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PRZYSZLIŚMY, ŻEBY SIĘ PRZEMIENIĆ

PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia
wg św. Mateusza 25, 31-46
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,
a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a
kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król
do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i
przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do
Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany
diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.”
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem,
albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie
usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś
do życia wiecznego.

„BYŁEM GŁODNY, A DALIŚCIE MI JEŚĆ”
Rok liturgiczny zamyka
wielka scena Chrystusowego Sądu Ostatecznego.
Chrystus pojawia się tu
jako „Król” całej ludzkości,
zasiadający na „swoim tronie pełnym chwały”. Dwa
motywy dominują nad tym
malowidłem:
pierwszy,
centralny motyw to to, że
wszystko, co uczyniliśmy
lub czego nie uczyniliśmy
jednemu z najmniejszych
naszych braci, uczyniliśmy
lub nie uczyniliśmy Chrystusowi. Zawiera się w tym
drugi motyw: skoro pierwszy motyw stanowi kryterium sądu, to musi też nastąpić ostateczny rozdział
wśród sądzonych – musi
być prawa i lewa strona,
wieczysta nagroda i wie-

czysta kara.
Tak więc motyw drugi wypływa z pierwszego,
który stanowi zasadniczą
naukę płynącą z tej dramatycznej sceny. Otóż,
obdarzony władzą, pełen
chwały Król czuje się solidarny z najmniejszym ze
swych braci, nie mających
w sobie nic z ziemskiej
wielkości – z głodnymi,
spragnionymi, przybyszami i bezdomnymi, nagimi,
chorymi i więźniami. Tylko
w tej solidarności Chrystus jest Królem – a zatem
jako Ten, który zstąpił w
największą ludzką nędzę,
w najbardziej wstydliwe
sytuacje i wszystko to dobrze poznał. Dlatego każdy
człowiek, którego życie kie-

dyś wszak osądzi Sędzia,
musi wciąż o tym pamiętać, że w najnędzniejszym
ze swych bliźnich spotyka
swego przyszłego Sędziego.
My wszyscy jako ludzie jesteśmy członkami jednego
Ciała, które w płaszczyźnie
bytu są ze sobą solidarne
i dlatego musimy być również solidarni świadomie
w płaszczyźnie moralnej.
Masz „dzielić swój chleb
z głodnym, wprowadzić
w dom biednych tułaczy,
nagiego którego ujrzysz,
przyodziać i nie odwrócić
się od współziomków” (Iz
58, 7).
„TRZEBA BOWIEM,
AŻEBY KRÓLOWAĆ,
AŻ POŁOŻY

WSZYSTKICH
NIEPRZYJACIÓŁ
POD SWOJE STOPY”
Końcowy obraz drugiego czytania ukazuje nam
nie tylko wszechwładne
panowanie Syna, objawiające się w całej historii
świata, lecz obdarza nas
ponadto nadzieją, że naprawdę uda Mu się pokonać wszystkich „nieprzyjaciół” – „wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc”. Tak
więc, gdy Syn przekaże
Ojcu swe skończone dzieło,
po to, by „Bóg był wszystkim we wszystkich” – nie
będzie wśród poddanych
nikogo, kto by się przeciwko Bogu buntował.
Mimo to nie może-
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PRZECZYTAJ I POMYŚL

H. Memling – Sąd Ostateczny, 1472, Muzeum Narodowe – Gdańsk.

„BYŁEM GŁODNY...”
my tak po prostu wyłączyć motywu rozdziału. W
pierwszym czytaniu Bóg
jako Pasterz ludzkości
mówi: „Oto ja sam będę
szukał moich owiec”;
skaleczone opatrzy, chore umocni i będzie „pasł
sprawiedliwie”. Sprawiedliwość ta nie oznacza jednak powszechnej amnestii,
gdyż Bóg „osądzi poszczególne owce, barany i kozły”
lub, jak czytamy w innym
miejscu: „Oto Ja sam będę
prowadził sąd pomiędzy
owcą tłustą i owcą chudą.
Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście
bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami” (Ez 34, 20n). Miłość, z
jaką Bóg pasie swoje owce,
nie może się obejść bez
sprawiedliwości. Z drugiej
jednak strony Stary Testament nie mówi nam, że
Bóg sprawuje sprawiedliwość bez miłości.
Wierzący wie dobrze, że
Chrystus pragnął ukryć się
w każdej istocie ludzkiej,
stwierdzając
wyraźnie:
„Wszystko, co uczyniliście
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jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Kościół przypomina te
słowa Pana. Niech nikt
nie zapomina o ludziach,
o Braciach. Nawracamy się za każdym razem,
kiedy czynimy jednemu
z tych naszych braci to,
czego Chrystus oczekuje.
Uzdrawiając chorych Jezus ukazuje, że Jego ofiara
zbawienia obejmuje całego
człowieka – jest On bowiem lekarzem duszy i ciała. Współczucie dla tych,
którzy cierpią, prowadzi
Go nawet do utożsamienia
się z nimi, jak czytamy w
opisie Sądu Ostatecznego:
„byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25,36). Takiego właśnie głębokiego
współuczestnictwa domaga się od swych uczniów,
kiedy im poleca: „uzdrawiajcie chorych” (por. Mt
10,8). Pan również dziś dokonuje cudów uzdrowienia,
jeżeli modlimy się z wiarą.
Jego Opatrzność działa
jednak zazwyczaj poprzez
naszą odpowiedzialną pra-
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cę, domagając się, abyśmy
zwalczali choroby, wykorzystując wszystkie zasoby
naszej inteligencji, wiedzy,
zapewniając chorym należytą opiekę medyczną i
społeczną.
Chrystus – doświadczany i ukrzyżowany – staje
w samym centrum tego
braterstwa. W szczególny
sposób wzywa nas do tego,
aby spotkać Go w każdym z
naszych cierpiących braci.
Miłość, jaką im okazujemy,
posługa, jaką w stosunku
do nich wypełniamy – jest
Jemu samemu okazana,
jest w stosunku do Niego
spełniona (por. Mt 25,40).
Cierpienie bliźniego, cierpienie drugiego człowieka, takiego samego jak
ja, budzi zwykle w tych,
którzy nie cierpią, pewne
zakłopotanie, prawie poczucie zażenowania. Instynktownie rodzi się pytanie: dlaczego on, a nie ja?
Nie należy uciekać od tego
pytania, będącego podstawowym wyrazem ludzkiej
solidarności. Myślę, że z
tego poczucia solidarności

narodziła się cała medycyna i służba zdrowia w
różnych etapach swego
rozwoju historycznego aż
po nasze czasy.
Chrystus powiedział:
„Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25,36).
Znamy dobrze ten tekst
św. Mateusza, tę wielką
wizję Sądu Ostatecznego,
w czasie którego decydująca jest miłość. „Byłem
głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a
odwiedziliście Mnie; byłem
w więzieniu, a przyszliście
do Mnie” (Mt 25,35-36).
To są ci, do których Sędzia powie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego”
(Mt 25,34). Z kolei zaś do
zgromadzonych po lewej
stronie powie: „Idźcie precz
ode Mnie, przeklęci, w
ogień wieczny” (Mt 25,41).
Dlaczego? Bo „rachunek”
waszych uczynków wypada na „nie”: „Byłem
głodny, a nie daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a
nie daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu,
a nie odwiedziliście Mnie”
(Mt 25,42-43). Jasne jest
więc, że „pod wieczór życia Bóg będzie nas sądził z
uczynków miłości” (św. Jan
od Krzyża, Słowo światła i
miłości), zarówno w wymiarze osobistym, jak i
społecznym. Będzie to poniekąd sąd nad Kościołem
od strony tego, czym był
on w świecie.
Ks. dr
Paweł Romanowski

WSPOMNIENIE

Msza św. pogrzebowa w
Bazylice Starowiejskiej.

rzanek. One również, jako duchowe córki o. Bronisława, bo
to On założył ich Zgromadzenia, stawiły się przy trumnie
swojego „ojca”, przybywając
z domów zakonnych w Bliznem, Częstochowie, Antoniowie i Kiczni.
One to uważały swojego
Założyciela za człowieka świętego już za życia, zanurzonego
w modlitwie. Tak też określił
o. Bronisława jeden z żegnających Go kapłanów –„Santo subito”. Ks. abp Michalik
zwrócił się do Sióstr Zawie-

