty i będę to czynił.
Zachęcam w tym miejscu wszystkich parafian do
czynnego uczestnictwa w
Mszy św. oraz do głośnego
śpiewania na chwałę naszemu Panu!
Autoprezentacji dokonał
Łukasz Bukała-Pusz,
nowy organista w Cmolasie
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Z ŻYCIA PARAFII
Tegoroczny odpust w kaplicy pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Hadykówce celebrowany
był w sobotę, 25 czerwca. Przed południem
uroczystej sumie odpustowej przewodniczył
i homilię wygłosił ks. Stanisław Rząsa, rodak
hadykowski, kapłan diecezji lubelskiej,
od 1998 r., czyli od początku istnienia proboszcz
parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
w Lubartowie. Uroczystość odpustowa
stwarzała także okoliczność do podziękowania
za wieloletnią ofiarną pracę kościelnego
p. Józefowi Rząsie (ojcu głównego Celebransa).
W godzinach popołudniowych mieszkańcy
wioski i goście świętowali na tradycyjnym już
festynie rodzinnym.
Msza św. odpustowa pod przewodnictwem ks. Stanisława Rząsy

DZIĘKCZYNIENIE ZA MATCZYNE KRÓLOWANIE
Wraz z ks. Stanisławem
do
współcelebrowania
Najświętszej Ofiary stanęli: ks. prał. Kazimierz
Osak, dziekan dekanatu
Kolbuszowa-Wschód, ks.
dr Paweł Romanowski z
Cmolasu oraz ks. Józef
Węglicki z sąsiadującej
z Hadykówką parafii w
Komorowie. W konfesjonałach nie zabrakło kapłanów do posługi Pojednania.
Podczas
sumy
asystę
sprawowali strażacy OSP
Hadykówka. Od strony
duchowej nad całoscią czuwał ks. Michał Bator, proboszcz parafii i sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie.
W kazaniu ks. S.
Rząsa najpierw przypomniał, że czczona także w
Hadykówce ikona Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
jest najbardziej znanym na
świecie obrazem Maryi.
Hadykowski odpust pięknie wpisał się w dobiegający
końca (27 czerwca 2016 r.)
roczny jubileusz 150-lecia przywrócenia ikony do
kultu publicznego. Kaplica
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pod takim Maryjnym wezwaniem sprawia, że wierni
są w „szkole Maryi”. Matka
Boża nieustannie o nich się
troszczy, wspiera, pomaga,
wysłuchuje ich próśb i nad
nimi króluje.
Dalej kaznodzieja wskazał, że w „szkole Maryi”
człowiek uczy się wierzyć w
Boga i Jego Słowo oraz podążać za nim, uczy się – tak
jak Maryja podczas zwiastowania, a potem nawiedzenia swojej krewnej, Elżbiety
– odkrywać swoje powołanie i mieć odwagę je realizować: w kapłaństwie, życiu
zakonnym, małżeństwie czy
powołanie do życia w samotności. Uczy się pokory
i zaufania Synowi Bożemu,
nawet wtedy gdy człowiek
Go nie rozumie. „Będąc z
Jezusem na weselu w kanie Galilejskiej, wiedziała,
że można Mu we wszystkim zaufać – zauważył ks.
Stanisław – I przekazała sługom, i ludziom wszystkich
pokoleń to najważniejsze
przesłanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam
powie!” (...) Wpatrujmy się

w Maryję i ciągle się pytajmy, co zrobiłaby Maryja w
takiej sytuacji, w jakiej ja
się znajduję. I prośmy, by
zawsze była dla nas Matka
Nieustającej Pomocy”.
Po dopełnieniu się
Eucharystii i błogosławieństwie końcowym nastąpił
wzruszający moment podziękowania Panu Józefowi
Rząsie za jego wieloletnią
posługę kościelnego w hadykowskiej kaplicy. Nie bę-

dzie przesady w określeniu,
że ta mała świątynia, w której na miarę swojego powołania posługiwał Bogu i ludziom, była dla Pana Józefa
„drugim domem”, a on tego
„domu Bożego” dobrym
aniołem. I choć bieżące
obowiązki Pan Józef przekazał p. Kazimierze Durak, to
jako ten dobry anioł jest w
kaplicy zawsze z ogromnym
szacunkiem i uznaniem widziany i honorowany.

