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EWANGELIA wg św. Marka 13,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się
podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:
z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz
co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie».

Adwent to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz
wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

TE CZTERY ŚWIECE PO KOLEI SIĘ WYPALĄ
ZOSTANIESZ TYLKO TY, CISZA I BOŻA DZIECINA.
ŚWIATŁO ŚWIEC NIE BĘDZIE POTRZEBNE
MAŁY JEZUS BĘDZIE TWOIM ŚWIATŁEM.
...MUSISZ TYLKO CHCIEĆ
Pierwsze wzmianki nt.
Adwentu jako okresu przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia pochodzą z IV
w. W Rzymie zwyczaj ten
znany był od VI w. Przez
pewien czas Adwent był
okresem postu, co dalej jest
zachowywane w liturgii
wschodniej. Obecnie jest to
raczej czas radosnego oczekiwania. Jest podobny do
całego ludzkiego życia, które
jest oczekiwaniem na pełne
spotkanie z Bogiem.
Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego
„adventus”, które oznacza

przyjście. Dla chrześcijan to
radosny czas przygotowania
na przyjście Pana. Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W
pierwszym okresie akcent
położony jest na Paruzję,
czyli ostateczne przyjście
Chrystusa na końcu świata.
Ostatni tydzień natomiast
bezpośrednio przygotowuje
do narodzenia Chrystusa,
przez które Bóg wypełnia
wszystkie obietnice złożone
w historii.
Adwentowe
czytania
mszalne dotyczą m.in. dra-

matycznych
nawoływań
proroków, którzy zachęcają
do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i
ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie
jednak Kościół przypomina
o nadziei, jaka wiąże się z ponownym przyjściem Chrystusa – w każdej Mszy św. padają słowa: „abyśmy zawsze
wolni od grzechu i bezpieczni
od wszelkiego zamętu, pełni
nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Najbardziej
charakterystycznym zwyczajem
adwentowym,
zwłaszcza
w Polsce, są Roraty. Jest to
Msza św. sprawowana ku
czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie
rano. Wierni, w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem świec, wraz z
Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły
narodziny Zbawiciela.
Na roratnich Mszach
na początku w procesji z
kruchty kościoła do ołtarza z
lampionami w ręku idą dzieci. Mszę św. rozpoczyna się
przy wyłączonych światłach,
mrok świątyni rozpraszają
jedynie świece i lampiony.
Uczestnictwo dzieci w
Mszach roratnich wiąże się
ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu.
Dzieci często zapisują te
postanowienia na kartkach,
składanych następnie przy
ołtarzu. Mają one wyrażać
wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i
chęć przemiany życia.
Z Roratami związany jest
zwyczaj zapalania specjalnej

świecy ozdobionej mirtem,
nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako
jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa. Innym zwyczajem
jest zawieszanie w kościele
wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery
niedziele Adwentu. Świece
i lampiony wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych
przypowieści
m.in. o pannach mądrych i
głupich.
Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa
łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie
Adwentu – „Rorate coeli”
(„Niebiosa, spuśćcie rosę”).
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat
liturgicznych. Wyjątkiem
jest III niedziela Adwentu –
„Gaudete” („Radujcie się”).
Obowiązuje w niej różowy
kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła,
a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.
Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktywności
różnych bractw. Przy kościołach istniały kapele rorantystów, które śpiewem i muzyką
uświetniały celebracje, przez
co przyciągały wiernych i
upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. w Warszawie
istniało również bractwo
roratnie, które ze sprzedaży
świec uzyskiwało fundusze
na pomoc ludziom ubogim.
Obecnie corocznie podobną
akcję sprzedaży świec prowadzi Caritas, a od kilku lat także organizacje charytatywne
Kościołów: prawosławnego i
ewangelicko-augsburskiego.
Oprac. azs
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Tymi słowami Proroka
Izajasza i tą krótką modlitwą
o zstąpieniu Boga ku nam
chcemy wejść w czas Adwentu, który co prawda nie jest
czasem jakiejś wielkiej pokuty,
bo to czas radosnego przygotowania się na Jego potrójne
przyjście. O wiele łatwiej przychodzi nam wskazać dwa. To
pierwsze przyjście w Betlejem, przy którym żadnego z
czytających ten artykuł, a tym
bardziej piszącego nie było.
Dzięki mocy Ducha Świętego, który działa w Kościele
choćby przez sakramenty św.;
każdorazowa liturgia sprawowana we wspólnocie Kościoła pozwala nam na powrót
do tych wydarzeń, w których
dokonało się nasze zbawienie. Anamneza nawiązuje do
słów Jezusa wypowiedzianych podczas Ostatniej Wieczerzy, w której mówi on do
uczniów „To czyńcie na moją
pamiątkę” (w oryginale greckim: Τουτο ποιειτε εις την εμην
αναμνησιν 22:19.
Anamneza jest wspomnieniem śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa,
wspomnieniem
Ostatniej
Wieczerzy i śmierci Chrystusa
na krzyżu. Jest to odwołanie
się do tej chwili w której Jezus
umarł, do tej samej ofiary, która mimo upływu (jakby nie liczyć z błędem czy bez) ponad
2000 lat temu. Dzięki Duchowi Bożemu możemy przekroczyć barierę czasu i stanąć w
obecność Boga oraz otworzyć
się na nie mniej potężne działanie Boga.
Drugie przyjście ma nastąpić na końcu świata, kiedy
Bóg w swej nieskończonej dobroci i wszechwiedzy postanowi zakończyć całą historię
świata napędzaną, udoskonalaną, ważnymi wynalazkami, rekordami, odkryciami,
skokami technologicznymi
i ani jednego dnia dłużej nie
będziemy doświadczać tego.
co od chwili poczęcia, poprzez
codzienność życia doświadczamy przez wiele lat. Ten etap
zakończy wszelkie działanie i
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Prorok Izajasz, fresk Rafaela
z ok. 1512, w bazylice Sant’Agostino, Rzym

Staliśmy się od dawna, jak ci, nad którymi Ty nie panujesz.
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił (Iz 63,19)

władania złego ducha na ludzi
stworzonych na Boże podobieństwo.
Trzecie przyjście jest dla
nas, wiernych, najtrudniejsze.
Bo dotyczy ono tego, co najtrudniej dokonuje się, albowiem dzieje się w ludzkim serca, a każdy z nas wie, jak ono
jest uparte, niestałe, zawzięte,
zranione lękiem, uprzedzeniami, nieufnością. To trzecie:
przechodzenie Jezusa pośród
nas dziś, w przeróżnych wydarzeniach, czasami bardzo radosnych, czasami bolesnych,
a czasami napęczniałych bezradnością. Adwent ma więc

wyostrzyć naszą wrażliwość,
spostrzegawczość na Jezusa
przychodzącego wokół nas w
znakach, wydarzeniach, osobach. Przez Słowo Boże, przez
wydarzenia i przez obecność
drugiego człowieka.
W życiu czuwamy nad
wieloma rzeczami, w pośredniaku na zdobycie dobrej pracy, czuwamy, aby na allegro,
ceneo czy na innych portalach
dzięki czuwaniu ubiec innych
i przelicytować produkt, który nam jest akurat czy wręcz
konieczny, a chętnych do jego
zdobycia wielu. Jeśli przyśpimy w tym czuwaniu, możemy
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stracić wiele. Czuwamy przy
chorym dziecku, rodzicach,
przyjaciołach w szpitalu, czuwamy nad właściwym podawaniem posiłków, leków, rozpoczęciu rehabilitacji, dzięki
czemu przed tymi ludźmi
może się pojawić nowy świat,
czuwamy nad urnami wyborczymi, aby przypadkiem ktoś
nie dopisał głosy gdzie nie
trzeba.
Adwent to szczególny czas
czuwania ale równie aktywnego, jak ten na allegro, przy
łóżku chorego, przy wyprzedażach różnych produktów.
Czuwamy, aby zbawienie,
a więc siła, moc, światło na
wydarzenia naszego życia
było dla nas pomocne w kroczeniu za Jezusem. Pan Jezus
wielokrotnie płakał w swym
zmaganiu się, aby dobro, które
przyniósł się nie zmarnowało, zapłakał też nad świętym
miastem Jerozolimą. Miasto
to nie rozpoznało swego czasu nawiedzenia, a więc nie
odpowiedziało, co się w niej
działo, podczas gdy Jezus
działał w niej. Jerozolima nie
była czujna i nie rozpoznała, w
jaki sposób powinna budować
swój ład pokój i bezpieczeństwo. 8 września 70 r. pod wodzą Wespazjana, rękami jego
syna Tytusa została zniszczona, spalona, zbezczeszczona,
okradziona.
Bez czuwania możemy
skończyć w naszym życiu
podobnie jak Jerozolima,
nie staniemy się tymi, jakimi
pragnie nas mieć Bóg Tak
więc okres adwentu daje nam
kolejną szansę na zrobienie
więcej miejsca w naszym
sercu Bogu i Jego woli, to kolejna szansa na pozałatwianie
spraw, pogodzenie się z tymi,
z którymi może od lat nie
chcemy lub nie potrafimy
się wreszcie pogodzić. to nieoceniona szansa powrotu do
tego, aby odwrócić żal proroka Izajasza i znów poddać się
pod miłosierne panowanie
Pana Boga.
Ks. dr Paweł Romanowski
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W Cmolasie każdy, kto
w dniach odpustu stanął wobec tajemnicy Przemienienia
Pańskiego – czy to poprzez
uroczyste Msze św. i codziennie czytaną Ewangelię wg
św. Mateusza (17, 1-9), czy
przez kontemplację łaskami
słynącego obrazu – zyskał
szansę na chwilę refleksji nad
przemianą własnego życia,
pogłębieniem wiary, umocnieniem duchowym, pojednaniem z Bogiem i bliźnim,
przewartościowaniem życiowych priorytetów.
Pomocą w głębokim
przeżyciu odpustu były homilie głoszone przez zaproszonych kaznodziejów, w
tym przez hierarchów kościelnych. W środę, 6 sierpnia, w samą uroczystość
Przemienienia Pańskiego sumie odpustowej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks.
bp Jan Watroba, ordynariusz
rzeszowski, w sobotę – ks. bp
Stanisław Jamrozek, biskup