POŻEGNANIE
OJCA BRONISŁAWA
W czwartek, 12 października 2017 r. o godz. 8 wyruszyliśmy z parkingu obok
sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie do
Starej Wsi na pogrzeb naszego rodaka o. Bronisława
Mokrzyckiego, jezuity. Nasza
grupa liczyla35 osób, a przewodził nam ks. proboszcz Michał Bator. Wyjeżdżając, nie
myśleliśmy, że dzień ten, za
zrządzeniem Bożym, przyniesie tak wielką ucztę duchową i
ziemską.
O godz.11 rozpoczęła
się w Bazylice Starowiejskiej
Msza św. pogrzebowa, której
przewodniczył ks. abp Józef
Michalik, a która zgromadziła
wielką rzeszę osób związanych
ze śp. o. Bronisławem. Wśród
nich była rodzina Zmarłego,
znajomi i olbrzymia liczba
kapłanów z różnych diecezji,
pewnie wielu uczestników rekolekcji prowadzonych przez
o. Bronisława u Sióstr Zawie-

rzanek, aby „nie zboczyły z
obranego kursu”. Myślę, że
były to słowa wsparcia, by
kontynuowały dzieło Założyciela. A wszystkim uczestnikom pogrzebu ks. Arcybiskup
życzył, by każdy odkrył w życiu swój charyzmat.
O. Bronisław został pochowany w krypcie zakonnej na pobliskim cmentarzu.
Zmierzając w kondukcie żałobnym nie mogłam wyjść z
podziwu, jak piękną ,słoneczną pogodę niebiosa podarowały na dzień przejścia o. Bronisława do domu Pana.
Po zakończeniu uroczystości żałobnych udaliśmy się
do Zakonu Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Tam też
wysłuchaliśmy historii o ich
założycielu. bł. Edmundzie
Bojanowskim oraz o słudze
Bożej s. Leoni Nastał. Po modlitwie przy relikwiach s. Leoni, pożegnaliśmy Siostry Służebniczki, dziękując za piękne

Odprowadzenie śp. o. B. Mokrzyckiego SJ na miejsce
wiecznego spoczynku.

przyjęcie nas w swoim Domu
Zakonnym.
Następnie udaliśmy się
ponownie do Bazyliki Starowiejskiej, tym razem aby ją
zwiedzić w obecności przewodniczki.
Usłyszeliśmy
mnóstwo ciekawych informacji o powstaniu Bazyliki oraz o
różnych, niekiedy tragicznych
wydarzeniach. Pierwszymi
gospodarzami i budowniczymi byli Ojcowie Paulini, a po
kilkuletniej przerwie zostali
sprowadzeni Ojcowie Jezuici.
Zwiedziliśmy skarbiec i muzeum.
Bardzo szczególnym skarbem są pozostałości ze spalonego obrazu Matki Bożej
Starowiejskiej, z głównego
ołtarza. W 1968 r. komuniści,
chcąc odciągnąć miejscową
ludność od Kościoła, oblali
obraz napalmem i podpalili.
Obraz został zniszczony, ale
nie wiara mieszkańców Starej
Wsi. Wręcz przeciwnie, ludzie zaczęli się modlić jeszcze
gorliwiej. Długo by opowiadać, co jeszcze zobaczyliśmy i
usłyszeliśmy, trzeba tam pojechać i zwiedzić. Niestety, plan
dnia był tak napięty, że brakło
czasu, aby odwiedzić przepiękne dzieło o. Bronisława w
Bliznem, czyli Dom Wspólnoty Sióstr Niepokalanej Matki
Wielkiego Zawierzenia (tzw.
zawierzanek). Znajduje się
tam Ognisko Rekolekcyjne, a
głosicielem rekolekcji, głównie
Ćwiczeń Duchowych wg św.
Ignacego z Loyoli był o. Bronisław. Dzieło rekolekcyjne trwa
nadal, a każdy uczestnik rekolekcji może poprzez ćwiczenia
duchowe i modlitewną adorację w promieniach Bożego Miłosierdzia na nowo odkrywać
sens i cel swojego życia.
Bardzo zachęcam do odwiedzenia Starej Wsi i Bliznego (ja miałam okazję gościć w Bliznem, Antoniowie i
Częstochowie dzięki Siostrze
Emilii – zawierzance). Do domów powróciliśmy późnym
wieczorem, zmęczeni ale pełni duchowych wrażeń.
L.K.

ON ZAWIERZYŁ,
BY INNI TEŻ
ZAWIERZYLI
W niedzielę, 8 października 2017 r. zmarł w Bliznem
o. Bronisław Mokrzycki SJ,
rodak cmolaski – kapłan, jezuita, liturgista, rekolekcjonista, założyciel (w 1986r.)
Wspólnoty
Niepokalanej
Matki Wielkiego Zawierzenia (zawierzanek)
Ojciec Bronisław urodził się 15 kwietnia 1935 r. w
Cmolasie, w rodzinie Marcina i Henryki, zd. Sitko. Do
nowicjatu wstąpił 30 lipca
1951 r. W latach 1955-1958
studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a w latach 1958-1962
teologię na Wydziale Teologicznym TJ „Bobolanum” w
Warszawie. W 1968 ukończył studia z zakresu liturgii
na KUL. Był wykładowcą
liturgiki na ATK w Warszawie i współpracownikiem
Centrum Katechetycznego
opracowującego katechizmy
szkolne. W latach 1986-1992
pełnił funkcję magistra nowicjatu jezuitów w Starej
Wsi.
Nasz Rodak, który przez
wielu był już za życia postrzegany jako osoba wielce
uduchowiona, święta, odszedł w 83. roku życia, 67.
powołania zakonnego i 57.
kapłaństwa. Został pochowany w kaplicy grobowej jezuitów na tamtejszym cmentarzu.
(-)
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ODPUST

Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. abp. J. Michalika.

Hasło tegorocznego, celebrowanego w dniach 3-6 sierpnia, odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie brzmiało: „Idźcie i głoście!”. Nawiązywało ono do „Programu Duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce”. Dla wiernych odpust był błogosławionym czasem refleksji, nawrócenia i przemiany życia oraz
pogłębienia wiary.

CHRZEŚCIJANIN ŻYJE PO TO,
ŻEBY SIĘ PRZEMIENIAĆ
Jako
chrześcijanie,
wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii i
dawania świadectwa wiary
– wszędzie tam, dokąd nas
Pan Bóg posyła: w rodzinach, środowiskach zawodowych czy życiu społecznym. Wiemy, jak trudna
jest ta droga i jak wiele
wymaga wyrzeczeń. A czasami, by temu powołaniu
podołać, trzeba „wejść na
górę wysoko” i dokonać
przemiany własnego życia.
Góra Tabor w Cmolasie
to monumentalny ołtarz
polowy, na którym celebrowane są uroczystości
odpustowe. Ale hierarchowie, kapłani i wierni (miejscowi parafianie
oraz pątnicy z bliska i daleka) najpierw klękają w
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pobliskiej świątyni parafialnej i podnoszą wzrok
na łaskami słynący obraz
Przemienienia Pańskiego.
To wydarzenie z biblijnego
Taboru – objawione w 1585
r. 13-letniemu chłopcu,
Wojtkowi Borowiuszowi z
Cmolasu, później kapłanowi, prepozytowi kolegiaty
św. Floriana w Krakowie,
rektorowi
Akademii
Krakowskiej oraz wielkiemu dobroczyńcy ubogich i
młodzieży studenckiej – zapoczątkowało rozwój kultu
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie.
Podczas tegorocznego
odpustu duchowi przewodnicy powiedli pielgrzymów na cmolaski Tabor
czterokrotnie. W czwartek,
3 sierpnia, bp Kazimierz
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Górny – pierwszy biskup
rzeszowski przewodniczył
Mszy św. dziękczynnej za
i w asyście kapłanów obchodzących jubileusze 25i 50-lecia kapłaństwa. W
piątek uroczystej Mszy św.
w intencji osób chorych i
cierpiących przewodniczył
bp Edward Białogłowski,
schodząc na pewien czas
z trasy 40. Rzeszowskiej
Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę.
Sobotniej Sumie odpustowej przewodniczył
bp Jan Wątroba – ordynariusz diecezji rzeszowskiej,
a wokół ołtarza, pośród
licznej rzeszy wiernych,
skupili się małżonkowie
świętujący srebrne i złote
jubileusze małżeńskie oraz
ich rodziny. W homilii bp