Tradycyjna asysta strażaków OSP
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Okolicznościowe spotkanie, które po Mszy św. odbyło się w miejscowej remizie,
tradycyjnie było okazją – w
obecnosci m.in. p. Zbigniewa
Chmieowca – posła na Sejm
RP i p. Eugeniusza Galka –
wójta gminy Cmolas – do
wielu refleksji z życia lokalnej społeczności. Ze strony
Pana Wójta padło zapewnienie, że w najbliższym
czasie (na pewno w perspektywie roku) powstanie

w Hadykówce plac zabaw, o
który zabiega rada sołecka i
mieszkańcy.
Na
popołudniowe
świętowanie złożyły się
występy dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Hadykówce,
prezentacja pracy Policji,
której funkcjonariusze zostali zaproszeni na festyn,
oraz koncert zespołu „Sowa
Band” z Sędziszowa Młp.
tekst i foto:
Marian Salwik

Festyn rodzinny to frajda dla dzieci

NA MATKĘ BOŻĄ ZIELNĄ W MECHOWCU
15 sierpnia w Kościele
katolickim obchodzona jest
uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny,
nazywana Świętem Matki Bożej Zielnej. Uroczystość ta jest
największym i prawdopodobnie najstarszym świętem maryjnym chrześcijaństwa. Tego
dnia lud przynosząc wiązanki
zbóż, owoców i roślin dziękuje Matce Bożej Wniebowziętej
za pomoc w ciężkiej pracy na
roli oraz za uzyskane plony.
W tę uroczystość każda
gospodyni znosi do kościoła
snopki ziół podówczas kwitnących: maku, piwonii, szałwii, macierzanki, wrotyczu,
kopru, kminku, prosa tureckiego, końskiego szczawiu,
ziela świętojańskiego, marony, lulku, bożego drzewka,
rozmarynu, mięty, melisy,
kwiatów większych, np. georginii, dzwonków itd., używanych dla bydła, ze szczerą
wiarą, że poświęcenie przez
kapłana powiększy ich moc
uzdrawiającą i zachowawczą.
Do bukietu ziół dodawano również inne rośliny,
takie jak zboża, marchew czy
jabłka, co można uznać za
reminiscencję dawnego, dożynkowego charakteru uroczystości. Inną pozostałością
po zwyczajach dożynkowych

w obchodach uroczystości
Wniebowzięcia jest święcenie
wianków. Górale beskidzcy wiją je z poleju, czyścicy,
macierzanki, mięty, jałowca,
borówki, poziomki, jeżyny i
polnych kwiatów. Poświęcone
zioła to nie tylko lekarstwo,
służyć one miały również jako
ochrona przeciw gradowi i
piorunom. W czasie burzy
kładziono je na oknie obok
zapalonej gromnicy.
Teologicznie zioła są powiązane z Matka Bożą poprzez walor zieloności (łac.
virditas), który przez teologów średniowiecznych był
wiązany z dziewictwem. Pełna zieloności w swym dziewictwie Maryja stawała się
naturalną opiekunką również
pełnych zieloności pół. Matka
Boża jest też przecież Uzdrowieniem Chorych. Wielka
uroczystość Uzdrowicielki
jest więc najlepszym dniem
święcenia
uzdrawiających
ziół. Takie praktyczne aspekty
mariologii najłatwiej przenikały do religijności ludowej.
Prosty lud jednak, dla wytłumaczenia sobie przyczyn
święcenia ziół w tym dniu,
nie przeprowadzał takich
wywodów jak wyżej. Znacznie częściej sięgał do legendy,
zgodnie z którą po otwarciu

grobu Maryi znaleziono w
nim, zamiast Jej ciała, świeże
zioła i kwiaty, co miało zapoczątkować ich święcenie.
Poświęcone rośliny miały różnorodne zastosowanie.
Bukiety i wianki trzymano
cały rok, wierzono, że chronią od nieszczęścia, choroby
czy pioruna. Wianki czasem
wieszano na drzwiach, a bukiety z Zielnej wkładano za
święte obrazy. Wyciągnięte
z nich zioła były szczególnie
skuteczne w leczeniu ludzi i
zwierząt. Czasem podkładano je też umarłym pod głowę.
Koło Gospodyń Wiejskich „Prymule” z Mechowca
co roku uroczyście świętuje
Wniebowzięcie NMP. Go-

spodynie ubrane w stroje ludowe przynoszą do kaplicy w
Mechowcu wieniec ze zbóż
oraz wiązanki dając przykład
młodszym pokoleniom do
kultywowania tradycji i wiary.
Uroczystość
Wniebowzięcia umacnia w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdziemy się w domu Ojca w
niebie. Wdzięczni Bogu i Jego
Matce, przynosząc do poświęcenia wiązanki kwiatów,
zbóż, roślin, warzyw mamy
nadzieję, że kiedyś w wieczności, Maryja przedstawi nas
Bogu z naręczem dobrych
uczynków, naszego pięknego
życia, zgodnego z wyznawaną
wiara i przykazaniami.
Oprac. W. Serafin

KGW „Prymule” – wierne tradycji świętowania MB Zielnej
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Budynek WTZ w Cmolasie po tertmomodernizacji