W BLASKU PRZEMIENIENIA

górze Tabor Jezus przemienił się na oczach uczniów
– aby uwierzyli, aby potem dali świadectwo, aby w
chwilach próby wytrwali.
Kaznodzieja przypomniał,
że Jan Paweł II umieścił to
wydarzenie wśród tajemnic światła Różańca świętego. „Mistrzowie życia duchowego – mówił dalej bp
ordynariusz – proponują
zatrzymać się nad dwoma
ważnymi szczegółami sceny
Przemienienia. Jezus sam się
przemienił! (...) Nie musiał
niczego w swoim życiu korygować, poprawiać, zmieniać.
Był samą świętością. Był
ikoną, odblaskiem świętości
Ojca. W tym stwierdzeniu,
że Jezus sam się przemienił
na oczach uczniów, jest dla
nas lekcja, wskazanie, pouczenie, abyśmy przemieniali najpierw siebie, (...)”. Mamy
przemieniać swoje życie – ze
złego na dobre, to oczywiste, to fundament, ale także
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dając przykład, jak w pewnej
rodzinie wielodzietnej rodzice jedną noc w miesiącu poświęcali na modlitwę różańcową, by ich dzieci „wyszły
na ludzi”.
Na wędrówkę po starotestamentalnych górach zaprosił wiernych także sobotni
kaznodzieja, ks. bp Stanisław
Jamrozek. Natomiast w niedzielę, 10 sierpnia ks. bp
Kazimierz Górny ukazał
uroczystości odpustowe w
Cmolasie w perspektywie
wydarzeń, rocznic i świąt
sierpniowych, bo przecież
sierpień – podkreślił kaznodzieja – to szczególny
miesiąc w dziejach Polski.
Przytoczył również wizerunek chrześcijan zawarty w
liście nieznanego autora do
Diogeneta: „(...) Są w ciele,
lecz żyją nie według ciała.
Przebywają na ziemi, lecz są
obywatelami nieba. Słuchają
ustalonych praw, z własnym
życiem zwyciężają prawa.

Główny celebrans i kaznodzieja – bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski

Tegorocznym uroczystościom odpustowym w Cmolasie przyświecało hasło „Wierzę w Syna Bożego”,
zaczerpnięte z bieżącego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Wiara w Syna Bożego wiedzie nas
ku tajemnicy Przemieniania Pańskiego na górze Tabor, gdzie objawiona została chwała Syna Bożego i gdzie
wybrzmiał głos Ojca: „Jego słuchajcie!”.

KTO WIERZY W SYNA BOŻEGO,
					 TEN PRZEMIENIA SWOJE ŻYCIE

pomocniczy z Przemyśla,
pochodzący jednak z podrzeszowskiej Malawy, w
niedzielę – ks. bp. Kazimierz
Górny, pierwszy biskup rzeszowski.
Ks. bp Jan Wątroba
podkreślił, że Pan Bóg nieprzypadkowo wybierał góry
na miejsce spotkań z człowiekiem. Góry uczą pokory – pozwalają doświadczyć
bliskości Boga, stanąć wobec wielkości stworzenia,
odejść od codzienności. Na

z dobrego na jeszcze lepsze.
Naprawianie świata trzeba
zacząć od siebie.
Drugie przesłanie płynące z wydarzenia na górze
Tabor to przemieniająca moc
modlitwy. Kaznodzieja podkreślił, że to od rozmowy z
Bogiem zależy duchowy rozwój człowieka, jego uczynki
z wiary, skuteczność świadectwa, a ostatecznie jego
zbawienie. – „Modlitwa to
nigdy nie jest czas stracony!”
– zauważył bp ordynariusz,

Kochają wszystkich ludzi, a
wszyscy ich prześladują. Są
zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie.
Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko.
Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę.
Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a
oni błogosławią. Obrażają
ich, a oni okazują wszystkim
szacunek. (...)”. To wizerunek chrześcijan z II wieku.

A jaki jest nasz wizerunek –
współczesnych wyznawców
Chrystusa? Z odpowiedzią
na to pytanie warto mierzyć
się każdego dnia.
Znakomitym
dopełnieniem uroczystości odpustowych w Cmolasie był
niedzielny, popołudniowy
koncert muzyki barokowej
na organy i trąbkę w brawurowym wykonaniu Karola
i Bernarda Niezgodów z
Kolbuszowej.
Marian Salwik
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WĘDRÓWKA DROGĄ
ZAPLANOWANĄ PRZEZ OPATRZNOŚĆ
Z s. Barbarą Górą ze Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej,
Przełożoną Domu Zakonnego w Cmolasie
rozmawiał Marian Salwik
Czcigodna Siostro!
Jak zrodziło się
powołanie Siostry
do życia zakonnego?
Co zdecydowało
o wyborze przez Siostrę
Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek?
Moje powołanie nie
było czymś spektakularnym, czymś, co nagle zostało
odkryte
wskutek
nadzwyczajnych
okoliczności. Kształtowało się ono
stopniowo od dzieciństwa.
Wychowywałam się w rodzinie, gdzie wiara, Bóg i Jego
sprawy należały do priorytetów. Rodzice poprzez swój
przykład starali się nam pokazać, co jest najważniejsze
w życiu. Sami wymagali od
siebie i nam stawiali wymagania, chcąc nam przekazać
to, co stanowiło dla nich wartość: miłość do Boga i drugiego człowieka. Dzięki wychowaniu wyniesionemu z domu
i formacji na katechezie dane
mi było rozpoznać już w początkowych klasach szkoły
średniej swoje powołanie, by
po jej zakończeniu mieć pewność, co do zaproszenia Boga
skierowanego do mnie i bez
większych wahań odpowiedzieć Bogu „TAK”.
Wybór
zgromadzenia – może to dziwne, ale
do tej pory jest dla mnie
tajemnicą, dlaczego właśnie Siostry Służebniczki,
a nie Siostry Felicjanki, czy
Siostry Dominikanki, które
również pracowały w mojej
rodzinnej parafii. Chociaż
nie wiem, dlaczego właśnie
to zgromadzenie – to jestem

pewna, że w nim jest moje
właściwe miejsce. Po kilku
latach odkryłam, że moje
urodziny wypadają dokładnie w 140. rocznicę objawienia cudownego medalika
św. s. Katarzynie Labouré, a
pełna nazwa Zgromadzenia,
do którego należę to: Siostry
Służebniczki
Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej (przypadek?! – takie
istnieją tylko w gramatyce).
Gdzie i w jaki sposób
Siostra realizowała
swoje powołanie zanim
z woli Bożej znalazła się
Siostra w Cmolasie?
Czy nasza wspólnota
wiernych oraz
sanktuarium
Przemienienia
Pańskiego były Siostrze
wcześniej znane?
Moja wędrówka z Panem
rozpoczęła się w Starej Wsi
k/Brzozowa w 1989 r. Po
formacji postulanckiej i nowicjackiej zostałam skierowana do pracy z dziećmi
w Radomyślu Wielkim (2
lata), Szczucinie (8,5 roku),
Brzesku (6 lat), Gorlicach (5
lat). Przez wszystkie te lata
pracowałam z najmłodszymi
w przedszkolu. Oprócz tego
przez kilka miesięcy byłam na
zastępstwach w Szynwałdzie,
Nowodworzu, Tyliczu, a także na formacji w Przemyślu i
Krakowie.
Od sierpnia tego roku jestem w Cmolasie. Nie byłam
w tej miejscowości, aczkolwiek o tygodniowym odpuście ku czci Przemienienia
Pańskiego niejednokrotnie

Siostra Barbara wśród dzieci podczas przedstawienia
o bł. E. Bojanowskim

słyszałam. Miałam jedynie
okazję przebywać na oazie
w sąsiadujących Porębach
Dymarskich w 1993 r. Praca
w tym zakątku polskiej ziemi
to dla mnie zupełnie nowe
doświadczenie.
W związku z 200.
rocznicę urodzin
bł. Edmunda
Bojanowskiego rok
2014 ogłoszony
został przez Konferencję
Episkopatu Polski

rokiem założyciela
Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek.
Kim jest Błogosławiony
Ojciec Edmund dla
współczesnych Sióstr
Służebniczek? Do jakich
działań dzisiaj inspiruje?
Bł. E. Bojanowski jest dla
mnie wzorem jak w sposób
naturalny czynić dobro. Tak
po prostu. Widzieć człowieka i być na niego otwartym.
Być dla niego darem w każdej
sytuacji (nie tyko wtedy, gdy

Wielce Czcigodna Siostro Barbaro!

Z okazji
„srebrnego jubileuszu”
25-lecia życia w Zakonie
prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji
i najlepszych życzeń,
by Twoja, Czcigodna Siostro, posługa
Panu Bogu i Kościołowi,
Wspólnocie Zakonnej Sióstr Służebniczek
oraz wspólnocie wiernych
– obecnie przy sanktuarium i parafii w Cmolasie,
przynosiła Siostrze zawsze duchową radość, poczucie
spełniania się w Bożym powołaniu oraz szacunek, uznanie
i wdzięczność ludzi spotykanych w codziennym życiu!
Niechaj Pan Bóg darzy Siostrę błogosławieństwem,
a Matka Boża, bł. Ojciec Edmund i inni świeci Patronowie
nieustannie orędują i wypraszają potrzebne łaski!
Wspólnota kapłańska i wierni parafii w Cmolasie
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flesze aparatów i kamer swoim blaskiem dodają powagi i
wielkości wydarzeniu). Osoba
Założyciela mnie osobiście inspiruje do działań, które dzisiaj nie są „na topie”, nie stanowią wyznaczników mody
w kreowaniu stylu zachowań
czy postaw. Bojanowski pokazuje, jak bez rozgłosu, w
sposób skromny, cichy, ale
niezmiernie skuteczny, świadectwem swego życia ewangelizować – być przedłużeniem dłoni Boga i Jego Serca.
Fascynuje mnie kryształowa
przejrzystość Jego postaw
w każdym podejmowanym
działaniu. Przez Niego przechodziło Boże światło, nie
ulegając zniekształceniu, zdeformowaniu. To owoc Jego
współpracy z łaską, która zapewne kosztowała wiele wyrzeczeń i samozaparcia. Jego
życie Bogiem zaowocowało
ogromnym potencjałem dobra, które uczynił dla najbiedniejszych oraz powstaniem
Zgromadzenia kontynuującego dzisiaj Jego dzieło.
W jaki sposób dzieło
bł. Edmunda
Bojanowskiego jest
realizowane obecnie
w Cmolasie?
W Cmolasie dzieło Bł. E.
Bojanowskiego realizowane
jest głównie przez prowadzenie ochronki – przedszko-

la. W naszym przedszkolu
wychowanie najmłodszych
odbywa się poprzez przekaz
wartości chrześcijańskich w
oparciu o program wg koncepcji bł. E. Bojanowskiego,
który doskonale czuł potrzeby dziecka i był wspaniałym
pedagogiem. Troska o autentyczne dobro dziecka, jego integralny i harmonijny rozwój
stanowiła priorytet działań
Ojca Założyciela. Uważał,
że „najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek
stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”.
Czy w codziennej
posłudze między
kościołem a domem
zakonnym znajduje
Siostra jeszcze czas
na własne pasje
i zainteresowania?
Pasje oraz zainteresowania są integralną częścią
każdego człowieka. Tak się
składa (może i dobrze), że w
obecnej chwili pozostały jedynie marzenia dotyczące ich
realizacji. Pierwsze miesiące
pobytu w nowym miejscu,
nowym środowisku stanowią
pewne wyzwanie, któremu
trzeba sprostać. W pierwszej
kolejności trzeba objąć całość
obowiązków i zadań (na ile to
możliwe – jak najlepiej), aby
właściwie wypełnić powierzoną misję, a potem szukać
możliwości oraz sposobów

POSŁUGA ZWIĄZANA
Z KOLBUSZOWSZCZYZNĄ
Jak zrodziło się
u Księdza powołanie
do służby Bożej?
Co sprzyjało decyzji
o wstąpieniu
do seminarium:
atmosfera domu
rodzinnego, atmosfera
rodzimej parafii, a może
przykład jakiegoś
wyjątkowego kapłana
lub innej osoby
duchownej?