Ordynariusz podkreślił, że
czasami trzeba „wejść na
górę wysoko”, by zaczerpnąć mocy wiary. Powołał się
na dokonania dwóch postaci: kard. Karola Wojtyły i
polskiej himalaistki Wandy
Rutkiewicz. 16 października 1978 r. każde z nich doświadczyło rzeczy niezwykłych. Ówczesny metropolita krakowski, decyzją
konklawe kardynalskiego
został wybrany na papieża i
przybrał imiona Jana Pawła
II. Wanda Rutkiewicz tego
samego dnia zdobyła Mt.
Everest – najwyższy szczyt
świata. Gdy kilka miesięcy
później, w czerwcu 1979
r. podczas pamiętnej pielgrzymki do ojczyzny spotkali się w Krakowie, Ojciec
Święty powiedział: „Dobry

Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak
wysoko”. A zatem „wychodzić wysoko” to znaczy iść
za głosem Chrystusa, by
ujrzeć Go przemienionym i
samemu się przemienić.
W niedzielę, 6 sierpnia, w samą uroczystość
Przemienienia Pańskiego,
wokół cmolaskiego Taboru
skupiła się największa,
ze wszystkich dni, rzesza
wiernych, a szczególną
modlitwą objęci zostali ludzie pracy najemnej,
rolnicy oraz samorządowcy.
Uroczystościom
przewodniczył abp Józef
Michalik z Przemyśla,
w latach 1993-2016 metropolita przemyski, a w
latach 2004-2014 przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski.W homilii ks. Arcybiskup podkreślił, że Chrystus przyszedł na świat, aby nas
zbawić, a przez to uczynić
dziećmi Bożymi i dziedzicami Królestwa Bożego.
Dostojny Hierarcha uzmysłowił wiernym, że chrześcijaństwo jest prawdziwe
tam, gdzie jest prawdziwa,
żywa wiara. Ona z kolei
zaczyna się tam, gdzie kończy się egoizm, szukanie
siebie i własnych korzyści,
budowanie szczęścia tylko
na ziemi. „Chrześcijaństwo
prawdziwe zaczyna się tam
– mówił abp J. Michalik
– gdzie wiara przemienia
nasze życie, gdzie funkcjonuje modlitwa i pamięć o
życiu wiecznym”. A w innym miejscu zaakcentował:
„Chrześcijanin żyje po to,
żeby się przemieniać, pozwolić się przenikać wiarą i
łaską Chrystusową”.
Marian Salwik
Fot. na str. 2 oraz
na str. 6-7 Jan Cichoń

Św. Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł
Pański 5 sierpnia 2001 r. powiedział: „Ta tajemnica [Przemienienia Pańskiego – przyp. red], której
Chrystus zabronił wówczas ujawniać, po Jego zmartwychwstaniu stała się integralną częścią Dobrej Nowiny: Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, którego
dzisiaj kontemplujemy jaśniejącego blaskiem chwały.
W dwa tysiące lat później Kościół z taką samą mocą
powtarza, że Chrystus jest światłością świata! Jego
światło każdego dnia nadaje nowy sens naszej egzystencji”.

UZDROWIENIA I PRZEMIANY
POTRZEBUJE CAŁA POLSKA
Od przeszło 350 lat
parafianie i pielgrzymi
przybywający do Cmolasu
wpatrują się w blask oblicza
Przemienionego Pana w
obrazie przekazanym temu
miejscu przez czcigodnego wizjonera i fundatora
ks. Wojciecha Borowiusza.
Na uroczystości odpustowe ku czci Przemienienia
Pańskiego przybywają do
Cmolasu tysiące wiernych,
którzy chcą na tym „Taborze” umocnić swą wiarę,
skorzystać z sakramentu
pokuty i pojednania oraz
przedstawić Chrystusowi
swoje troski.
W tym roku odpust
rozpoczął się w czwartek,
3 sierpnia uroczystą nowenną i Mszą św., której
przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny. W modlitwie
polecani Panu Bogu byli
kapłani obchodzący w tym
roku 50- i 25-lecie święceń
prezbiteratu. Na Mszy św.
obecni byli: spośród „złotych jubilatów” – ks. Tadeusz Wołosz z Chmielnika i
ks. Eugeniusz Worsa z Woli
Raniżowskiej, a spośród
„srebrnych jubilatów” – ks.
Józef Trela, misjonarz z Kazachstanu, oraz ks. Jarosław
Depczyński, proboszcz parafii św. Maksymiliana w

Weryni. Jubileusz 25-lecia
ślubów zakonnych obchodziła również s. Elżbieta
Mruczek USJK, rodaczka
z Cmolasu posługująca
obecnie w Kanadzie.
W drugi dzień odpustu
ks. bp Edward Białogłowski modlił się wraz z kapłanami za ludzi chorych,
obarczonych
krzyżem
cierpienia, zniedołężnienia lub niepełnosprawności. Na zakończenie Mszy
św. Ksiądz Biskup udzielił
zgromadzonym błogosławieństwa
Najświętszym
Sakramentem, po czym
kapłani umocnili dysponowanych do tego wiernych
sakramentem namaszczenia chorych.
Sobotni dzień przeżywany był pod znakiem rodziny. Mszy św. w intencji
małżeństw, rodzin i dzieci
przewodniczył ks. bp Jan
Wątroba, udzielając dzieciom na zakończenie nabożeństwa indywidualnego
błogosławieństwa.
W niedzielę, 6 sierpnia
centralnej uroczystości odpustowej przewodniczył
ks. abp Józef Michalik, celebrując Mszę św. w intencji parafian, pielgrzymów,
samorządowców, rolników
i ludzi pracy. W homilii

Tegoroczny odpust w
Cmolasie inaugurował ks. bp
K. Górny – Pierwszy Biskup
Rzeszowski.

Ksiądz Arcybiskup podkreślał potrzebę sprawiedliwości społecznej w życiu
publicznym. Wskazał, że
uzdrowienia potrzebuje nie
tylko sfera polityki, ale cała
Polska, a w jej przemianę
winien zaangażować się
cały naród, dążąc do jedności w Chrystusie. Ksiądz
Arcybiskup pobłogosławił
również pracy rolników,
którzy przybyli z wieńcami
dożynkowymi.
Wszystkim,
którzy
ofiarnie zaangażowali się
w przygotowanie uroczystości odpustowych duszpasterze parafii Cmolas
składają serdeczne „Bóg
zapłać!” Niech Chrystus
Przemieniony błogosławi
także wszystkim pielgrzymom!
W każdy czwartek w
sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
odprawiana jest nowenna
ku czci Przemienienia Pańskiego (o godz. 18, w czasie
zimowym o godz. 17).
Ks. Marek Kalisiak
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WYWIAD