ZMIANY W CMOLASKICH WARSZTATACH
Czas szybko mija, ale
wiele nowego i dobrego
wydarzyło się w cmolaskiej filii Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Kolbuszowej.
Dzięki dotacji uzyskanej z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie przeprowadzona
została termomodernizacja
obiektu. Wymienio wszystkie
okna, budynek został docieplony styropianem o grubości
12 cm, nałożono tynk akrylowy, ocieplono kominy, kostkę
odbojową. Budynek wygląda
świeżo i pięknie, a podopieczni placówki mają komfort
pracy, szczególnie w zbliżającym się okresie zimowym.
Z codziennego życia
ośrodka ważnym do odnotowania jest fakt, że nasze
warsztaty są pierwszą placówką w Polsce, która podpisała umowę licencyjną na
wykonywanie ekologicznej
podpałki K-Lumet. Proces
produkcji odbywa się w całości na warsztatach i wykonują
ją osoby niepełnosprawne.
Zakupiony został profesjonalny sprzęt, taki jak: łuparki do drewna, maszynki do
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wykonywania podpałek oraz
specjalny zatapialnik, w którym podpałki są nasączane
parafiną. Gotowy produkt
jest pakowany do pudełek,
małych po 3 lub dużych po 16
sztuk i będzie sprzedawany w
Kolbuszowej oraz Cmolasie.
Podpałka składa się z drobnych patyczków zwiniętych
w walec, w środku ma knot i
w całości jest nasączona parafiną. Dzięki tej technologii
wykonania jest ekologiczna,
a wydajnością zdecydowanie
przewyższa tradycyjne podpałki.
W ramach współpracy z Zakładem Aktywności
Zawodowej
(ZAZ)
w
Rzeszowie uczestnicy warsztatów będą niebawem odbywali praktyki zawodowe
na stanowiskach pracy w

rzeszowskim ZAZ. Do ich
zadań będzie należało wykonywanie podpałki K-Lumet
oraz praca przy produkcji
świec.
Celem Warsztatów jest
przygotowywanie osób niepełnosprawnych do podjęcia
zatrudnienia, dlatego placówka nawiązuje kontakty z
lokalnymi przedsiębiorcami,
aby w Warsztatach wykonywać niektóre prace produkcyjne lub konfekcyjne, na co
dzień realizowane w tych firmach. Dzięki tej współpracy
uczestnicy ośrodka nabywają
niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz poznają zakresy
czynności zawodowych, jakie
mogą w przyszłości wykonywać w pracy zawodowej.
Mimo krótkiego okresu
działalności cmolaskiej filii
Warsztatów placówka mocno
zintegrowała się ze środowiskiem lokalnym. Mieszkańcy
gminy często odwiedzają
ośrodek, przynoszą materiały
do wykonywania prac oraz
zamawiają produkty wytworzone przez podopiecznych placówki. Najchętniej
zamawiane są dekoracyjne
skrzynki na kwiaty, skrzy-

W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 3 (853) 23 października 2016 r.

nie na zabawki, kompozycje
kwiatowe, donice i inne, a
niebawem pełną parą ruszy
sprzedaż podpałek.
Wkrótce zostaną również
zagospodarowane pomieszczenia na piętrze budynku.
Powstaje bowiem Fundacja
Caritas „Centrum Animacji
Społecznej”, której celem będzie prowadzenie działań na
rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji,
kultury, sportu i integracji.
Fundacja będzie służyć placówkom Caritas, w szczególności będzie ukierunkowana
na działania lokalne. To szansa na rozwój Warsztatów i
ich podopiecznych, ale też na
integrację całego środowiska
lokalnego. Obecnie trwa proces rejestracyjny, a niebawem
poinformujemy o pierwszych działaniach nowej
Fundacji. Zapraszamy chętnych do współpracy, szczególnie mieszkańców gminy,
szkoły oraz ośrodki kultury i
wszystkich zainteresowanych
podejmowaniem wspólnych
działań na rzecz naszego środowiska lokalnego.
Daniel Jakubowski

Z ŻYCIA AKCJI KATOLICKIEJ
Jedną z form
działalności
Parafialnego
Oddziału Akcji
Katolickiej na rzecz
wspólnoty parafialnej
są pielgrzymki, które
dają możliwość
nawiedzenie miejsc
świętych i ciekawych
oraz wspólnej
modlitwy.
Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