Powołanie jest przede
wszystkim łaską i darem
Boga, to On wychodzi z
inicjatywą. Pamiętamy z
Ewangelii, że to Chrystus wybiera uczniów, nie oni Jego.
Dziś także powołuje za pośrednictwem osób, które stawia na naszej drodze. Miałem
ogromne szczęście poznać
kapłanów, którzy ukazali mi
piękno tej drogi… Wdzięczną
pamięcią ogarniam księ-

realizowania „tej drugiej części”. Jestem optymistką i mam
nadzieję, że w stosownym
(wyznaczonym przez Boga)
czasie „ta druga część” doczeka się realizacji.
Coraz powszechniejsze
jest przekonanie, że
zakon – o! to już nie
miejsce dla współczesnej
dziewczyny! Może
jednak niejedna z nich
słyszy głos Bożego
powołania, a nie ma
odwagi, by na ten głos
odpowiedzieć.
Czy Siostra,
z perspektywy 25 lat
życia zakonnego, miałby
jakąś radę, podpowiedź
dla takich dziewczyn?
To jest pewne, że Pan
Bóg wciąż powołuje, ciągle
kieruje zaproszenie. Nie ma
u Niego kryzysu powołań.
Istnieje jednak coś takiego,
jak kryzys odpowiedzi na to
Boże zaproszenie. Gdy obserwujemy życie, to dostrzegamy, że świat się ciągle zmienia. Zmieniają się ideologie,
poglądy, priorytety, ale mimo
to serce każdego człowieka
pozostaje niezmienne – ono
pragnie jednego – pragnie
szczęścia (chociaż różnie to
szczęście rozumie). Szczęścia,
które tak naprawdę osiąga
się przez przyjmowanie i dawanie miłości. Żaden gadżet,
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tak pieczołowicie lansowany
przez współczesny świat, tego
pragnienia nie zmieni i nie
zaspokoi. Myślę, że świadomość tego pozwoli odważniej
podejść młodym do swego
życia, by bez lęku podjąć odczytywanie swojej drogi i z
zaufaniem w pomoc Boga
dać pozytywną odpowiedź.
Wypowiedzieć wreszcie to
trudne „TAK”, przyjmując
jako dar i zadanie konsekwencje tej odpowiedzi.
Myślę, że dotyczy to zarówno
drogi życia zakonnego, jak i
małżeńskiego. Chodzi przecież o tą samą miłość – tylko
realizowaną w innej formie.
Różnica jest jedna – w małżeństwie wybieramy świadomie i dobrowolnie ukochaną
osobę, z którą chcemy przejść
przez życie. wzajemnie ubogacając się miłością; w życiu zakonnym, wybierając
Jezusa, świadomie i dobrowolnie godzimy się na to,
do kogo zostaniemy posłani
przez Pan Boga, aby świadczyć o Jego miłości.
Właściwe
odczytanie
swojej drogi nie jest możliwe bez modlitwy, częstego
korzystania z sakramentów i
życia Słowem Pana. To klucz,
dzięki, któremu jesteśmy w
stanie odnaleźć furtkę prowadzącą nas na właściwą drogą życia zaplanowaną przez
Opatrzność.
Ks. Wojciech Kmiotek –
nowy wikariusz w Cmolasie
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ży katechetów w Szkole
Podstawowej w Bączalu i I
Liceum Ogólnokształcącym
w Jaśle. Podziwiałem ich
ofiarną pracę i przykład życia.
Trzeba podkreślić trud tak
wielu kapłanów, ich ofiarną
służbę. Media i w ogóle świat
rzadko chcą dostrzegać to, co
piękne w życiu Kościoła. Nie
bez znaczenia pozostaje klimat rodzinnego domu, przykład życia i wiary Rodziców:
atmosfera miłości i szacunku,
modlitwa, zawsze Msza św.
niedzielna…
Jak wyglądała
dotychczasowa
droga kapłańskiej
posługi Księdza?
Po ukończeniu formacji w Wyższym Seminarium
Duchownym w Rzeszowie
otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk JE Księdza
Biskupa Kazimierza Górnego
w Katedrze Rzeszowskiej w
2005 r. W latach: 2005-2008
posługiwałem w parafii pw.
św. Bartłomieja w Łączkach
Kucharskich, następnie w parafii pw. Najświętszego Serca

Pana Jezusa w Kosowach
(2008-2012), parafii pw.
Matki Bożej Królowej Polski
w Widełce (2012-2014).
Odbyłem także roczną
praktykę przed święceniami w parafii pw. św. Anny w
Trzęsówce.
Jakie zadania
duszpasterskie
zostały Księdzu
powierzone w parafii
i sanktuarium
w Cmolasie?
Jestem pod wrażeniem
liczby inicjatyw duszpasterskich podejmowanych w parafii, mnogości grup i wspólnot. Powierzono mi prowadzenie Koła Misyjnego,
Dziewczęcej Służby Maryjnej
i Szkolnego Koła Caritas.
Staram się przybliżać młodzieży specyfikę pracy misyjnej w realiach Kościoła
w Afryce, Azji; sylwetki wielkich misjonarzy…
Przygotowujemy stroje i
wiersze z myślą o kolędzie
misyjnej, której celem będzie pomoc prześladowanemu Kościołowi w Syrii.

Z DSM-em przybliżamy
sobie sanktuaria maryjne,
mówimy o orędziach, jakie
Matka Boża przekazała w
tych wybranych miejscach.
Uświadamiam
młodym
znaczenie Caritas – miłości i
dobroczynności, bez których
wiara pozostaje martwa! By
lepiej dotrzeć do współczesnego młodego człowieka,
stosuję środki multimedialne, nie brak w tym działaniu
elementów „lżejszych”: zabaw, konkursów, wyjazdów
(kino). Zapraszam na spotkania młodzież pragnącą
uczestniczyć w życiu tych
wspólnot.
Jak z perspektywy tych
kilku miesięcy
obecności w Cmolasie
postrzega Ksiądz
naszą miejscowość,
sąsiednie miejscowości
i całą wspólnotę?
Po raz pierwszy przyszło
mi posługiwać w większej
wspólnocie kapłanów, podziwiam ich ofiarność, wiele
mogę się nauczyć. Zdążyłem
zaznać wiele życzliwości ze
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strony Parafian, co jest dla
mnie budujące! Przyszło mi
uczyć naprawdę wspaniała
młodzież, najmłodsi zaskakują znajomością podstawowych prawd katechizmowych i modlitw, dostrzegam
w tym trud wychowawczy
Rodziców, za co jestem
wdzięczny. To wiele mówi
o wciąż zdrowej kondycji
duchowej i moralnej naszych rodzin. Moja posługa
kapłańska wiąże się głównie
z Kolbuszowszczyzną, mogłem poznać radości i troski
mieszkańców, ich głęboką
religijność. Cieszy wysoki
poziom rozwoju regionu:
wspaniała szkoła, drogi, budynki użyteczności publicznej; są też trudności: wielu
boryka się z ubóstwem,
młodzież masowo wyjeżdża
w poszukiwaniu lepszego
życia. Możemy chlubić się
wspaniałą historią, wystarczy wspomnieć działalność
Janka Bytnara i Szarych
Szeregów.
Odp.
ks. Wojciech Kmiotek

BŁ. EDMUND BOJANOWSKI

– PRZYJACIEL I OPIEKUN DZIECI
14 listopada przypadła
200. rocznica urodzin bł.
Edmunda Bojanowskiego,
założyciela Zgromadzenia
Sióstr
Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej, które posługują także w naszej
wspólnocie parafialnej. Z
racji tej rocznicy oraz 15.
rocznicy Jego beatyfikacji Konferencja Episkopatu
Polski podjęła decyzję, by
rok 2014 ogłosić Rokiem bł.
Edmunda Bojanowskiego,
wielkiego patrioty, społecznika oraz człowieka wiary.
Szczególną okazją do
dziękczynienia za dar osoby bł. Edmunda w naszej

wspólnocie parafialnej była
inscenizacja teatralna pt.
„Bł. Edmund Bojanowski
– przyjaciel i opiekun dzieci”, w wykonaniu małych
artystów – uczniów klasy
II Szkoły Podstawowej z
Cmolasu oraz dzieci z przedszkola Sióstr Służebniczek
pod kierunkiem s. Barbary
Góry. Inscenizacja przybliżyła postać bł. Edmunda,
który w swojej misji wychowawcy zwrócił się ku
dzieciom, tworzył dla nich
ochronki oraz potrafił dostrzec każdego człowieka,
szczególnie tego w potrzebie
i opuszczeniu.
Ks. Mateusz Rachwalski