ŻYCIE Z JEZUSEM
I DLA NIEGO
JEST PIĘKNE
Jak u Siostry
zrodziło się
powołanie do życia
zakonnego?
Pan Bóg był mi bliski
od małego dziecka. Jego
obecności doświadczałam
w konkretnym życiu, ale nie
oznaczało to, iż od razu zrodziło się we mnie powołanie do życia zakonnego. W
szkole podstawowej lękiem
napełniała mnie myśl o tym,
że miałabym zostać zakonnicą. W swoim doświadczeniu Boga mogłam się jednak
przekonać, że dla Niego nie
ma rzeczy niemożliwych.
Po ukończeniu pierwszej klasy liceum, wyjechałam na rekolekcje wakacyjne ruchu „Światło – Życie”,
popularnie zwane Oazą
lub „wakacjami z Bogiem”.
Wtedy poznałam wspaniałą
urszulankę: siostrę Marię,
która zafascynowała mnie
sposobem realizacji swego
powołania. Jej życie zakonne, pełne radości, otwarcia
oraz bezinteresownej miłości do ludzi, rozwiało obawy
i strach przed odpowiedzią
na Boże powołanie w moim
życiu. Właśnie wtedy zapragnęłam zostać siostrą,
podobnie jak ona, i wstąpić
do Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa
Konającego. I tak się stało,
ale dopiero sześć lat później.
Oczywiście po drodze nie wszytko było takie
proste jak na oazowych
rekolekcjach. Świat wabił
swoimi urokami, stąd też
niekoniecznie cały czas my-
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ślałam o klasztorze. Budziło
się we mnie wiele wątpliwości i trzeba było ostatecznie
rozeznać i podjąć właściwą
decyzję. Pan Bóg był cierpliwy i czekał. To właśnie
dzięki Jego mocy, mogłam
zostawić wszystko to, co
było drogie memu sercu, w
tym rodzinne strony, pokonać przeszkody i odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa,
by zostawić wszystko i pójść
za Nim.
Co lub kto
skłonił Siostrę
do wyboru
Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca
Jezusa Konającego,
zwanych popularnie
urszulankami
szarymi?
Wspomniane wyżej doświadczenie sprawiło, iż nie
musiałam zastanawiać się,
do jakiego Zgromadzenia
miałam wstąpić. Nikt też
mnie nie skłaniał do wyboru
urszulanek. Znajomy ksiądz
chciał mi dać adresy zgromadzeń, ale podziękowałam mu. Wiedziałam, że jeśli życie zakonne jest moim
powołaniem, to z pewnością w Zgromadzeniu Sióstr
Urszulanek SJK. Poza tym
były inne znaki, z których
nie od razy zdawałam sobie
sprawę, jak choćby trzykrotne wędrowanie w pielgrzymce pieszej z Tarnowa
na Jasną Górę, właśnie w
grupie, której Patronką była
św. Urszula. To nie było dla
mnie bez znaczenia, jako że
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Odnowienie ślubów zakonnych przez s. E. Mruczek USJK.

nadal moją Patronką a zarazem Założycielką mojej rodzinny zakonnej jest właśnie
św. Urszula Ledóchowska.
Jakie były
dotychczasowe etapy
życia zakonnego
Siostry? Jakie
zadania Siostrze
powierzano?
Moje życie zakonne
miałam rozpocząć w Łodzi
i tam też dotarłam. Jednak
był to dla mnie jedynie
przystanek.
Ostatecznie
była potrzeba, by jechać
dalej, do Milanówka, gdzie
w domu urszulańskim
jako kandydatka, a po sześciu miesiącach postu-

lantka, poznawałam bliżej
Założycielkę, charyzmat i
misję Zgromadzenia, pracując jednocześnie w przedszkolu Sióstr.Następnie rozpoczęłam roczny nowicjat
w naszym macierzystym
domu w Pniewach, gdzie
otrzymałam habit – nasz
strój zakonny. Po rocznej
formacji w nowicjacie, wraz
z moimi współnowicjuszkami, złożyłyśmy pierwsze śluby zakonne i każda
została gdzieś posłana. Ja
powróciłam jeszcze na rok
do uroczego Milanówka,
by nadal pracować z dziećmi w przedszkolu. Moja
Przełożona, jako następne
miejsce posługi, wyznaczy-

ła mi Kanadę, gdzie żyjąc w
jedenastoosobowej wspólnocie Sióstr w Windsor, w
prowincji Ontario, poznawałam język angielski, a
potem podjęłam studia, by
zostać nauczycielem religii.
Wspomnę, iż po pięciu latach od pierwszych ślubów
złożyłam śluby wieczyste
w polskiej parafii Trójcy
Świętej w Windsor, gdzie
od mojego przyjazdu przygotowywałam dzieci do I
Komunii Świętej, potem też
młodzież do sakramentu
bierzmowania.
Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w
szkole, głównie z liceum.
Od roku, po 23 latach pobytu w Windsor, zostałam
posłana do trzyosobowej
wspólnoty w London, gdzie
podjęłam pracę na cały
etat w parafii Matki Bożej
Częstochowskiej.
Czy trudno jest być
siostrą zakonną
w wielokulturowej
Kanadzie? Czy
odwiedzając Polskę,
w tym rodzinny
Cmolas, nie ma
Siostra poczucia, że
może w Polsce
byłoby łatwiej
wypełnić powołanie
zakonne?
Miło wspominam czasy
studiów, kiedy jako siostra
– jedyna w habicie, spotykałam się z życzliwością
zarówno profesorów jak i
studentów, nie miałam żadnych przykrych doświadczeń, choćby z faktu chodzenia w habicie czy noszenia
krzyża. W szkołach, gdzie
pracowałam, młodzież bywała czasem niełatwa, ale
w większości spotykałam
się z życzliwością zarówno
współpracowników, jak i
uczniów.

Tak więc z osobistego
doświadczenia nie mogę
powiedzieć, że trudno jest
być siostrą w wielokulturowej Kanadzie. Wszystko
jednak się zmienia. To, co się
dzieje w kanadyjskim systemie edukacyjnym, jest bardzo niepokojące. Zdarzają
się sytuacje bardzo trudne,
jednak z racji tego, iż obecnie pracuję tylko w parafii,
czuję się bardziej chroniona.
Myślę, że w okresie formacji – w czasie junioratu, czyli w okresie ślubów
czasowych – z pewnością
łatwiej byłoby mi wypełnić powołanie zakonne w
Polsce, choćby z tego powodu, iż będąc w Kanadzie
nie mogłam systematycznie
brać udziału we wszystkich
spotkaniach formacyjnych
czy też rekolekcjach. W mojej wspólnocie i Centrum
kanadyjskim byłam jedyną
siostrą przed ślubami wieczystymi, zatem i formacja
trochę kulała, ale z pomocą Bożą i łaską przeżyłam.
Obecnie nie zastanawiam
się nawet, gdzie byłoby łatwiej wypełnić powołanie,
ale staram się, by wypełniać
je jak najlepiej.
Zawsze z radością
wracam do rodzinnego
Cmolasu, gdzie spędzam
większość czasu podczas
wakacji w Polsce. Niektóre
siostry się śmieją, kiedy mówię: „u nas”. Tzn. gdzie? – w
Cmolasie! Będąc z kolei w
London też mówię „u nas” –
w Windsor! Jakby nie było,
w Cmolasie 22 lata życia,
w Windsor 23 – można się
przez tyle lat na dobre zadomowić.
W czasie ostatnich
wakacji moją wielką radością było przeżywanie
25-lecia ślubów zakonnych
właśnie w Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w

S. Elżbieta z dziećmi I-Komunijnymi – w Londynie.

Z młodzieżą kanadyjską na ŚDM w Hiszpanii.

Cmolasie. Jestem wdzięczna
Bogu i ludziom za tę łaskę,
że wspólnie z Rodziną i bliskimi mogłam w tym szczególnym miejscu wielbić
Boga za ogrom Jego miłości.
Co powinna zrobić
dziewczyna, która
zastanawiając się nad
wyborem drogi
życiowej, zadaje sobie
pytanie: „A może
zakon? A może
urszulanki?”
Myślę, że najlepiej nawiązać kontakt z siostrami, zobaczyć jak żyją, wybrać się na
rekolekcje, jeśli to tylko możliwe. Jestem przekonana, że
jeśli Pan Bóg powołuje, to
też do konkretnego miejsca,
zgromadzenia. Ważne jest
osobiste doświadczenie, a
nie tylko jakieś informacje,
gdzieś usłyszane czy przeczytane.
Przed wszystkim waż-

ne jest jednak, by być blisko
Jezusa, z Nim rozmawiać i
Jego pytać, choć On także
mówi przez innych. Stąd
dobrze jest mieć kogoś, kto
pomoże nam w rozeznaniu,
spowiednik czy kierownik
duchowny, może być nim i
siostra. Jeśli szczerze chcemy
poznać swoją drogę życiową,
to Pan Bóg z pewnością w
taki czy inny sposób nam ją
pokaże. A kiedy już tę drogę
znajdziemy, to nie trzeba się
bać, tylko JEMU zaufać. Jan
Paweł II powiedział: „Jeśli
On was wzywa i pociąga do
siebie, bądźcie pewni, że was
nie opuści”. I tak rzeczywiście jest. Życie z Jezusem i dla
Niego jest naprawdę piękne.
To jest również moje osobiste doświadczenie. Niech
Pan będzie za to uwielbiony!
O tajemnicy powołania i
życiu zakonnym
opowiedziała
s. Elżbieta Mruczek USJK
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WIADOMOŚCI MISYJNE
Wiele łączy Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ z o.
Pacyfikiem Edwardem Czachorem OFM. Po pierwsze
– Afryka, dla której poświęcili swoje kapłańskie życie. Po drugie – wieloletnie, niezwykłe wręcz oddanie
pracy misyjnej (kard. Kozłowiecki – w latach 19462007, czyli do swojej śmierci; o. Pacyfik – od roku
1971 do chwili obecnej). Po trzecie – podkarpacka
ziemia, z której obaj się wywodzili, z wiosek niemalże
sąsiadujących ze sobą: kard. Kozłowiecki z Huty Komorowskiej, o. Pacyfik z Hadykówki.