WSPÓLNE PIELGRZYMOWANIE UBOGACA
Tegoroczny letni sezon
pielgrzymkowy
rozpoczął
się 18 czerwca wyjazdem do
Częstochowy i Leśniowa.
W Leśniowie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej
Opiekunki Rodzin, a także
nowicjat OO. Paulinów opiekujących się sanktuarium.
Kolejny szlak pielgrzymkowy prowadził do Lichenia.
Trasa wiodła przez Jasną
Górę, Gidle z cudowną figurką Matki Bożej Uzdrowicielki
Chorych, a w drodze powrotnej przez Głogowiec – miejsce
narodzin św. Siostry Faustyny
Kowalskiej i Kałków-Godów
z sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej Królowej Polski.
Światowe Dni Młodzieży
i trwający Jubileuszowy Roku
Miłosierdzia były inspiracją do odwiedzenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach
oraz leżącego w pobliżu sanktuarium św. Jana Pawła II. W
Krakowie był również czas
na chwilę modlitwy przed
cudowną figurą Pana Jezusa
Ukrzyżowanego w Opactwie
Cystersów w Mogile oraz
przed figurą św. Rity z Cascii w
zabytkowym kościele pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej
na krakowskim Kazimierzu.
Ta żyjąca w śerdniowieczu
święta Włoszka jest patronką

od spraw trudnych i beznadziejnych.
Aby wyruszyć na kolejną pielgrzymkę – do Lwowa
– trzeba było wstać bardzo
wcześnie. Autokar czekał na
parkingu koło kościoła parafialnego o godz. 3 w nocy.
Przewodnikiem po mieście,
gdzie na każdym kroku spotykamy się z polskością, była
Polka, mieszkanka Lwowa
mówiąc z lekkim lwowskim
zaśpiewem.
Zwiedzanie
lwowskich zabytków, pobyt
na wzgórzach Wuleckich,
cmentarzu Łyczakowskim i
cmentarzu Orląt Lwowskich,
Msza Święta w Katedrze i
na koniec opera „Jezioro
Łabędzie” w pięknym i słynnym Teatrze im. Salomei
Kruszelnickiej, wypełniły cały
dzień.
Sezon pielgrzymkowy zakończył wyjazd do Markowej,
gdzie 17 marca br. otwarte
zostało Muzeum Polaków
ratujących Żydów podczas II
wojny światowej im. Rodziny
Ulmów. Tam także znajduje się skansen prowadzony
przez Towarzystwo Przyjaciół
Markowej. Po drodze do
Markowej pielgrzymi zatrzymali się na Mszę św. w
Sanktuarium Matki Bożej
Rzeszowskiej, a w drodze po-

wrotnej w łańcuckiej Farze
gdzie czczona jest Matka
Boża Szkaplerzna. Dla pielgrzymów dużym przeżyciem,
oprócz zwiedzania Muzeum

w Markowej, było wejście
do krypty grobowej rodziny
Potockich w łańcuckiej Farze.
E.T.

W Ustrobnej – miejscu urodzenia bł. S. K. Starowieyskiego

W Markowej – przy Muzeum im. Rodziny Ulmów
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Z ŻYCIA AKCJI KATOLICKIEJ
W tym roku przypada 75. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Stanisława Kostki
Starowieyskiego, patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Z tej okazji w sobotę,
1 października parafia pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej koło Krosna,
gdzie urodził się i spędził dzieciństwo błogosławiony, zorganizowała
konferencję poświęconą temu nietuzinkowemu człowiekowi. Na konferencję
przybyli przedstawiciela Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej oraz
diecezji sąsiednich: przemyskiej i tarnowskiej. Inauguracyjnej Mszy Świętej
przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, a homilię wygłosił ks. Witold
Ostafiński. Gościem honorowym spotkania był bratanek błogosławionego
– Kazimierz Starowieyski. Ciekawą konferencję przygotował ks. Zbigniew
Kulik autor książki opisującej życie i męczeńską śmierć bł. Stanisława na tle
stosunków społecznych i gospodarczych ówczesnej Polski.

BŁ. STANISŁAW STAROWIEYSKI PATRON AK
„Żył tak jak był wychowany: służąc Bogu, Ojczyźnie, rodzinie, sąsiadom”
Do świętości bł. Stanisława doprowadziło zwykłe życie. Urodził się 11 maja 1895
r. W 1920 r. walczył w stopniu
oficerskim w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. poślubił Marię Szeptycką i osiadł
w Łaszczowie, na ziemi tomaszowskiej. Zasłynął jako dobry ziemianin – zapobiegliwy
gospodarz i przykładny ojciec
rodziny, odznaczający się dużą
pobożnością i miłosierdziem
wobec potrzebujących. W
1930 r. rozpoczął działalność

w Akcji Katolickiej. Papież
Pius XI, za działalność katolicką i pracę w AK, mianował go
swoim tajnym szambelanem.
Wybuch II wojny światowej przerwał działalność
Starowieyskiego. 19 czerwca
1940 r. został aresztowany
przez gestapo. Początkowo
więziony był w Rotundzie
zamojskiej, potem na Zamku w Lublinie skąd został
przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego
Sachsenhausen, a następnie

Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Cmolasie DO

do obozu w Dachau. W nieludzkich warunkach obozu
nie zatracił godności ludzkiej. Organizował wzajemną
pomoc dla współwięźniów,
przewodniczył – wbrew zakazom – nabożeństwom. Nieludzkie warunki, ciężka praca,
tortury spowodowały nawrót
choroby z czasów wojennych.
Zmarł w wieku 46 lat, skatowany przez obozowego kapo
w nocy z Wielkiej Soboty na
Niedzielę Wielkanocną 13
kwietnia 1941 r. Kardynał

MIEJSC ŚWIĘTYCH W EUROPIE

TERMIN: 19-26.06.2017

CENA OBEJMUJE:

przelot samolotem Lizbona – Warszawa, autokar
(klimatyzacja, WC, barek), ubezpieczenie KL, NNW, KL
od chorób przewlekłych – pakiet rozszerzony, noclegi
w hotelach **/***, pokoje standard 2- i 3-osobowe,
z łazienkami, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje,
zgodnie z programem, opiekę pilota na trasie przejazdu,
śpiewnik pielgrzyma, transport z lotniska w Warszawie

CENA NIE OBEJMUJE:

opłata 40 euro – opłata obligatoryjna, płatna u pilota
w dniu rozpoczęcia pielgrzymki; obejmuje koszty
dewizowe związane z realizacją programu (parkingi,
opłaty drogowe, ekologiczne i klimatyczne w hotelach
itp.), dopłata do pokoju jednoosobowego 130 euro/os.,
napoje do obiadokolacji (kawa, herbata itp.), prywatne
wydatki i inne nie objęte programem, taca na Mszach
św., system Tour Guide w kwocie 30 zł/os.
WAŻNE: program jest ramowy, możliwe zmiany
w programie, cena 2600 zł obowiązuje przy grupie
min. 48 osób.
Zaliczka po zapisaniu się na listę w wysokości 300 zł
na konto Biura Podróży Matteo Travel
(35-604 Rzeszów, ul. Łukasiewicza 24).
Nr konta 87 1020 4391 0000 6402 0108 7113
z dopiskiem: Sanktuaria Europy: 19-26.06.2017;
Parafia Cmolas; imię i nazwisko oraz adres.
Zapisy i informacje dodatkowe:
Lidia Pietras tel. 697-323-817
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Adam Kozłowiecki (rodem
z Huty Komorowskiej), który przebywał razem z nim w
obozie powiedział: „Nie mam
najmniejszej wątpliwości, że
był to bohater i święty”.
Ojciec Św. Jan Paweł II,
beatyfikując S. Starowieyskiego 13 czerwca 1999 r. w
Warszawie w grupie 108 błogosławionych męczenników,
dał AK w Polsce nowego –
obok św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika – orędownika i
patrona.
E.T.

CENA: od 2600 zł

PROGRAM PIELGRZYMKI:
DZIEN 1 – PODRÓŻ Zbiórka w godzinach porannych. Wyjazd autokarem, w czasie podróży
– obiadokolacja. Nocny przejazd w kierunku Francji. DZIEŃ 2 – LA SALETTE Przyjazd do
La Salette. Zwiedzanie sanktuarium, czas na osobistą modlitwę. Zakwaterowanie w domu
pielgrzymka, obiadokolacja. Możliwosć uczestniczenia w wieczornej procesji. Nocleg. DZIEŃ
3 CARCASONE – LOURDES Śniadanie. Wyjazd w kierunku Carcasonne. Zwiedzanie miasta
– kompleks obronny, średniowieczna Cite – górne miasto, warowna forteca, kościół St.
Nazaire. Przejazd do Lourdes. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Ok. godz. 21 udział
w procesji Maryjnej. Nocleg. DZIEŃ 4 – LOURDES Śniadanie. Zwiedzanie sanktuarium
(krypty, kaplica Adoracji, Grota Objawień, muzeum uzdrowień i miasta – Moulin Boly,
gdzie znajduje się dom rodzinny św. Bernadetty, Le Cachot – kościół, hospicjum, muzeum
objawień, cmentarz. Czas wolny, następnie procesja Eucharystyczna z błogosławieństwem
chorych. Powrót do hotelu na obiadokolację. Ok. godz. 21 udział w nabożeństwach.
Nocleg. DZIEŃ 5 – OVIEDO, SANTIAGO DE COMPOSTELA Śniadanie. Przejazd do Oviedo.
Zwiedzanie miasta – Katedra San Salvador gdzie według tradycji przechowywana jest
chusta z Oviedo czyli sudarium, w które zawinięto w grobie głowę Chrystusa. Przejazd
do Santiago de Compostela, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. DZIEŃ
6 – SANTIAGO DE COMPOSTELA, FATIMA Śniadanie. Zwiedzanie sanktuarium – miejsca
spoczynku św. Jakuba Apostoła. Czas na modlitwę. Przyjazd do Fatimy. Zakwaterowanie
w hotelu. Obiadokolacja. O godz. 21.30 udział w procesji. Powrót do hotelu, nocleg. DZIEŃ
7 – FATIMA, NAZARE Śniadanie. Aljustrel – wioska narodzin św. Franciszka i Łucji, czas
na modlitwę. Przejazd do Nazare – kościół Nossa Senhora da Nazaré. Plażowanie. Wyjazd
do Lizbony. Spacer po centrum miasta. Obiadokolacja w jednej z restauracji w centrum
miasta. Wyjazd na lotnisko o godz. 22.30. DZIEŃ 8 POWRÓT Wylot z Lizbony o godz. 1:15.
Przylot do Warszawy o godz. 6.10. Przejazd autokarem do miejsca zamieszkania.
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WIEŚCI LOKALNE