Sceny z przedstawienia o bł. E. Bojanowskim
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DOTKNĄĆ CHRYSTUSA
W CIERPIĄCYM BLIŹNIM
W niedzielę, 19 października gościliśmy w naszej parafii p. Barbarę Rajczyk, świecką misjonarkę pracującą przez
kilkanaście lat w Indiach. Gdy wychodziła na ambonę, by
dać świadectwo posługi wśród ubogich, wielu było zaskoczonych, ujrzawszy skromną, starszą kobietę, poruszającą
się o kuli. Ona i misje? To przecież ponad jej siły!
Losy Pani Barbary były
zaplanowane przez Boga w
przedziwny sposób. Kiedy
była w Lourdes, prosiła,
sama nie wie dlaczego, o
możliwość wyjazdu do Indii.
Po krótkim czasie otrzymała
od znajomego telefon, że ma
tam z nim jechać. W tym
momencie nie pozwalały
na to jednak ograniczenia
finansowe.
W sposób dla siebie
niewytłumaczalny zaczęła
dostawać od innych osób
pieniądze. Przygotowywała
transporty
leków
do
Kalkuty. Głównym motywem wyjazdu było dotknięcie cierpiącego Chrystusa i
upewnienie się, czy te leki
są rzeczywiście potrzebne.
Po roku uzbierała potrzebną
sumę i mogła zrealizować
swoje pragnienie.
Przez dwa lata Pani
Barbara miała szczęście pracować z bł. Matką Teresą z
Kalkuty, która w tym mieście zakładała umieralnie,
aby ludzie z marginesu
społecznego mogli umrzeć
w godnych warunkach, otoczeni miłością. Trędowaci,
którzy trafiali do tych
umieralni, to ludzie skazani na opuszczenie domu i
rodziny, pozbawieni opieki
medycznej, pomocy i dachu nad głową, stopniowo
wyniszczani chorobą, która
deformuje ciała i degraduje
osobowość człowieka. W
umieralniach znajdowali

bezpieczną przystań.
W świadectwie Pani
Barbary widać było podziw
i fascynację dla bł. Matki
Teresy za jej pokorę i posłuszeństwo wezwaniu Jezusa
oraz za całkowite oddanie
misji przez Niego zleconej. Adorowała Jezusa w
Najświętszym Sakramencie,
a następnie w ludziach. Gdy
przenosiła Jezusa do monstrancji na adoracji, wyraz
jej twarzy przypominał
matkę trzymającą w rękach
swoje ukochane dziecko.
Zajmowała zawsze ostatnie miejsce i uważała się za
ostatnią ze wszystkich sióstr.
Pani Barbara opowiedziała też o swojej pracy.
Znalazła się w jednej z
umieralni wśród siedemdziesięciu innych wolontariuszy. Każdy znał swoje
miejsce, wiedział, co ma
robić, mimo wielkiej liczby
konających. Przed drzwiami
czekały wygłodniałe dzieci. Nigdy nie zapomni oczu
głodnych dzieci, które żywiły się jedynie odpadkami ze
śmietnika. Jest on źródłem
wielu chorób, skutkiem czego dzieci często dotknięte
były ślepotą, niedorozwojem umysłowym czy innymi
schorzeniami.
Obok toczyło się (i toczy
nieustannie) życie bogatych.
Indie to kraj kontrastów.
Częstym obrazem jest leżący żebrak i przechodzący
koło niego bogacz, który

się w ogóle nie zainteresuje
losem bliźniego. Nie wynika to z braku sumienia, ale
bardziej z wierzeń religijnych. Religia, legitymizująca
kastowy podział społeczeństwa, głosi, że człowiek w cyklu wcieleń ma wyznaczoną
pozycję, której nie można
zmieniać. Wyznawcy hinduizmu modlą się nawet
kilka razy dziennie i wierzą
w Bożą sprawiedliwość, ale
brak temu miłości.
Refleksja Pani Barbary
dotykała również wartości
cierpienia. Wiele razy zadawała sobie pytanie, dlaczego
tyle w świecie cierpienia?
Odpowiedzią jest krzyż
Chrystusa. W rozpadającym się ciele biedaka widziała żywego Jezusa, który
pragnie miłości. Bez miłości do człowieka niemożliwa jest miłość do Boga.
Przytoczyła wiele mówiący
napis nad umywalnią w
jednej z umieralni: „Ciało
Chrystusa”.
Matka Teresa kiedyś powiedziała, że gdyby nie widziała w bliźnim Chrystusa,
nie dotknęłaby nigdy trędowatego. Rozpoznać Jezusa
w drugim człowieku można
jedynie po spędzeniu długiego czasu na kolanach.
Misjonarka pamięta, jak
pewnego razu chora, którą
się zajmowała, z powodu
bólu zaczęła ją wyzywać. Po
pewnym czasie, nie mogąc
już dłużej tego wytrzymać,
poprosiła jedną z sióstr o
zmianę. Wówczas usłyszała:
ten chory to Jezus. Czy Jezus
wyzywa? Nie. To tylko zewnętrzna powierzchnia osoby chorej przeklina, bo nie
może sobie poradzić z bólem. Te słowa dały jej dużo
do myślenia. Uświadomiła
sobie, że miłość wiele kosztuje, ale jeśli rzeczywiście
kochamy Jezusa, nic nie jest
niemożliwe. On nam daje
siły.
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Barbara Rajczyk – świecka
misjonarka współpracująca
z bł Matką Teresą z Kalkuty

Wraz z innymi woluntariuszami uczyła się od sióstr
misjonarek ślepego zaufania
Bogu. Pewnego razu zabrakło im jedzenia dla chorych
i zaczęła się zamartwiać tym
faktem. Siostry natomiast,
wykonując swoje obowiązki,
modliły się w ciszy. Zaledwie
kwadrans przed porą obiadową zjawiła się u nich para
bogatych Hindusów, która
przyniosła mnóstwo jedzenia. Nie dość, że nie brakło,
to jeszcze zostało. Wówczas
zdała sobie pytanie: „Jaka
jest moja wiara?”.
Dzisiaj, mimo przebytych dwóch chorób nowotworowych oraz problemów z kręgosłupem, Pani
Barbara czuje się szczęśliwa
i spełniona. Określiła się
jako osoba zakochana w
Chrystusie.
Oprac. ms
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Nie należy zaniedbywać tworzenia lokalnych środków społecznego przekazu,
nawet na szczeblu parafialnym
św. Jan Paweł II – Ecclesia in Europa

NASZA PARAFIALNA GAZETKA – 20 lat minęło
W tym roku minęło 20 lat
od ukazania się pierwszego
numeru gazetki parafialnej
„W Blasku Przemienienia”.
Pierwsze skromne 2-stronicowe wydanie ukazało
się dokładnie 1 maja 1994 r.
Głównym celem gazetki było
umacnianie społeczeństwa w
wierze przez łatwo dostępne
słowo pisane oraz dostarczenie informacji o sytuacji
i wydarzeniach w lokalnym
Kościele, parafii i środowisku.
W kwietniu 1994 r. ówczesny proboszcz, ks. prał.
Kazimierz Szkaradek zwrócił
się do grupy osób, by stworzyć i redagować tygodnik o
życiu naszej parafii. W grupie
tej znaleźli się: Marian Salwik
– jako redaktor naczelny, Lidia Pietras, Renata Krakowska, Mieczysław Łakomy,
Halina Magda (po mężu Guściora) i Wanda Jasińska. Nazwa „W Blasku Przemienienia” powstała podczas „burzy
mózgów”, ważna była nazwa,
wielkość liter, kolorystyka i
krój czcionki, pochylenie. Początkowo gazetka ukazywała
się w cyklu tygodniowym,
łącznie z numerami wakacyjnymi. Po ok.10 miesiącach

objętość wydania wzrosła do
6 stron (łącznie z 2-stronicowymi ogłoszeniami).
Gazetka trafiała do każdej
rodziny dzięki zaangażowaniu dużej grupy młodzieży,
ministrantów i KSM. Pierwsze nakłady wynosiły ok. 200
egz., w miarę jak wzrastało
zainteresowanie, zwiększał się
również nakład do 1000 egz.
Natomiast kolorowe wydania
gazetek sięgnęły 1200 egz. U
dorosłych wydawanie gazetki
kształtowało nawyk bezinteresownej pracy dla dobra
wspólnego, młodzież uczyła
się odpowiedzialności i obowiązkowości.
Pierwsze wydanie jubileuszowe – 100. numer – ukazał się w kolorowych okładkach, jednak była to nadal
bardzo skromna, 6-stronicowea publikacja. Kilkustronicowy numer 250. również był
kolorowy, a jego największą
wartością była fotograficzna
dokumentacja kapliczek znajdujących się w naszej okolicy.
Kolejne kolorowe wydania
gazetki były coraz grubsze,
maksymalnie 24-28-stronicowe, wydawane na szczególne okazje, przynajmniej

6 razy w roku. Większy był
nakład, bogatsza treść, liczniejsze zdjęcia. W kolejnych
latach przybywało również
chętnych do współpracy redaktorów: Lilla i Maciej Szubanowie, Justyna Margańska.
Wszystkich autorów publikacji piszących do naszego
tygodnika trudno wymienić.
Jedni pisali artykuły okolicznościowe na dany tydzień,
inni mieli stałe rubryki. Wypada wspomnieć o tych, którzy szczególnie zapisali się w
naszej pamięci, pisząc artykuły przypominające nam historię parafii, kościoła, kapliczek,
krzyży itd.. Niektórzy z nich
pozostaną już tylko w naszej
pamięci.
W gazetce uwiecznione
zostały wydarzenia z życia
parafii, m.in. wizyta byłego
prezydenta RP Lecha Wałęsy
(1995 r.) i ówczesnego biskupa polowego Wojska Polskiego bp Leszka Sławoja Głódzia,
pielgrzymki parafian do Rzymu i audiencje u papieża Jana
Pawła II (1997 r. i 2001 r.) oraz
u papieża Benedykta XVI
(2005 r.), jubileusz 350-lecia
sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie (1996
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r.), nawiedzenie obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej (2002 r.),
wizyty rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Franciszka Ziejki (1996 r. i 2004
r.), wizyty kardynałów, arcybiskupów i biskupów.
W gazetce przewijały się
różne informacje z życia parafii i organizacji, które działały na naszym terenie – m.in.
migawki z życia i pielgrzymek
Akcji Katolickiej, nabożeństw
„majowych’ przy kapliczce
za ujęciem wody, odpustów
skupiających na terenie sanktuarium rzesze ludzi modlących się, śpiewających, chcących być bliżej Boga. Dzięki
stronom „W Blasku Przemienienia” dowiadywaliśmy się o
działalności Rady Parafialnej,
funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej, współpracy
Akcji Katolickiej z Bankiem
Żywności.
Niezapomniane były relacje z festynów rodzinnych,
które upamiętnione zostały
w naszej gazetce przez okres
15 lat – zespoły i piosenkarze: Majka Jeżowska (2000
r.), Krzysztof Krawczyk (1999
r.), Jerzy Połomski (2011r),
Andrzej Rosiewicz (2007 r.),
Violetta Willas, Kasia Sobczyk (2009 r.) Eleni (2006 r.),
Zbigniew Wodecki (2005 r.),
Stan Borys (2004 r.), Skaldowie (2008 r.) i in. W 2000 r.
z koncertem kolęd gościł w
Cmolasie Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego.
Z początkiem czerwca
2013 r. „W Blasku Przemienienia” przestało się ukazywać w formule tygodnikowej.
Obecnie czasopismo ukazuje
się w kolorowej szacie graficznej jako kwartalnik podsumowujący działanie parafii.
Kończąc dziękuję wszystkim dotychczasowym twórcom „W Blasku Przemienienia” i życzę, aby czasopismo
dalej ubogacało nas duchowo
i łączyło we współpracy na
rzecz wspólnoty parafialnej w
Cmolasie.
Lidia Pietras
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Misje są niezwykle ważnym aspektem działalności
Kościoła. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio
zapisał: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak
jak my odkupionych krwią
Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla
każdego wierzącego, tak jak
i dla całego Kościoła, sprawa
misji winna być na pierwszym
miejscu, ponieważ dotyczy
wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi
Bożemu” (RM 86). W formacji
młodzieży potrzeba więc także
wymiaru misyjnego.
W dniu 20.09.2014 r. w
katedrze rzeszowskiej, odbył
się Kongres Misyjny Dzieci
i Młodzieży. Młodzież miała możliwość zapoznać się ze
specyfiką pracy misyjnej w
Europie czy Afryce. Wśród prelegentów wystąpili: ks. Paweł
Pietrusiak – wieloletni misjonarz w Czadzie, ks. Michał
Bator – misjonarz w Czechach,
ks. Łukasz Skawiński z Polskiej