Uroczysta Msza św. na ołtarzu polowym przy Muzeum
im. kard. A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.

OJCOWSKIE POSŁANIE DO AFRYKI
Raz się spotkali – w
1970 r. w Radomiu, gdy ks.
A. Kozłowiecki, wówczas
jeszcze jako arcybiskup metropolita Lusaki (Zambia),
przebywał na urlopie misyjnym w Polsce. Nie odpoczywał, był ciągle obecny
wśród ludzi, w tym i kapłanów, opowiadając o pracy i
problemach misyjnych. O.
Pacyfik dopiero przymierzał się do wyjazdu na misje,
nieco wątpiąc, czy wobec
pewnych kłopotów zdrowotnych w ogóle powinien
o pracy na misjach myśleć.
Swoimi
wątpliwościami
podzielił się w rozmowie z
Księdzem Kardynałem jak
z ojcem. Ten uważnie na
niego popatrzył i stanowczo
odpowiedział: „Tak, możesz
jechać na misje!”. No to o.

Pacyfik rok później pojechał – do Kongo belgijskiego (potem Zair, a obecnie
Demokratyczna Republika
Kongo) i jego praca trwa
tam już 46 lat.
W niedzielę, 24 września
misjonarz zawitał do Huty
Komorowskiej, by na zaproszenie Fundacji „Serce bez
granic” uczestniczyć w X
Dniach Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ. Po Mszy
św. koncelebrowanej, której
przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz
sandomierski, uczestnicy
tego wydarzenia udali się
do budynku gimnazjum w
Majdanie Królewskim (os.
Przylasek). Tam wysłuchali – po krótkiej części artystycznej oraz w obecności
m.in. bp. K. Nitkiewicza,

bp. Edwarda Frankowskiego – prezesa Fundacji „Serce bez granic”, poseł Haliny
Szydełko i Bogdana Romaniuka – wicemarszałka województwa podkarpackiego
– dwóch prelekcji.
Lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka, specjalista chorób zakaźnych, epidemiolog
mówiła o chorobach szerzących się w Afryce (trąd, malaria, hiv/aids, gruźlica) i o
swojej pracy wśród chorych
w Angoli. Szczególnie poruszające były naprzemiennie
wyświetlane zdjęcia pięknych afrykańskich krajobrazów i chorych, w tym także
dzieci, cierpiących i wyniszczonych chorobą.
O. Pacyfik Czachor
OFM dał świadectwo nie
tylko o spotkaniu z abp. A.

Prelekcja o. Pacyfika Edwarda Czachora OFM

DROGA ZNACZONA SPOTKANIAMI
ZE ŚWIĘTYMI LUDŹMI
Szanowni Państwo!
Dziękuję za zaproszenie na Jubileuszowe X
Dni Kardynała Adama
Kozłowieckiego w Hucie
Komorowskiej. Obecnie
kończę 2-miesięczny urlop
misyjny w Polsce. Już w tym
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tygodniu [28 września br. –
przyp. red.] wyjeżdżam z
Polski do Belgii, a potem
dalej – do Demokratycznej
Republiki Kongo. Moja
droga kapłańska, zakonna
i misyjna była zawsze znaczona spotkaniami z wiel-
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kimi i świętymi ludźmi:
św. Janem Pawłem II, bp.
Piotrem Gołębiowskim –
obecnie Sługą Bożym, oraz
Kardynałem
Adamem
Kozłowieckim
Święceń
kapłańskich udzielił mi 29
czerwca 1962r. w Krakowie

Kozłowieckim SJ, ale także o swojej pracy misyjnej,
na którą oprócz posługi
kapłańskiej składa się: budowa kościołów i kaplic,
monumentalnych krzyży
jako znaków obecności wyznawców Chrystusa, a także
budowa lub naprawa dróg
i mostów. I choć trudności
na misjach nigdy nie brakowało (niedostatek wody
w porze suchej, brak prądu
o napięciu 220V, napięcia
polityczne czy nawet konflikty zbrojne), o. Pacyfik z
radością wrócił już do Afryki, a swojego „posłańca” –
Kardynała Kozłowieckiego
– uważa za człowieka godnego wyniesienia na ołtarze.
Tekst i foto:
Alina Ziętek-Salwik
ks. bp Karol Wojtyła. Był
wtedy młodym biskupem.
Podczas wizyty papieża
Jana Pawła II w Kongo w
1985 r. odprawiałem z Nim
Mszę św. koncelebrowaną
w Lubumbashi. Na pożegnanie Jego sekretarz, ks.
Stanisław Dziwisz dał nam,
misjonarzom polskim, różańce, zaś Papież powiedział do nas po polsku:
„Błogosławię was, wasze
różańce, wasze Misje, waszych wiernych i pracę!”.
Wyjechałem na Misję

Prelekcja o. P. Czachora OFM.

z Radomia. Pożegnalną
Mszę św. odprawiłem w
obecności ks. bp Piotra
Gołębiowskiego, ówczesnego biskupa sandomierskiego. Wtedy, w 1971 r.,
udzielił mi błogosławieństwa na Misje na wzór św.
Franciszka, ze skrzyżowanymi rękami nad głową.
Przed podjęciem decyzji i pisemnym zgłoszeniem się na wyjazd na
Misję miałem wiele obaw
i wątpliwości. Szczególnie
obawiałem się, czy moje
zdrowie wytrzyma w
warunkach
afrykańskich. Spotkałem wówczas Arcybiskupa Adama
Kozłowieckiego, który w
1970 r. właśnie przebywał
na urlopie misyjnym w
Polsce. Nie odpoczywał,
był ciągle obecny wśród
ludzi, w tymi nas, kapłanów, opowiadając o pracy
i problemach misyjnych.
Wtedy ja, wątpiący kandydat na Misje, zadałem
mu pytanie: Czy ja, mając
pewne trudności z sercem,
mogę jechać na Misję?
Wówczas abp Kozłowiecki
uważnie na mnie popatrzył, zastanowił się i sta-

nowczo
odpowiedział:
„Tak, możesz jechać na
Misje!” Była to dla mnie
opinia, która zaowocowała już 46 latami pracy w
Afryce. Obecnie, mając 82
lata, z radością i w pełni sił
wracam do Afryki.
Po przybyciu do Afryki
w 1971 r. nie było łatwo.
Koledzy, w liczbie 7, wyjechali na naukę j. francuskiego i kiluba. Natomiast
ja, ledwie po trzech dniach
pobytu na ziemi afrykańskiej, trafiłem do szpitala.
Jakże trudny był kontakt
z lekarzem i służbą zdrowia. Oni mówili w j. francuskim i suahili, a ja w j.
polskim, rosyjskim i po łacinie. Pomocą był jedynie
słowniczek polsko-francuski.
Pracowałem na 4
placówkach:
Kabondo
Dianda (15 lat), Kinkondja
(6 lat), Kamina (6 lat) i
Bukama (17 lat), na której
pracuję do chwili obecnej.
Głównymi moimi zajęciami, oprócz normalnej
pracy duszpasterskiej jako
kapłana, było i nadal pozostaje: budowa dziesiątek kaplic, nowych Misji,

ośrodków kultu maryjnego (Domaine Marial), budowa wielkich krzyży, które są znakiem obecności
Chrystusa i chrześcijan na
afrykańskiej ziemi, budowa nowych dróg i mostów,
również naprawa dróg
państwowych, przy pomocy pracowników Misji.
Podczas ostatnich pięciu lat wiele czasu poświęciłem na budowę nowej
Misji – parafii pod wezwaniem o. Pio. W Afryce
nazywamy go Padre Pio.
Przybył on do nasze Misji
z Polski, z Radomia, w
postaci średniej wielkości
obrazu, wraz ze mną, po
moim urlopie misyjnym
w Polsce. Padre Pio szybko
uzdrowił świeckiego animatora Bertyna ze śmiertelnej choroby. Wkrótce
przez jego wstawiennictwo zaczęły się dziać wielkie rzeczy, szczególnie
wśród wiernych chorych.
Obecnie kult Padre Pio
bardzo się rozwinął. Ja
osobiście pracuję pod Jego
wyraźną opieką. On dba o
moje zdrowie.
Jego obecności i dzia-