Z BOGIEM ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY
We wtorek, 6 września 2016 r. w przedszkolu – Ochronce św. Józefa w
Cmolasie uroczystą Mszą św.
rozpoczęto nowy rok szkolny
2016/17. W Eucharystii, której
przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Michał Bator – proboszcz i kustosz sanktuarium
Przemienienia
Pańskiego
w Cmolasie., uczestniczyły

dzieci przedszkolne, rodzice i personel przedszkola.
Dzieci śpiewały pieśni i recytowały wezwania modlitwy
wiernych, natomiast rodzice
czytali czytania liturgiczne.
Uczestnicy sprawowanej liturgii mieli możliwość przyjęcia
Jezusa do swojego serca pod
dwoma postaciami. Na zakończenie Eucharystii każde

dziecko oraz personel przedszkola zostali umocnieni indywidualnym błogosławieństwem Bożym.
Po umocnieniu duchowym przyszedł czas
na pokrzepienie ciała. Ks.
Proboszcz obdarzył każdego
z przedszkolaków „słodka
niespodzianką”. Tak umocnieni możemy odważnie po-

dejmować wyzwania, jakie
nas czekają w nowym roku
szkolnym, wierząc, że dobrze
wykorzystany czas, dany nam
przez Bożą Opatrzność, pomoże nam bardziej pokochać
Boga oraz człowieka, którego
On stawia nam na naszej drodze życia.
Rodzice dzieci z „Ochronki”

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W OCHRONCE

Liturgię Słowa czytali rodzice

We wtorek, 11 października 2016 r. w przedszkolu –
Ochronce św. Józefa w Cmolasie odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W Eucharystii
uczestniczyli: rodzice, dzieci oraz personel przedszkola. Mszę
św. celebrował i homilię wygłosił ks. Michał Bator – proboszcz
i kustosz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
Wszyscy aktywnie włączyli się w sprawowaną Liturgię; dzieci
przedszkolne śpiewały pieśni i recytowały wezwania modlitwy
wiernych, natomiast rodzice czytali Słowo Boże.
Po zakończonej Eucharystii rodzice wyrazili wdzięczność
Ks. Proboszczowi i personelowi przedszkola za trud i serce
wkładane w wychowanie ich pociech. Uroczystość zakończyła
się miłą niespodzianką, którą przedszkolakom sprawił Ksiądz
Proboszcz – każde dziecko otrzymało „słodki upominek”.
Rodzice dzieci z Ochronki

STYPENDIUM KSIĘDZA BOROWIUSZA
Społeczny Zarząd Fundacji im. ks. Wojciecha Borowiusza informuje,
że można ubiegać się

o stypendium na rok akademicki 2015/2016.
Wszystkie potrzebne dokumenty można składać poprzez kancelarię parafialną
w Cmolasie do dnia 6 listopada 2016 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.

Rozliczenie Fundacji
za rok akademicki
2015/2016
WPŁATY:
Róże różańcowe
Samorządowcy
Indywidualni
darczyńcy
Przedsiębiorcy
Parafia
Razem