Misji Katolickiej we Francji.
Centralnym punktem kongresu była Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana
Wątroby.
Najliczniejszą delegację,
liczącą 76 osób, stanowiła młodzież parafii Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie. Pragnę
podziękować dzieciom i ich
rodzicom za wspaniały odzew
i misyjną wrażliwość.
Organizatorzy zapewnili
przybyłym posiłek. Wszyscy
uczestnicy kongresu otrzymali
czapki i chusty w wybranym
kolorze kontynentów. Dla nas
wyznaczono żółty – kolor Azji.
Ks. Wojciech Kmiotek

Może wśród tej gromady dzieci są przyszli misjonarze?

INTEGRACJA OAZY

Wraz z nowym rokiem
szkolnym Oaza w naszej parafii rozpoczęła nowy rok
formacyjny, a co za tym idzie,
wzbogaciliśmy się o kolejnych członków. Aby każdy
mógł się dobrze czuć we
wspólnocie, dnia 13 wrze-
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śnia br. animatorzy wraz z
ks. Mateuszem zorganizowali ognisko integracyjne
dla Oazy Dzieci Bożych, jak
i dla Oazy młodzieżowej. Po
wspólnej modlitwie, którą
rozpoczęliśmy to wydarzenie, nadszedł czas i na zaba-

wę, i na ciepły posiłek. Nikt
nie opuścił terenu stadionu
głodny i zanudzony.
Można się zastanawiać,
po co to wszystko, bo jeżeli jest jakaś grupa religijna,
to uczestnicy powinni cały
czas tylko rozmawiać o Panu
Bogu. Tak naprawdę cel jest

jeden – dążenie do większej
jedności, która jest nie tylko
przymiotem i przywilejem
Kościoła, ale także obowiązkiem. To spotkanie było okazją do lepszego poznania się,
nawiązania kontaktu i tworzenia relacji.
an. Ewa Wawrzonek

Oazowicze – i do tańca, i do różańca
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W niedzielę, 7 września 2014 r. na placu przy sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie po raz
pierwszy został zorganizowany koncert muzyki chrześcijańskiej połączony ze świadectwami ludzi, którzy spotkali Boga w swoim życiu. Tytuł koncertu – PRZEMIENIENI 2014.
Patronat honorowy nad
tym wydarzeniem objęli: Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – ks. bp Jan Wątroba
Marszałek i Województwa
Podkarpackiego – Władysław Ortyl. Patronat medialny
sprawowały: Katolickie Radio
Via w Rzeszowie oraz tygodnik Korso Kolbuszowskie.
Koncert pod hasłem
PRZEMIENIENI 2014 był
pierwszym przedsięwzięciem
organizowanym przez stowarzyszenie Inkubator Rozwoju Inicjatyw Społecznych
IRIS. Celem tego przedsięwzięcia religijno-kulturalnego
było przede wszystkim promowanie muzyki chrześcijańskiej oraz ukazanie znaczenia
Boga w życiu każdego człowieka.
Koncert rozpoczął się o
godzinie 18.00. O godzinie
18.30 wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół Trzecia Godzina Dnia. TGD to jeden z najbardziej znanych i najdłużej
działających zespołów w Polsce, wykonujących muzykę z
chrześcijańskim przesłaniem.
Początki zespołu sięgają roku
1982, kiedy to w wyniku połączenia kilku kościelnych grup
wokalnych powstał niemal
stuosobowy,
ogólnopolski
chór młodzieżowy, którego
pierwszym dyrygentem był
Janusz Sierla. Ekspresja wykonywanych utworów oraz
wykorzystywane przy tym
instrumenty były czymś nowym i niemal kontrowersyjnym w tamtych czasach, jeżeli

chodzi o muzykę chrześcijańską.
Przez lata skład zespołu
zmieniał się. Obecnie z repertuaru TGD korzysta wiele
grup muzycznych. Zespół nagrał do tej pory 9 albumów, 3
koncerty telewizyjne (TVP i
Religia TV) i 3 radiowe (PR
„Trójka”). Brał udział w wielu festiwalach muzycznych
(S.O.S, Sopot Festival), pro-

dukcjach płytowych i telewizyjnych, współpracując m.in.
z: Elżbietą Skrętkowską, Mieczysławem Szcześniakiem,
Grażyną Łobaszewską, Adamem Sztabą, grupą DeMono
i MEZO. Twórczość TGD
zaliczana jest do muzyki pop-gospel. Obecnie zespół tworzy dwudziestoosobowy chór,
zespół instrumentalny i grono
solistów. Repertuar zespołu
opiera się na kompozycjach
dyrygenta – Piotra Nazaruka.
TGD tworzą ludzie reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie. Koncerty grupy są nie tyle formą
prezentacji artystycznej, co
„ubraną w dźwięki” modlitwą. Jak wiadomo Gospel to
nie tylko gatunek muzyczny,
ale przede wszystkim Ewangelia, czyli Dobra Nowina o
Jezusie.
Po koncercie TGD swo-
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je świadectwo wygłosił Rafa
Wilk – były żużlowiec Stali
Rzeszów, który po wypadku
na torze żużlowym porusza
się na wózku inwalidzkim,
ale nie zrezygnował z uprawiania sportu – obecnie jest
mistrzem świata w handbike’u. Po świadectwie Rafała
Wilka zaprezentowano wspomnienie o św. Janie Pawle II,
a Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży z Cmolasu przeprowadziło czuwanie modlitewne. Refleksjami o wartości
ludzkiego życia i potrzebie
jego obrony od poczęcia do
naturalnej śmierci podzieliła
się również p. Agata Rejman,
pielęgniarka ze Szpitala PRO-FAMILIA w Rzeszowie.
Koncert zakończył się
wspólnym
odśpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego.
Magdalena Wilk

Koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia

Publiczność na placu sanktuaryjnym. Zdjęcia dzięki stowarzyszeniu IRIS z Kolbuszowej
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W pamiętną środę, 18
listopada 1914 r. w małej
podtarnowskiej wsi Zabawa
rozegrała się wstrząsająca
scena. Do wiejskiej chaty, zamieszkałej przez wielodzietną
rodzinę Kózków, wtargnął
carski żołnierz. Nie chciał ani
chleba, ani pieniędzy, jakie w
zamian za ukochaną córkę
Karolinę w możliwie dużych
ilościach proponował ojciec
Karoliny. Żołnierz miał tylko
jeden cel. Wyprowadzić do
lasu, dziewczynę aby targnąć
się na jej dziewczęcą niewinność.
Dziewczyna broniła się
ucieczką. Niezbyt odpowiedni jak na bieganie po leśnej
tarninie strój nie dawał zbytnich szans w pojedynku z
silnym mężczyzną. Jednak
Karolina wiedziała, ze pokonywanie przeszkód jest jedy-

Dwie
przyjaciółki,
osiemnastolatki Kaśka i
Magda, kończą liceum filmowe. Pomiędzy zabawą a
korzystaniem z życia muszą
jeszcze znaleźć czas na przygotowanie się do czekającego je egzaminu końcowego.
Mają za zadanie przygotować
etiudę filmową. Gdy nauczyciel podsuwa im temat, w
pierwszej chwili buntują się.
Chciały kręcić film o ważnych społecznie sprawach, o
współczesnych problemach,
chciały zmieniać świat, a tu
trafia się im historia jakiejś
wiejskiej dziewczyny sprzed
100 lat, która w bezsensowny
sposób dała się zabić! Chcąc
nie chcąc, wyruszają w drogę
do Zabawy, gdzie żyła i zginęła ich bohaterka – Karolina
Kózkówna.
Na początku nie potra-

ną drogą do obrony czystości
i życia. Choć walkę po ludzku
przegrała, gdyż została brutalnie poraniona ostrym bagnetem i poniosła śmierć, to jednak ofiara Karoliny okazała
się zwycięstwem. Zachowała
dziewiczą czystość. Obroniła
wierność i miłość do swojego
Zbawiciela. Jemu ofiarowała swe życie. Żyje w radości
świętych oraz w pamięci jej
czcicieli.
Jan Paweł II ogłosił ją
błogosławioną. I chyba bardzo naturalnym jest fakt
ogłoszenia Karoliny patronką młodzieży. Ona uczy dzisiejszą młodzież, że miłość
Chrystusa jest drogą stawiania sobie wymagań. Karolina
ukazuje, że nawet wartość
życia może być mniejsza od
prawdziwej i ostatecznej miłości Boga. Miłości, która nie

jest tylko słowem, często pustym słowem, ale jest prawdziwą ofiarą z życia.
Niemalże sto lat później,
również w środę, tyle że 22
października br. kandydaci
do sakramentu bierzmowania
udali się pod przewodnictwem ks. Proboszcza i mojej
skromnej osoby do miejsca
życia i męczeńskiej śmierci
Karoliny. Modlitwa w tym
miejscu jest dla tych, którzy
z wiarą kroczą śladami męki,
odprawiając Drogę Krzyżową,
modlą się przy relikwiach
i składają Eucharystyczną
Ofiarę, nie tylko wspomnieniem wydarzeń z historii, ale
uobecnieniem ofiary samego
Chrystusa, który znalazł swoją apostołkę w osobie młodej
dziewczyny. A sam codziennie ofiaruje się na ołtarzu w
każdej Mszy św.
Pokładam ufność, że spotkanie z bł. Karoliną nie pozostanie bez znaczenia dla życia
i duchowości młodych ludzi.
Ja do Karolinki wracam z ra-
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dością i nigdy nie wyjeżdżam
z pustym sercem.
Ks. Przemysław