łania doświadczają także
moi wierni. Między innymi ukazuje się pewnej kobiecie imieniem
Weronika.
Przychodzi
zawsze o północy w towarzystwie Matki Bożej lub
św. Antoniego. Wówczas
rozbłyska wielkie światło,
On siada na krześle i rozmawia w j. francuskim lub
suahili. Wyraża zadowolenie z naszych prac, naucza
i przepowiada przyszłość.
To On zapowiedział mi
dobrą podróż i obecne wakacje w Polsce oraz nakazał powrót do Afryki, aby
dokończyć budowę Misji
pod Jego wezwaniem.
Kult, jakim w Afryce
cieszy się Padre Pio, porównałbym do tego, co
rozwija się tutaj, w Hucie
Komorowskjiej,
wobec Kardynała Adama
Kozłowieckiego. Ksiądz
Kardynał porusza Polskę,
Misje, nas i dąży do ukazania swojej aktywności i
duszpasterskiej opieki nad
nami – w duchu przyszłej,
i – wszyscy mamy taką nadzieję – nieodległej, Jego
beatyfikacji.

Bp R. Frankowski w rozmowie z o. P. Czachorem OFM
i p. Poseł H. Szydełko.
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 3 (856) 26 listopada 2017 r.
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WIADOMOŚCI MISYJNE

KOMBONIANIN
Z BENINU
W CMOLASIE
W dniach 11-12 listopada
gościliśmy w naszej parafii o.
Theotime’a Akpako Parfait,
kombonianina (ze Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów – od św. Daniela Comboniego), który opowiadał o
Beninie, swoim kraju rodzinnym, oraz o pracy misyjnej w
Afryce.Więcej o tym afrykańskim kapłanie, który piękną

polszczyzną zachęcał nas do
wspierania dzieł misyjnych, w
następnym numerze „W Blasku Przemienienia”.
(-)

LIST PROSTO Z RÓWNIKA
Bardzo serdecznie pozdrawiam ekwadorskiej ziemi. To
już prawie 3 miesiące, jak jestem na swojej parafii. Jest to

małe miasteczko, z 19 wioskami, razem ok. 7 tys. owieczek.
Pracy sporo, wyzwań dużo,
ale widzę, że Pan błogosławi.

W przeddzień Światowego Dnia Misyjnego nasza parafia
zaznaczyła swój udział w Kongresie Misyjnym Diecezji
Rzeszowskiej. 21 października do kościoła katedralnego
w Rzeszowie przyjechało ok. 1000 dzieci z całej diecezji,
aby spotkać się z misjonarzami i wspierać świat misyjny
modlitwą.

KONGRES MISYJNY

Uczestnicy Kongresu w Katedrze rzeszowskiej.

Spotkanie
rozpoczęło
się programem słowno-muzycznym
przygotowanym
przez animatorów misyjnych,
podczas którego można było
wspólnie zaśpiewać znane
piosenki religijne. Następnie
głos zabrali księża misjonarze:
ks. Dariusz Miąsik z Ekwadoru, ks. Edward Ryfa z Czadu
oraz ks. Jan Radoń z Kazachstanu. Opowiadali oni o warunkach, w jakich przychodzi
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im ewangelizować, z jakimi
ludźmi się spotykają oraz jakie przeżywają radości i trudy
na misjach. M.in. ks. Dariusz
wspominał niedawne trzęsienie ziemi, które nawiedziło
jego region, podczas którego
śmierć poniosło kilkaset osób,
a wiele rodzin zostało pozbawionych dachu nad głową.
Ks. Edward z kolei dziękował
za pomoc w ramach akcji
„Makulatura na misje”, dzięki
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Oprócz różnorodnych zadań
duszpasterskich czekają nas
prace remontowo-budowlane.
Właśnie zakończyliśmy
budowę domu katechetycznego, w tym tygodniu położyłem brakującą część dachu
na plebani. I dlatego już mogę
spokojnie zabrać się za remont
pokoju. Wcześniej to było niemożliwe, bo z powodu braku
części dachu woda wdzierała
mi się do pokoju i sufit sypał się
na głowę. Na dach na plebani i
remont pokoju pieniądze mam
przywiezione z Polski. Mam
małe zmartwienie, skąd wziąć
pieniądze na budowaną kapli-

cę na jednej z wiosek. Ludzie
są tam biedni, więc zwrócili
się z prośbą o pokrycie całego
dachu. Według kosztorysu potrzebujemy ok. 5 tys. dolarów.
Nie mam tyle pieniędzy. Udało
mi się uzbierać 2 tys.. Brakuje
jeszcze 3 tys.. Dlatego zwracam
się z prośbą do ludzi dobrej
woli o każdą pomoc.
Wierzę, że na każdej parafii mieszkają ludzie, którym
nie są obojętne sprawy misji.
Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam
serdecznie!
Ks. Wojtek B.

Wojciech Bacior
Golcowa 231, 36-230 Domaradz
Nr rachunku:
86 1020 2980 0000 2302 0064 6323
której udało się wybudować
studnię głębinową dla jego
parafian. Dzieci mogły nie
tylko wysłuchać relacji misjonarzy, ale także zadawać im
pytania, z czego mali pomocnicy misji chętnie korzystali.
W południe ks. bp Kazimierz Górny rozpoczął
Eucharystię, dziękczynienie
Panu Bogu za 25 lat misyjnego zaangażowania naszej
diecezji. Zachęcał do organizowania w parafiach kół
misyjnych i prosił o modlitwę, by wzbudzać kolejne
powołania do pracy misyjnej.
Podczas Kongresu Misyjnego
naszą parafię reprezentowała 15-osobowa grupa dzieci
z Hadykówki, która działa w
ramach Koła Misyjnego. Po
drodze dołączyli do nas jeszcze reprezentanci parafii Kolbuszowa Górna oraz grupa
misyjna z Kupna. Wspólna
wyprawa była okazją do wzajemnego poznania i integracji
grup misyjnych w ramach dekanatu, czemu – po zakończeniu Mszy św. – służył wspólny
obiad i wyprawa do kina.
„Misja Kościoła ożywiana

jest duchowością nieustannego wychodzenia. Chodzi o
«wyjście z własnej wygody i
zdobycie się na odwagę, by
dotrzeć do wszystkich peryferii potrzebujących światła
Ewangelii»” – napisał papież
Franciszek w Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień
Misyjny. Z diecezji rzeszowskiej obecnie 18 księży prowadzi działalność misyjną.
W różnych zakątkach świata:
na Białorusi, w Czadzie, Czechach, Ekwadorze, Gwatemali, Kazachstanie, Papui Nowej
Gwinei, Peru i na Ukrainie.
Ponadto 33 księży wspiera
Kościół w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie, który boryka się
z brakiem powołań kapłańskich. Nasza parafia również
cieszy się powołaniami do
służby Bożej poza granicami
kraju. Oby tych, którzy otworzą swe serce na cały świat
było jeszcze więcej, bo „świat
potrzebuje przede wszystkim
Ewangelii Jezusa Chrystusa”
(papież Franciszek, Orędzie).
(x)