2 080 zł
910 zł
700 zł
200
2 110 zł
6 000 zł

WYDATKI:
Dwa stypendia
po 300 zł przez
10 miesięcy
roku akademickiego
6 000 zł

Zainteresowane osoby – studentów lub ich rodziny – prosimy o terminowe złożenie
stosownych dokumentów.
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Z ŻYCIA SANKTUARIUM
26.06.2016 Pielgrzymka grupy turystycznej z Przemyśla.
14.07.2016 Dzień wspólnoty Oazy Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Białogłowskiego
(6 wspólnot, 420 osób, 17 kapłanów).
ŚDM
Grupa węgierska (16 osób).
ŚDM
Grupa kanadyjska (18 osób pod przewodnictwem s. Elżbiety Mruczek).
30.07.2016 Pielgrzymka z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej z Piastowa, arch. warszawska (47 osób).
04.08.2016 Liturgia na rozpoczęcie uroczystości odpustowych ku czci Przemienienia Pańskiego
pod przewodnictwem ks. inf. Wiesława Szurka.
6.08.2016 Liturgia odpustowa w uroczystość Przemienienia Pańskiego pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Białogłowskiego.
Pielgrzymka „Legionu Maryi” z Lublina (50 osób).
Pielgrzymka piesza z parafii Przedbórz (20 osób, kapłan: ks. Józef Jaworski)
Pielgrzymka piesza z parafii Trzęsówka i Ostrowy Baranowskie (120 osób, kapłani: ks. Stanisław Majda, ks. Tadeusz Kulig,
ks. Przemysław Hajduk).
Pielgrzymka rowerowa z parafii Lipnica (40 osób, kapłan: ks. Piotr Setlak).
Piesza pielgrzymka z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej (170 osób, kapłan: ks. Marcin Dudek).
Pielgrzymka piesza z parafii Poręby Dymarskie (45 osób, kapłan: ks. Grzegorz Siciak).
Pielgrzymka piesza z parafii Niwiska (100 osób, kapłan: ks. Kazimierz Frańczak).
Pielgrzymka piesza z parafii Kopcie (40 osób, kapłan: ks. Michał Łukasik).
Pielgrzymka piesza z Tuszowa Narodowego (12 osób).
Piesza pielgrzymka z parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej (140 osób, kapłan: ks. Paweł Sikora).
Pielgrzymi indywidualni z parafii Komorów, kapłan: ks. Józef Węglicki
Pielgrzymi indywidualni z parafii Zarębki, kapłan: ks. Marek Prajsner
07.08.2016 Liturgia głównej uroczystości odpustowej ku czci Przemienienia Pańskiego
pod przewodnictwem ks. bp. Jana Wątroby, biskupa rzeszowskiego.
22. piesza pielgrzymka z Baranowa Sandomierskiego, Skopania, Woli Baranowskiej ( 90 osób, kapłan: ks. Andrzej Machowicz).
Pielgrzymka autokarowa z parafii Kupno (40 osób, kapłan: ks. Kazimierz Osak).
Pielgrzymka autokarowa Rodziny Radia Maryja z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Mielca (50 osób).
Pielgrzymka autokarowa z parafii Bratkowice (20 osób, kapłan: ks. Józef Książek).
Pielgrzymka rowerowa z Grochowego, parafia Tuszów Narodowy (12 osób).
XV Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę (120 uczestników).
12.08.2016 Obóz sportowy z Żywca.
18-20.08.2016 Diecezjalne Spotkanie Młodych.
10.09.2016 Pielgrzymka „Legionu Maryi” z Szczebrzeszyna (27 osób).
15.10.2016 Pielgrzymka z Ostrów k/Ropczyc (45 osób)

KRONIKA PARAFIALNA
CZERWIEC - PAŹDZIERNIK 2016

Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
10.07.2016 Natan Lubera, Wiktoria Hakat
16.07.2016 Zuzanna Pomietło
23.07.2016 Szymon Kosiorowski
Daniela Ibukun
26.07.2016 Nikola Bajor,
31.07.2016 Hubert Serafin
Franciszek Blat
Zofia Urban
14.08.2016 Nataniel Łagoda
Fabian Dryja, Alicja Petejko,
Sergiusz Radzimir Czarnecki
15.08.2016 Milena Marut, Aleksander Henryk Zięba
21.08.2016 Milena Mokrzycka
10.09.2016 Fabian Kaczmarski
11.09.2016 Maksymilian Mastalerz
02.10.2016 Krystian Micek
09.10.2016 Pola Batory, Jakub Posłuszny, Jagoda Wesołowska
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.
Redaktor prowadzący: Marian Salwik Skład: Barbara Pulak
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Sakrament małżeństwa zawarli:
23.04.2016 Łukasz Micek i Katarzyna Siembieda
18.06.2016 Mateusz Serafin i Monika Augustyn
25.06.2016 Krzysztof Sałek i Paulina Dziuba
26.06.2016 Armand Łukasz Różański i Alicja Marta Wilk
16.07.2016 Kamil Karol Pajda i Katarzyna Noga
Wojciech Paweł Pomietło i Roksana Brygida Miśtura
Bartłomiej Marcin Gazda i Magdalena Dziedzic
23.07.2016 Wojciech Krzysztof Woźniak i Andżelika Patrycja Guźda
13.08.2016 Dawid Kosiorowski i Marcelina Edyta Świst
14.08.2016 Patryk Jagoda i Paulina Kulig
Krzysztof Edward Kasiak i Barbara Anna Golis
20.08.2016 Paweł Tomasz Babula i Anna Magda
Sebastian Skowron i Anna Szaro
Mateusz Adam Surdej i Anna Maria Kabylska
03.09.2016 Daniel Halat i Bernadetta Ziętek
04.09.2016 Tomasz Piotr Czerko i Monika Agata Dander

Odeszli do wieczności:
02.06.2016 Gracjan Czyżewski
16.06.2016 Marian Mokrzycki
23.06.2016 Stefania Eliasz
28.06.2016 Jacek Szczurek
6.07.2016 Janina Maciąg
29.06.2016 Ryszard Micek
24.08.2016 Janina Micek
05.09.2016 Maria Lubera
20.09.2016 Franciszek Trześniowski
01.10.2016 Mikołaj Staszałek
10.10.2016 Weronika Rząsa
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Podczas ostatnich wakacji wyjechałam
22 sierpnia wraz z pięćdziesięcioma osobami
na kolonie w Myczkowcach, zorganizowane
przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po dotarciu
na miejsce najpierw przeszliśmy na wielką salę,
a stamtąd rozeszliśmy się do swoich pokojów.