Scena z filmu pt. „Karolina”

fią się odnaleźć w historii
Karoliny. Nie mogą jej zrozumieć. Po co młoda dziewczyna dała się zabić? Jaki jest sens
jej wyboru? Dlaczego ich
rówieśnica tak łatwo oddała
życie? Dla jakich wartości?
Co nią kierowało? Skąd czerpała siłę? I dlaczego Bóg na to

pozwolił? Poszukiwanie odpowiedzi na wszystkie te pytania sprawia, że ich szkolne
zadanie stopniowo przeradza
się w fascynującą przygodę,
a historia Karoliny nagle zaczyna mieć wpływ na życie
ich i innych bohaterów filmu.
Karolina to ciepła i mą-

dra opowieść o pragnieniach
i wyborach młodych ludzi, o
problemach i dylematach dorosłych, o skomplikowanych
historiach rodzinnych i o odnajdywaniu drogi, także dzięki pomocy tych, którzy... dawno nie żyją. To historia odkrywania, że świat prostych,
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uniwersalnych wartości wart
jest odkurzenia i jest receptą
na dobre, szczęśliwe życie.
Tytułowa bohaterka filmu
to Karolina Kózkówna, która
równo 100 lat temu, w wieku
16 lat, została zamordowana
przez rosyjskiego żołnierza,
gdy broniła się przed gwałtem. Jej niezłomna postawa w
obliczu śmierci i męczeństwo
jest wstrząsem dla bohaterów filmowej opowieści, ale
nie to ostatecznie wpływa na
nich najbardziej. Karolina, ta
młodziutka wiejska dziewczyna, żyła prosto, cicho,
skromnie i bardzo zwyczajnie. Było jednak w jej życiu
coś, co zwyczajnych ludzi
czyni świętymi. To miłość. Jej
życie przepełnione było miłością. Kochała rodziców, rodzeństwo, bliźnich i wreszcie
Boga. Czysta, piękna, wielka
miłość; miłość, która niemal
gorszy bohaterów wyciągniętych ze współczesnego świata,
ale też urzeka. Właśnie do takiego życia, pełnego miłości,
tęsknią bohaterowie filmu.
W 1987 r. Karolina
Kózkówna została ogłoszona
przez Jana Pawła II błogosławioną. Jest patronką młodzieży.
Reżyserem i scenarzystą
filmu jest Dariusz Regucki,
który oparł swoją opowieść
na historii życia Karoliny
Kózkówny. Film toczy się na
dwóch planach: historycznym i współczesnym. W podwójnej, głównej i tytułowej
roli wystąpiła młoda aktorka
Marlena Burian (role Kasi i
Karoliny).
Po raz pierwszy na dużym ekranie zagościło jeszcze dwoje aktorów: Barbara
Duda (Magda) i Karol
Olszewski (Przemek). Cała
trójka debiutantów to absolwenci Liceum Aktorskiego w
Krakowie.
Towarzyszą im znakomici i cenieni aktorzy: Jerzy
Trela, Dorota Pomykała,
Anna Radwan, Maciej Słota,
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Dariusz Regucki – reżyser, scenarzysta i autor muzyki do filmu pt. „Karolina”

Piotr Cyrwus, Sebastian
Oberc, Jacek Lecznar.
Powstanie filmu poprzedziła akcja internetowa, dzięki której wiele osób zaangażowało się finansowo w jego
powstanie, wiele też zadeklarowało wsparcie promocyjne
w swoim środowisku, gdy
obraz trafi na ekrany.
SŁOWO
O REŻYSERZE
I SCENARZYŚCIE
FILMU
Dariusz Regucki – niezależny twórca, scenarzysta i
reżyser. Autor muzyki teatralnej, filmowej. Zrealizował
ponad 70 autorskich projektów artystyczno-filmowych (scenariusz, reżyseria,
muzyka). Współpracuje z
producentami polskimi i
zagranicznymi. Autor wyjątkowych i spektakularnych
dzieł, takich jak skomponowanie oratorium Cracovia
est – głównego punktu obchodów Jubileuszu 750-lecia
lokacji Miasta Krakowa – czy
muzyki do filmu „Calendario
dell Annno 2000” zrealizowanego przez CTV Vaticano,
„Emerging from the catacombs” dla Catholic Radio
and Television Network e.V
Germany i wiele innych.
AKTORZY O FILMIE
Piotr Cyrwus – Chciałem
zadać kłam opiniom, że my,
katolicy, nie potrafimy zrobić
coś wartościowego. Myślę,

że to jest pierwsza inicjatywa
w Polsce, gdzie hołdujemy
swoim wartościom, przede
wszystkim przez przekaz i
formę tego filmu. Myślę, że
dzięki niemu będzie można
dotrzeć do młodego pokolenia. Kto dotychczas wiedział
o bł. Karolinie? Myślę, że teraz będą wiedzieli wszyscy.
Maciej Słota – Gram w
tym filmie z kilku powodów.
Po pierwsze, zaproponowano
mi w nim grę, a po drugie,
uważam, iż wiara jest żywa i
może dużo nauczyć.
Barbara Duda – Film
jest bardzo oryginalny.
Zważywszy na to, że teraz
z kinach wszystkie obrazy
kręcą się wokół tych samych
tematów, bardzo komercyjnych, dlatego bardzo ciekawym doświadczeniem było
wcielić się w rolę Magdy,
która zresztą jest dziewczyną
bardzo mi bliską.
Karol Olszewski – Ta rola
była dla mnie dosyć ciężka.
Postać, którą gram, prowadzi wewnętrzny dylemat, czy
zostać księdzem, czy też nie.
Podczas prac nad scenariuszem próbowaliśmy zagłębić
się w psychikę tego chłopaka
nie pod względem takim księżowskim, ale jako człowieka z
krwi i kości.
Marlena Burian – Długo
musiałam starać się o tę rolę,
udowadniać, że się nadaję.
Zależało mi na niej, gdyż tak
naprawdę miałam dwie postaci do zagrania. Musiałam

zmierzyć się z dwoma różnymi rolami, które były diametralnie różne ode mnie.
To było strasznie ciekawe
doświadczenie. Bardzo chciałam się z nim zmierzyć.
Film „Karolina” zyskał rekomendację biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, kustosza sanktuarium bł. Karoliny
Kózkówny w Zabawie
ks. Zbigniewa Szostaka
oraz dyrektora Wydziału
Katechetycznego diecezji tarnowskiej ks. dr. Bogusława
Połecia.
Scanariusz i reżyseria
– Dariusz Regucki. Zdjęcia
– Michał Bożek. Muzyka –
Dariusz Regucki. Montaż
– Marcin Dulemba. W filmie występują: Marlena
Burian (Kasia i Karolina
Kózkówna), Karol Olszewski
(Przemek), Barbara Duda
(Magda),
Jerzy
Trela
(Dziadek Tadeusz), Dorota
Pomykała (Pani Halinka),
Anna Radwan (Dyrektor
szkoły i mama Karoliny),
Maciej Słota (Pan Marek i ojciec Karoliny), Piotr Cyrwus
(Ksiądz Michał), Aleksandra
Godlewska (Mama Kasi),
Sebastian Oberc (Ochroniarz
i żołnierz-zabójca Karoliny),
Jacek Lecznar (Ojciec duchowny), Edward Nasiadka
(Woźnica) i inni.
Rok produkcji: 2014
Tekst i foto– na pdst. strony
internetowej filmu
www.karolina-film.pl
Plakat z filmu pt. „Karolina”
na str. 1
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Bożą wolą spełniały swe macierzyńskie powołanie. W
duchu sanktuarium życia poczętego możemy spotkać wielu świętych w znaku relikwii,
którzy mówią o świętości życia. Wśród nich szczególne relikwie św. Młodzianków, których Herod wymordował, bojąc się przyjścia Chrystusa, św.
Jana Pawła II czy św. Gianny
Beretty Molla.
Maryja gromadzi też
dzieci pierwszokomunijne,
które corocznie pielgrzymują
z wielu parafii na spotkanie
dziękczynne do Tarnowca. W
tutejszym sanktuarium szczególne miejsce u stóp Matki
Bożej znajdują także rolnicy i
samorządowcy.

Drugim miejscem, które
odwiedziliśmy był Dębowiec.
Sanktuarium Matki Bożej
Płaczącej z La Salette uświadamia nam konieczność nawrócenia i modlitwy. Maryja
w objawieniach wzywa do
codziennej modlitwy, rano i
wieczorem, daje nam szansę
zastanowienia się, czy przez
niedbałe uczestnictwo we
Mszy św. nie obrażamy Boga,
zamiast oddawać Mu cześć i
uwielbienie, wreszcie wzywa
nas do poszanowania słowa,
byśmy przez wulgaryzmy
nie ranili Chrystusowego
Serca. Intencje pielgrzymów
i parafii złożyliśmy na ołtarzu
przed obliczem i przez ręce
Saletyńskiej Pani.
Z Dębowca udaliśmy
się do Sanktuarium bł. ks.
Władysława Findysza w
Nowym Żmigrodzie. Ten
kapłan, który kiedyś był proboszczem w Żmigrodzie,
odważnie wzywał do uporządkowania życia w świetle
prawa Bożego. Odważne
głoszenie Ewangelii nie było
mile widziane przez władze komunistyczne Polski.
Więzienie, niemożliwość leczenia się i więzienne tortury
stały się przyczyną śmierci
ks. Findysza. Pokłoniliśmy
się przed relikwiami bł.