Z ŻYCIA PARAFII

PAN BÓG WYBIERA
ZWYKŁYCH LUDZI
DO NIEZWYKŁEJ MISJI
Jak w odniesieniu do
swojej osoby
interpretuje Ksiądz
słowa św. Jana
Pawła II,
że kapłaństwo to
„Dar i Tajemnica”?
Skąd biły źródła
powołanie młodego
Andrzeja?
Od samego początku
osoba Ojca Świętego była
bardzo bliska mojemu
kapłaństwu. Kiedy wstępowałem do Seminarium
papieżem był jeszcze nasz
rodak. Kiedy więc usłyszałem pierwszy raz te słowa,
że kapłaństwo to „Dar i Tajemnica”, bardzo się utożsamiłem z tymi słowami. Dla
mnie powołanie kapłańskie
jest darem, który na pewno
udało mi się odczytać dzięki mojej rodzinie. Mam
4 rodzeństwa i rodziców,
którym jestem wdzięczny
za wiele rzeczy, ale przede
wszystkim za religijne wychowanie i wartości, które
mi przekazywali i nadal
przekazują.
Wiem, że w pewnym
sensie pozostaje dla mnie
tajemnicą łaska Bożego
wybrania. Ale to Pan Bóg
wybiera tych, których chce.
Posługiwał się i nadal posługuje zwykłymi ludźmi,
których wybiera do niezwykłej misji prowadzenia
człowieka do zbawienia.
Źródło mojego powołania na pewno było w osobie
mojego pierwszego proboszcza, który zawsze ota-

czał naszą rodzinną parafię
ojcowską troską. Jestem
wdzięczny także za każdą
modlitwę, bo bez tego byłoby ciężko służyć ludziom.
Jakie były
dotychczasowe etapy
wypełniania tego
powołania?
Święcenia kapłańskie
przyjąłem w 2009 r. Moja
pierwsza parafia to było
Sanktuarium Matki Bożej
Zawierzenia w Tarnowcu.
Pierwsza parafia zapada
w pamięć. Charyzmatem
tego miejsca była obrona
życia. Wiele osób, które
przyjeżdżały do tego miejsca, doznawało od Boga
szczególnych łask. Opiekowałem się tam także Domowym Kościołem oraz
cudowną grupą młodzieży
KSM.
Drugą placówką była
parafia pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Tam katechizowałem w II LO w
Rzeszowie. To był dobry
czas wspólnych dyskusji,
rekolekcji i wyjazdów. 2
lata także byłem kapelanem
Zakładu Karnego w Rzeszowie oraz duszpasterzem
kolejarzy.
Na trzecią parafię
Ksiądz Biskup posłał
mnie do Święcan koło Jasła. Tam, niejako w cieniu
pięknego
500-letniego
kościoła, posługiwałem w
Szkole Podstawowej oraz
opiekowałem się młodzieżą z KSM.

Ks. A. Tokarz przy ołtarzu polowym.

Przez te 8 lat prowadziłem także rekolekcje wakacyjne gdzie najbardziej
doświadczałem Kościoła
młodego i odkrywałem
prawdziwe oblicze młodzieży, która jest dobra, lecz
niekiedy pogubiona w tym
świecie.
Czy Cmolas
z sanktuarium
Przemienienia
Pańskiego był
Księdzu wcześniej
znany? Co Ksiądz
pomyślał,
dowiedziawszy się,
że będzie posługiwał
właśnie
w Cmolasie?
Jeden raz byłem w
Cmolasie, zanim tutaj
zostałem skierowany. O
Cmolasie oczywiście słyszałem wielokrotnie. To
przecież miejsce szczególnie wybrane przez Boga.
Kiedy dowiedziałem się,
że tutaj będę posługiwał,
ucieszyłem się, ponieważ
wiedziałem, że jest to parafia duża, ciekawa. Ciężko powiedzieć coś więcej.
To dopiero 3 miesiąc.

Jakie zadania
duszpasterskie
zostały Księdzu
powierzone?
Moje
obowiązki,
oprócz posługi sakramentalnej w kościele, to
katechizowanie w Szkole
Podstawowej w Cmolasie
oraz Szkole w Mechowcu.
W tym roku przygotowuję także klasy 7 do Sakramentu Bierzmowania oraz
jestem Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży w parafii. Opiekuję się także Scholą i ministrantami w Mechowcu
Czy Cmolas
i sąsiednie
miejscowości
w parafii czymś
Księdza zaskoczyły?
Czym zaskoczył mnie
Cmolas? Chyba jedynie krajobrazem. Moja rodzinna
miejscowość jest położona
na sporych pagórkach. Takie prawie Bieszczady. Tutaj, w Cmolasie, natomiast
równiny. Jedynie tym byłem
trochę zaskoczony.
Autoprezentacji dokonał
ks. Andrzej Tokarz
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PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ W CMOLASIE
Na posesji Stefana Lubery z Cmolasu, znajduje się
niewielka, prawie stuletnia kapliczka. Jej losy – w tym
w ostatnim czasie jej uratowanie przed zniszczeniem
– dobrze obrazują szczerą wiarę oraz cmolaską i
szerzej – polską religijność.

ZABYTKOWA
KAPLICZKA
URATOWANA
Wszystko zaczęło się
od dziadka p. Stefana,
urodzonego w 1880 r. w
Cmolasie Jana Lubery. Jak
na przełom XIX i XX wieku był gospodarzem co się
zowie. Miał ponad 10-hektarowe gospodarstwo. Razem z żoną Marią doczekali się ośmiorga dzieci:
Franka, Anieli, Mili, Stefy,
Ludwika, Bronka, Hanki
i Staszka, z których troje
zmarło, w tym jedna trzymiesięczna córka na rękach matki, podczas gdy
dziadek był już na froncie
I wojny światowej. Maria
została wtedy sama z gromadką dzieci. Dziś nie żyje
już nikt z wymienionych.
Najmłodszym z nich była
Stanisław, urodzony w
1926 r. ojciec p. Stefana.
Wracając do Jana Lubery, gdy w roku 1918 wrócił
on po wojnie, w podzięce za uratowanie życia i
szczęśliwy powrót postanowił ufundować kapliczkę i umieścić ją nieopodal
swojego dobytku. Była
to kapliczka drewniana,
z daszkiem metalowym i
szklaną szybką, zawieszona na drzewie, już wtedy
dość wiekowej już olszynie. W środku znalazła
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się figurka Matki Boskiej
z dwoma aniołkami. Dokładna data powstania kapliczki nie jest znana, gdyż
nie zostało to zapisane. Z
biegiem lat drzewo rozrosło się, ale też podlegało
niszczącemu działaniu warunków atmosferycznych i
szkodników. Tak osłabione
zaczęło być groźne i dla ludzi, i dla wysoko zawieszonej kapliczki.
Szczególnie mocno to
zagrożenie ujawniło się w
lecie 2011 r. Olcha rosła w
towarzystwie dwóch dużych topoli. Na przełomie
sierpnia i września zdarzyła się potężna wichura,
która nadłamała konar, na
którym wisiała kapliczka.
Konar zawiesił się na jednej z topoli, od wschodu,
nad płotem i bramą, cudem nie uszkadzając ani
kapliczki, ani ogrodzenia.
Jedynie drobniejsze gałęzie, które pospadały, poczyniły niewielkie szkody. To wszystko działo
się na oczach p. Stefana,
który akurat szedł w tamtym kierunku do pasącego się na ogrodzie konia.
Po sporych perypetiach,
wspólnie z zawołanym do
pomocy sąsiadem, udało

W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 3 (856) 26 listopada 2017 r.