KOLONIA MYCZKOWCE
Po zakończeniu spraw
organizacyjnych, spotkaliśmy
się na jadalni. Po obiedzie
mieliśmy chwilę wolnego,
więc postanowiliśmy pozwiedzać ośrodek. Znajdowało
się tam mini-zoo, ujeżdżalnia
koni, dwa place zabaw oraz
boiska sportowe.
Kolonie upływały pod
znakiem spotkań z wieloma

fantastycznymi ludźmi takimi jak: policjanci, strażacy,
panowie z Instytutu Pamięci
Narodowej oraz przewodnik bieszczadzki. Wielkim
trudem była przechadzka
12 km po górach trasą „Wilczej łapy”. Ujrzeliśmy również ogród biblijny, źródełko
oraz zaporę Myczkowiecką.
Codziennie uczyliśmy się

KOŚCIÓŁEK Z NOWYM GONTEM

Wypoczynek dzieci z parafii dzięki Caritas

śpiewać wiele religijnych piosenek, które potem śpiewaliśmy na wieczornej Mszy św.
Jednak oprócz wydarzeń o
charakterze religijnym w programie kolonii przewidziano
również dyskoteki, różnego
rodzaju konkursy oraz gry i
zabawy integracyjne.

We wtorek, 30 sierpnia
odwiedził nas Ks. Biskup
Jan Wątroba. Dzień później,
pełni wrażeń i nowych znajomości, ale też trochę smutni,
że tak szybko nadszedł czas
pożegnań, odjechaliśmy do
domów.
Uczestniczka kolonii

i dach za wyjątkiem hełmu
wieży i sygnaturki w całości
jest kryty gontem topolowym
tartym. Pokrycie z gontu

było w bardzo złym stanie
technicznym, dlatego przystąpiono w tym roku do prac
remontowych.

Przedmiotem prac remontowo-konserwatorskich
na 2016 r. jest:
Demontaż zniszczonego pokrycia gontowego.
Wykonanie nowego pokrycia gontowego dachu.
Impregnowanie elementów drewnianych.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 147 299,99 zł.

Kościół drewniany Przemienienia Pańskiego wzniesiony w latach 1646-1648,
ufundowany przez ks. W. Borowiusza jest jednym z nielicznie zachowanych na terenie
woj. podkarpackiego przykładów drewnianej architektury
sakralnej o znacznych walo-

rach artystycznych, historycznych i zabytkowych. W 1993
r. kościół został przeniesiony
na teren wzgórza po drewnianym kościele parafialnym pw.
św. Stanisława i Wojciecha,
znajdującym się obecnie w
Porębach Dymarskich.
Ściany kościoła, fartuch

PARAFIALNE

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
Rada Ekonomiczna Parafii Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie informuje, że z
dniem 24 sierpnia 2016 r. została powołana spółka o nazwie: „Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie Sp. z o.o.” Kapitał

spółki:6.000 zł.
Spółka przynależy do firmy Sieć Parków Energii Słonecznej Sp. z o.o. w Błażowej,
która jest podmiotem prawa
handlowego utworzonym 29
stycznia 2013 r. przez kościelne osoby prawne za zgodą
hierarchii kościelnej, zgod-

Źródła finansowania:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Programu Dziedzictwo kulturowe priorytet 1.
Ochrona zabytków - 70 000 zł
Marszałek Województwa - 25 000 zł
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu - 40 000 zł
Rada Gminy Cmolas - 10 000 zł
Parafia Cmolas - 2 299 zł
Wykonawca: Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY”,
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław.
(x)
nie z ustawą z dnia 27 maja
1989 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Została powołana w celu
zorganizowania i wdrożenia
nowoczesnych instalacji odnawialnych źródeł energii
we wszystkich spełniających
warunki techniczne parafiach Kościoła katolickiego
w Polsce w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych

parafii oraz sprzedaży nadwyżek wytworzonej energii
elektrycznej.
Sieć Parków Energii Słonecznej planuje w 2017 roku
zbudować i uruchomić nawet dwieście farm fotowoltaicznych w parafiach województw Polski Wschodniej.
Parafia pw. Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie takie
warunki spełnia.
(-)
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