Duszpasterza, modląc się za
kapłanów i nasze rodziny.
Do
sąsiadującej
ze
Żmigrodem
parafii
w
Skalniku zaprosiła nas Matka
Boża Bolesna – Królowa Gór.
To sanktuarium, leżące w
Beskidzie Niskim, zaprasza
urokliwymi widokami niewysokich gór, przepasanych
wstęgą Wisłoki. Cudowny
obraz pochodzi z XV w.
Ikona jest typem Hodegetrii
– czyli ukazuje Maryję trzymającą na lewej ręce Jezusa i
prawą ręką wskazuje na Syna.
Odmawiając tam modlitwę
różańcową, jeszcze raz zanieśliśmy nasze pielgrzymie
prośby i podziękowania.
Na zakończenie udaliśmy
się do Desznicy. Ta część pielgrzymki nie miała już charakteru modlitewnego. Dzięki
gościnności ks. Józefa Obłoja
mogliśmy rozpalić ognisko z
pieczeniem kiełbasy. Daleko
też niosły się gromkie śpiewy na ludową nutę, przy
akompaniamencie
gitary.
Chyba najgłośniej śpiewały
PRYMULE. Bogaci duchem i
pełni radości wróciliśmy wieczorem do Cmolasu z postanowienie – chcemy jeszcze i
już wiemy gdzie, ale to jeszcze
niech zostanie tajemnicą.
Pielgrzym

borczej spotkania, wysłuchali omówienia katechezy ks.
Jana Klinkowskiego „Relacja
Chrystusa do Maryi i powierzenie Jej opieki nad ludzkością”. Prelegentka, p. Wanda
Chmielowiec, zwróciła naszą
uwagę na kwestię pełnego zawierzenia Maryi wobec Jezusa
– Syna Bożego, ale i Jej syna.
W drugiej części spotkania przewodnicząca POAK
w Cmolasie, p. Ewa Tyczka,
omówiła zakres i formy dzia-

łania Akcji Katolickiej w
naszej parafii w latach 20102014. Do stałych elementów
tego działania należały: formacja religijna (podczas comiesięcznych spotkań), udział
w liturgii Słowa podczas Mszy
św. i w nabożeństwach, organizowanie pielgrzymek, organizowanie festynów rodzinnych (do 2013 r.), współpraca z Bankiem Żywności. W
głosowaniu Zarząd POAK w
Cmolasie uzyskał absolutorium za swą działalność.
Wybory władz Oddziału
na kadencję 2014-2018 miały
charakter tajny. W ich wyniku został wybrany Zarząd
POAK w składzie: Wanda
Chmielowiec,
Tadeusz

Kasza, Lidia Pietras, Marian
Salwik, Ewa Tyczka, oraz
Komisja Rewizyjna w składzie: Władysława Kasza,
Stanisław Janus, Józefa
Mokrzycka.
W głosowaniu tajnym
postanowiono
również,
by – zgodnie ze Statutem
Akcji Katolickiej – na stanowisko prezesa POAK
w Cmolasie zgłosić dwie
osoby: Lidię Pietras i Ewę
Tyczkę. Spośród nich ks. bp
Jan Wątroba, ordynariusz
rzeszowski, wskazał decyzją
z dnia 20 listopada br. na stanowisko prezesa POAK w
Cmolasie p. Ewę Tyczkę.
(ms)

Piękny sobotni dzień, 25 października br., wyprowadził
cały autokar ludzi, by mogli pielgrzymować do sanktuariów
położonych w południowej części diecezji rzeszowskiej. Na
szlaku naszego pielgrzymowania odwiedziliśmy najpierw
Matkę Bożą Zawierzenia w Jej sanktuarium w Tarnowcu.
Dziękujemy kustoszowi ks. Jerzemu Uchmanowi, który nie
tylko nas oprowadził wskazując na historię tego pięknego
sanktuarium, ale też poprowadził nas modlitewnie, wskazując na ciekawy, duchowy charakter tego miejsca.
Tarnowiec słynie nie
tylko z XV-wiecznej, łaskami słynącej, koronowanej
na prawie papieskim figury
Matki Bożej, która przybyła
z Węgier i po zatrzymaniu się
w Mrukowej i w Jaśle, ostatecznie odbiera kult w podjasielskiej wiosce.
Ciekawym rysem tarnowieckiego
sanktuarium
jest obrona życia. Kalwaria
Nienarodzonych,
Pomnik
Miliarda Niewinnych i
Cmentarz Białych Krzyży wołają o szacunek dla życia poczętego. Wzywają nas do modlitwy za matki, które w swoją
naturę mają wpisane obdarowanie życiem i miłością, aby
odpowiedzialnie i zgodnie z

Nic tak nie ożywia działania jak wybory. Dotyczy to
także Parafialnego Oddziału
Akcji katolickiej w Cmolasie,
którego członkowie na spotkaniu w dniu 3 listopada
br., w obecności asystenta
kościelnego ks. Michała
Batora, dokonali podsumowania kończącej się kadencji
oraz wyboru władz Oddziału
na nową kadencję.
Zanim jednak przystąpili
do części sprawozdawczo-wy-
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Pamięć historyczna jest wyrazem hołdu dla tych, którzy
już odeszli, ofiarnie służąc ojczyźnie. Pamiętając o nich dajemy także świadectwo, że moc naszej wspólnoty – w małej
i dużej ojczyźnie – zasadza się na ciągłości pokoleń. Dlatego
staraniem rodziny latem, br. został odnowiony grób śp.
Piotra Czachora oraz jego rodziców: Elżbiety i Andrzeja.
Piotr Czachor urodził się
w 1919 r. w Cmolasie. W czasie
II wojny światowej, jak wielu
młodych ludzi z jego pokolenia, wstąpił do oddziału Armii
Krajowej, walczącej z niemieckim okupantem. Przybrał
pseudonim „Kruszyna”.
W 1944 r. tzw. wyzwolenie
nie przyniosło Polsce pełnej
wolności. Oddziały AK pozostały w ukryciu, w lasach, bo
zainstalowanej przez Sowietów
„władzy ludowej” mało kto dowierzał, choć byli i tacy, którzy
jej gorliwie służyli.

Piotr Czachor również
pozostał ze swoim oddziałem
w lesie. Sporadycznie i zawsze
w pełnej konspiracji odwiedzał dom rodzinny, by się posilić, może przebrać, a przede
wszystkim trochę odpocząć i
dać znać, że żyje.
Niestety, po jednych z takich odwiedzin został „namierzony” i zastrzelony przez wrogów wolnej Polski. Sprawcy
tego bestialskiego mordu, znani z imienia i nazwiska, ukryli
zwłoki młodego AK-owca.
Okoliczni mieszkańcy, rodzina

UHONOROWANIE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH
W NABOŻEŃSTWACH RÓŻAŃCOWYCH

Podczas objawień w Fatimie Maryja wyraziła pragnienie: „Chciałabym (…), abyście
każdego dnia odmawiali Różaniec” (13.06.1917 r.). Modlitwę
tę ukochał Jan Paweł II: „Ja sam
również nie pomijałem okazji,
by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych
lat młodzieńczych modlitwa ta
miała ważne miejsce w moim
życiu duchowym (…). Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk.
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy (Rosarium Virginis Mariae, 2).

Cieszy więc liczny udział w
nabożeństwach różańcowych
dzieci i młodzieży z naszej parafii. Młodzi ludzie codziennie
otrzymywali obrazki z biografią i podobizną osób świętych.
Obrazki te należało przyklejać na specjalne plansze. 18
listopada
najwytrwalszym
uczestnikom nabożeństw różańcowych rozdano skromne
upominki. Uhonorowano 82
osoby.
Dziękuję za to świadectwo
wiary i miłości do Matki Bożej
i już teraz zapraszam na nabożeństwa roratnie.
Ks. Wojciech Kmiotek

Najwytrwalsi w modlitwie
różańcowej
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Gołębiowskich (tu ujawnienie
nazwiska to powód do chluby), narażając własne życie i
bezpieczeństwo, powiadomili bliskich zamordowanego i
wskazali miejsce ukrycia jego
ciała.
Pochówku śp. Piotra
Czachora dokonano na
cmentarzu parafialnym w
Cmolasie, choć nie obyło
się bez wcześniejszych groźnych interwencji funkcjonariuszy milicji i Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego.
Po latach w tym samym grobie pochowano rodziców
Piotra.
Tyle zostało w pamięci rodziny i osób znających
„Kruszynę”. Być może doczekamy kwerendy w archiwach
historycznych (szczególnie
Oddziału IPN w Rzeszowie),
dzięki której poznamy więcej szczegółów życia, walki
i tragicznej śmierci Piotra
Czachora. Dzisiaj w jego intencji wołamy: „Wieczne

Odnowiony grób śp.
P. Czachora i jego rodziców
odpoczywanie racz mu dać,
Panie!”.
Alina Ziętek-Salwik

TRZY, DWA, JEDEN, ZERO… START W KSM
W 1994 r., dokładnie
30 czerwca, ks. bp Edward
Białogłowski powołał do istnienia oddział Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży w
Cmolasie udzielając mu błogosławieństwa na owocną pracę
dla dobra młodzieży. Obecnie
nasza instytucja liczy trzydzieści osób.
W piątek, 7 listopada br. w
Przbyszówce odbyło się szkolenie dla tych, którzy dopiero dołączają do tegoż zgromadzenia.
Z parafii Cmolas w „Starcie w
KSM” wzięły udział dwie osoby. Spotkani przewodniczył
ks. Paweł Tomoń, diecezjalny
duszpasterz młodzieży, a także
ks. Przemysław Dudek.
Na szkoleniu poznaliśmy wiele ciekawych ludzi.
Zaznajomiliśmy się z historią
Nasz start
w KSM

Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, jego patronami,
elementami tożsamości, a
także strukturą. Trzy dni w
Przbyszówce oswoiły nas z
organizacją, która liczy około
1700 członków i sięga początku XX wieku. Po konferencjach i naukach każdy z nas
dostał świadectwo ukończenia
„Startu w KSM”.
Po szkoleniu zostały nam
miłe wspomnienia i refleksyjne myśli. Takie chwile z 86
innymi osobami, które mają
jeden wspólny cel, zachęcają
do dalszego działania w KSM.
Motywują, by za każdym razem po słowach: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu
i Ojczyźnie – Gotów?”, odpowiadać głośno i z entuzjazmem – „GOTÓW!!”. (x)
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KONSERWACJA
BEZCENNYCH RELIKTÓW

Kościół drewniany, wzniesiony przed rokiem 1674 (data
w nadprożu), ufundowany przez ks. Wojciecha Borowiusza
stanowi jeden z nielicznie zachowanych na terenie województwa podkarpackiego przykładów drewnianej architektury sakralnej o znacznych walorach artystycznych, historycznych i zabytkowych.

Konserwatorski „Arkady” z
Jarosławia. Ich zakres obejmował:
- rozebranie zniszczonego
pokrycia z gontów wraz z ołaceniem
- wymianę elementów
drewnianych – podwalin, krokwi i zastrzałów,
- przemurowanie kamiennej podmurówki pod podwalinami,
Źródła finansowania
Województwo podkarpackie
Powiat kolbuszowski
Gmina Cmolas
Parafia Cmolas
Ogółem
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- spoinowanie podmurówki pod podwalinami,
- wykonanie nowego pokrycia z gontów wraz z ołaceniem,
- roboty odgrzybieniowe,
- wykonanie impregnacji
nowobudowanych elementów
drewnianych.
Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 46 tys. zł.
zł
20 000
15 000
10 000
1 000
46.000

Nowe gonty na podwalinach dawnej świątyni parafialnej
Patrząc na tę świątynię,
należy pamiętać, że w miejscu
tym stał pierwotnie znacznie
większy kościół parafialny pw.
św. św. Stanisława i Wojciecha,
przeniesiony w latach 1978-79
do Porąb Dymarskich.
O różnicach rozmiarów
obu świątyń dobitnie świadczą
zachowane i troskliwie zabez-

Stypendium im. Księdza
Wojciecha Borowiusza przyznawane jest w parafii Cmolas do 10
lat. Zainicjowane przez ks. prał.
Kazimierza Szkaradka, pomyślane było jako kontynuacja jednego
z dzieł dobroczynnych najsłynniejszego rodaka cmolaskiego,
Wojciecha Borowiusza – kapłana,
kanonika Kolegiaty św. Floriana
na krakowskim Kleparzu i rektora
Akademii Krakowskiej, człowieka o dobrym sercu, który z dalekiego na owe czasy Krakowa nie
zapominał o Cmolasie – miejscu
swych narodzin, dzieciństwa i cudownego objawienia Pana Jezusa
w tajemnicy Przemienienia.
Od samego początku reaktywowana Fundacja Stypendialna
związana była z Uniwersytetem
Jagiellońskim (dawną Akademią
Krakowską). Niestety, w ostatnim
czasie, ze względów od Fundacji

pieczone relikty partii fundamentów pierwotnego kościoła,
które stały się przedmiotem
prac remontowo-konserwatorskich przy fundamentach
kruchty, wraz z wykonaniem
nowego zadaszenia z gontów
na wspomnianych reliktach.
Prace te w 2014 r. zrealizował Zakład Budowlano-

Ponadto dzięki ofiarności Państwa Ireny i Stanisława Luberów
z Cmolasu wzdłuż schodów wokół wzniesienia świątynnego wykonane zostały metalowe poręcze, ułatwiające, zwłaszcza osobom
starszym, poruszanie się po schodach.
Ks. Michał Bator

niezależnych, ta współpraca ustała.
W związku z tym pragnę serdecznie podziękować Fundatorom i
Darczyńcom, w tym szczególnie
Członkom Róż Różańcowych,
oraz wszystkim, którzy rozumieli
ideę działania Fundacji, wspierając
ją finansowo i organizacyjnie.
O przyjęcie podziękowań
proszę także społeczny zarząd
Fundacji w osobach: Krystyny
i Mieczysława Łakomych,
Krystyny Janus, Lidii Pietras,
Tadeusza Kaszy i Mariana
Salwika. Dziękuję za ich pracę,
dzięki której zawsze zapewnione
były środki na wypłatę stypendiów oraz wnikliwie były rozpatrywane wnioski o przyznanie stypendiów. Decyzje w sprawie przydzielenia stypendiów nigdy nie
były kwestionowane przez władze
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W trosce o podtrzymanie

dzieła fundacyjnego ks. Wojciecha
Borowiusza powołałem na dwuletnią kadencję zespół pod moim
przewodnictwem w składzie:
Anna Tworz, Bogusława Maciąg,
Wanda Jasińska, Marian Salwik.
Przed zespołem tym postawiłem
dwa zadania:
- przeanalizowanie złożonych
wniosków oraz podjęcie decyzji w
sprawie przyznania stypendium w
roku akademickim 2014/2015,
- wypracowanie rozwiązania, które zapewniłoby działanie
Fundacji Stypendialnej w następnych latach.
Pragnę ponadto poinformować, że w wyznaczonym terminie
złożono cztery wnioski stypendialne. Informacja o tym, komu
zostanie przyznane stypendium w
roku akademickim 2014/2015, zostanie w najbliższym czasie podana w ogłoszeniach parafialnych, a
także w kolejnym numerze gazetki
„W Blasku Przemienienia”.

Poręcze wzdłuż schodów

Stypendyści Fundacji
im. Księdza W. Borowiusza
2004/2005; 2005/2006; 2006/2007
– Rafał Augustyn
2007/2008 – Monika Dłużeń,
Sylwia Kurasiewicz,
Magdalena Kawalec
2008/2009 – Paulina Czachor
2009/2010 – Renata Wawrzonek
2010/2011; 2011/2012
– Karolina Pakłos
2012/2013 – Barbara Makocka,
Katarzyna Skiba
2013/2014 – Katarzyna Skiba,
Klaudia Pakłos
Do dotychczasowych stypendystów zwracam się z apelem,
by na łamach gazetki „W Blasku
Przemienienia” opowiedzieli o
tym, jak im się wiedzie w dalszym
życiu. Stypendystów, którzy już
ukończyli studia i podjęli pracę,
proszę o rozważenie – na miarę
możliwości i tego, co podpowiada
sumienie – wsparcia finansowego
Fundacji.
Ks. Michał Bator
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6.08.2014

• Liturgia w uroczystość Przemienienia Pańskiego pod przewodnictwem JE. Ks. Bpa Jana Wątroby, ordynariusza rzeszowskiego
• Pielgrzymka autokarowa z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Chmielniku; uczestników – 17, kapłan – ks. Krzysztof Hyziak
• Piesza pielgrzymka z parafii Kopcie; uczestników – 60, kapłan –
ks. Wacław Hapak
• Piesza i autokarowa pielgrzymka z parafii Niwiska; uczestników –
360, kapłan – ks. Wiesław Augustyn
• Piesza pielgrzymka z parafii pw. Wszystkich Świętych w
Kolbuszowej; uczestników – 215, kapłan – ks. Krzysztof Rusznica
• Piesza pielgrzymka z parafii pw. św. Alberta w Kolbuszowej;
uczestników – 70, kapłan - ks. Julian Wybraniec
• Pielgrzymka autokarowa z parafii Werynia; uczestników – 20, kapłan – ks. Jarosław Depczyński
• Piesza pielgrzymka z parafii Kosowy; uczestników – 16, kapłan –
ks.Stanisław Samborski
• Piesza pielgrzymka z parafii Trzęsówka i Ostrów Baranowskich;
uczestników – 105, kapłani – ks. Stanisław Majda, ks. Krzysztof Szot
• Piesza pielgrzymka z parafii Poręby Dymarskie; uczestników – 70,
kapłan – ks. Grzegorz Siciak
• Pielgrzymka z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej
Dębie; uczestników – 50
• Pielgrzymi indywidualni z parafii Komorów; kapłan – ks. Józef
Węglicki
• Pielgrzymi indywidualni z parafii Zarębki; kapłan – ks. Marek
Prajsnar
• Pielgrzymi indywidualni z Rzeszowa, Nowej Dęby i Brzezin

7.08.2014

• Pielgrzymka kapłanów diecezji rzeszowskiej, obchodzących jubileusz 50-lecia kapłaństwa; kapłanów – 5

9.08.2014

• Liturgia w uroczystość odpustową ku czci Przemienienia
Pańskiego pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Stanisława Jamrozka,
biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

10.08.2014

• Liturgia w uroczystość odpustową ku czci Przemienienia
Pańskiego pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego,
pierwszego biskupa rzeszowskiego
• Piesza pielgrzymka ze Skopania, Baranowa Sandomierskiego,
Padwi Narodowej i Woli Baranowskiej; uczestników – 150, kapłan
– ks. Andrzej Machowicz
• Pielgrzymi indywidualni z Mielca i Nowej Dęby
• Pielgrzymka rowerowa z Tuszowa Narodowego; uczestników – 20

23.08.2014

• Pielgrzymka z parafii Tarnów-Mośnie; uczestników – 32

30.08.2014

• Pielgrzymka z parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie;
uczestników – 50

14.09.2014

• Pielgrzymka kapłanów diecezji rzeszowskiej z rocznika święceń
2013; kapłanów – 11

15.11.2014

• Pielgrzymka z Łańcuta; uczestników – 35
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sierpień - listopad 2014
Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
3.08.2014
15.08.2014
17.08.2014
23.08.2014
24.08.2014
14.09.2014
18.10.2014
26.10.2014
9.11.2014
22.11.2014
23.11.2014

Piotr Kochanowicz, Wojciech Szpyt
Franciszek Batory, Ewelina Skiba, Maja Gul
Kacper Leszek Magda
Daria Celin, Jan Krzysztof Książek
Bartosz Łagoda
Wiktoria Magdalena Sidło
Katarzyna Czachor
Liliana Malicka
Krystian Starzec, Franciszek Jan Wrzask
Klaudia Janina Mokrzycka
Magdalena Łagoda

Sakrament małżeństwa zawarli:
9.08.2014 Mariusz Galek i Joanna Agnieszka Ortyl
15.08.2014 Konrad Chmielowiec i Paulina Sudoł
Jan Kułaga i Natalia Karolina Cudo
Adam Pyra i Paulina Monika BogdanDawid
23.08.2014 Halat i Paulina Skiba
Michał Andrzej Cudzik i Beata Anna Lubera
7.09.2014 Krystian Kubiński i Lidia Magdalena Gałka
Karol Jan Wilk i Anna Woźniak
20.09.2014 Józef Piotr Bębynek i Anna Magda
27.09.2014 Mariusz Grzegorz Pachel i Małgorzata Wiącek
4.10.2014 Patryk Jańczuk i Melania Sylwia Serafin
25.10.2014 Radosław Stolarek i Edyta Janus

Odeszli do wieczności:
21.08.2014
28.08.2014
1.09.2014
3.09.2014
8.09.2014
13.09.2014
23.09.2014
25.09.2014
27.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
21.10.2014
27.10.2014
30.10.2014
8.11.2014

Katarzyna Ligęza
Janina Paduch
Franciszek Stachurski, Helena Mytych
Jan Czachor
Felicja Mokrzycka, Lidia Posłuszna
Zofia Drapała
Piotr Konefał
Józef Pakłos
Anna Warchoł
Kacper Warchoł
Jacek Mokrzycki
Piotr Bajor
Władysław Gul
Janina Gągorowska
Jan Kiełb
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