Odnowiona kapliczka na posesji S. Lubery w Cmolasie.

się, wykorzystując podczepioną linę i ciągnik, opuścić nadłamany konar z
kapliczką na ziemię.
Jest taka tradycja, wierzenie, że nie ściąga sią i
nie przenosi kapliczki w
inne miejsce, żeby nie było
nieszczęścia. Dlatego cmolaska kapliczkę wróciła na
pień drzewa, na którym
zostały jeszcze dwie zdrowe gałęzie. W tym miejscu, gdzie została wyrwa
po złamaniu, p. Stefan zamierzał wstawić kawałek
dębowego drewna i skręcić
go razem z olchą, aby zabezpieczyć kapliczkę przed
ewentualnym przewróceniem się drzewa od silnego wiatru. Chciał, żeby to

drzewo i ta kapliczka trwały jak najdłużej – na chwałę Boga, ku czci Maryi oraz
ku pamięci fundatora i całej rodziny Luberów.
Jednak czas robił swoje, leśniczy orzekł, że dla
osłabionej już olchy nie ma
ratunku. Chcąc ratować
kapliczkę, p. Stefan postanowił ją przenieść (za namową o. Pacyfika Czachora OFM, spokrewnionego
z rodziną Luberów rodaka
z Hadykówki i misjonarza
pracującego w Kongo) na
wzniesiony tuż obok obumierającej olchy, betonowy filar. Rekonstrukcji i
renowacji samej kapliczki,
wykonanej z drewna dębowego, podjął się p. Edward

Łagoda z Cmolasu. Filar
jest zadaszony, podobnie
jak kapliczka, a ponadto
zwieńczony krzyżem.
Uratowanie zabytkowej
kapliczki jest ważne także
dlatego, że nie zapominają
o niej nie tylko właściciele
posesji, ale także okoliczni mieszkańcy. Dwa razy
do roku kapliczka jest
szczególnie upiększana.
P. Stefan ściąga ją z drzewa, a jego żona, p. Janina
czyści, myje, wymienia
kwiaty, maluje. Na maj i
październik robi się wianki z jedliny, które zaplata
się dookoła. Od wielu lat
w maju dzieci przychodzą
pod kapliczkę na „majówkę” – odmówić Litanię
Loretańską i, jak każe tradycja, pomodlić się oraz
pośpiewać pieśni Maryjne.
Dawniej przychodzili nawet starsi i też śpiewali pod
tą kapliczką.

Ludzie, którzy przechodzą obok kapliczki na
co dzień, zdejmują czapki
– jeśli chodzi o mężczyzn,
a kobiety żegnają się, okazując w ten sposób swój
szacunek i głęboką wiarę.
Pytają też o okoliczności
tego zdarzenia z „cudownym” ocaleniem kapliczki,
a p. Stefan, jako naoczny
świadek, opowiada, co się
wtedy wydarzyło.
Wraz z odnowieniem
kapliczki oraz jej ponowną lokalizacją i poświeceniem przez wspomnianego o. Pacyfika, otwiera się
nowy rozdział w dziejach
tego szczególnego miejsce
i obiektu kultu religijnego.
Marian Salwik
P.s. Korzystałem z publikacji Marcina Janusa pt.
„Zabytkowa kapliczka na
prawie stuletnim drzewie”
(Ziemia Kolbuszowska, nr
3 (234)-marzec 2016).

Akcja Katolicka w Cmolasie zaprasza na wspólne pielgrzymowanie. W roku 2018 będzie kilka wyjazdów dla tych
wszystkich, którzy chcą z nami modlić się i jednocześnie
zwiedzać świat. Wcześniej podajemy propozycje pielgrzymek
zagranicznych, bo wiążą się one z trudniejszą organizacją i
koniecznością wcześniejszych rezerwacji.
W CZERWCU 2018 R. zapraszamy na 6-dniową pielgrzymkę do MEDJUGORIE, po drodze zwiedzimy: Split, Trogir,
Dubrownik, Mostar, wodospady Krawica, będziemy na Górze
Objawień i Górze Kriżvak, itd. Koszt pielgrzymki to 500 zł i
130 euro. Wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł, co stanowi
rezerwację miejsca, należy dokonać do 15 stycznia 2018 r.
na konto podane w szczegółowych informacjach, znajdujących się na tablicach ogłoszeń, względnie u organizatorów
pielgrzymki (z POAK w Cmolasie). Zapisy u p. Lidii Pietras,
tel. 697 323 817.
Planujemy również pielgrzymkę do LWOWA (we wrześniu
2018 r.).
Kolejne informacje o planowanych pielgrzymkach w 2018r.
podane będą w terminie późniejszym. Zapraszamy!
Organizatorzy

Jan Lubera, dziadek Stefana.

KALENDARZ
BOŻEGO CZASU
Ukazał się kalendarz parafialny – nie tylko
przypomnienie, że to Pan Bóg jest dysponentem czasu
naszego życia, ale także – poprzez zamieszczone
zdjęcia – powrót do wydarzeń minionych.
Ofiary złożone za tę publikację – minimum 7 zł
za egzemplarz – zostaną przeznaczone na wsparcie
działań dobroczynnych Parafialnego Oddziału
CARITAS. Wszystkich serdecznie zachęcamy do nabycia
kalendarza, który może być także miłym prezentem
świątecznym dla rodziny!

(-)
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WYDARZENIA
Drogi Panie Łukaszu!
Przed czternastoma miesiącami Boże drogi przyprowadziły Cię do Cmolasu, do naszej parafii. Bóg chciał, żebyś
to tutaj rozwijał swój talent, żebyś uczestniczył w życiu naszej wspólnoty, był obecny w ważnych wydarzeniach i
codzienności naszej parafii. Podjąwszy się tego zadania, byłeś z nami w najważniejszych momentach naszego życia:
na chrztach, ślubach i pogrzebach. Dzięki Tobie organy brzmiały pięknie i uroczyście także podczas wielkich wydarzeń
parafialnych i kościelnych, odpustów i świąt. Odpowiedni dobór pieśni, piękny śpiew i cała oprawa muzyczna
uświetniały je, dodając doniosłości i pomagając nam odpowiednio je przeżywać. Żadne słowa, choćby najpiękniejsze,
nie wyrażą naszej wdzięczności Bogu za talent zdolnych rąk i pięknego głosu, którym Cię obdarzył, a z którego dane
nam było korzystać. Wdzięczni jesteśmy także Tobie, że podjąłeś się tego zadania i tak pięknie je wypełniałeś.
Niech wyrazem naszej wdzięczności będą te skromne słowa i zapewnienie o naszej pamięci w modlitwie.
Prosić będziemy Boga, aby błogosławił Ci tak w życiu osobistym, jak i w dalszej pięknej posłudze organistowskiej.
Bóg Ci zapłać i szczęść Boże.
Rada Parafialna
Od 1 listopada 2017 r. w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie rozpoczął pracę na stanowisku organisty
p. Michał Rodzajewski z Mielca.

LAUDATE DEUM
W dniu 21 października odbył się XV Konkurs polskiej i obcojęzycznej piosenki religijnej: „LAUDATE
DEUM” – zorganizowany przez Gimnazjum im. Jana
Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Na konkursie wystąpili także reprezentacji szkoły w Cmolasie. Jako solistka klasy gimnazjalnej wystąpiła uczennica klasy 3B Julia
Cyran, śpiewając piosenkę „Zbudowani na Chrystusie”. W
kategorii uczniów szkoły podstawowej zaprezentowała się
uczennica Inga Tworz z klasy 5, która wykonaniem pio-

senki „Jesus Christ, you are me life” zdobyła trzecie miejsce. Gratulujemy młodym artystom i życzymy dalszych
sukcesów.
Ks. Łukasz Mariuszyc

Religijna „Szansa na sukces”.

ŚPIEWAJĄCO – PATRIOTYCZNIE I RELIGIJNIE
W dniu 26 października 2017 r. w
Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie
Królewskim odbył się XVI Wojewódzki
Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej,
w którym wystąpili reprezentanci Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Cmolasie.
W kategorii zespołów uczniowie Szkoły
Podstawowej zdobyli wyróżnienie. Natomiast uczennice Gimnazjum: Julia Cyran i
Joanna Myszka zdobyły I miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Ks. Łukasz Mariuszyc
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Śpiewamy dla Polski!

DZIEŃ EDUKACJI
W OCHRONCE
Edukacja najmłodszych z Bożym błogosławieństwem.

W czwartek, 12 października 2017 r. w naszym przedszkolu –
Ochronce św. Józefa w

Cmolasie odprawiona została uroczysta Msza św. z
okazji Dnia Nauczyciela,
którą celebrował i Słowo

Boże wygłosił ks. Paweł
Romanowski.
Uczestnicy aktywnie
włączyli się w liturgię –
dzieci przedszkolne śpiewały pieśni oraz recytowały wezwania modlitwy
wiernych. Z grona rodziców p. Ewelina Kosiorowska czytała Słowo Boże, a

p. Urszula Rozmus śpiewała psalm responsoryjny.
Po zakończonej Eucharystii rodzice złożyli
personelowi przedszkola
życzenia, dziękując także
za trud i serce wkładane w
wychowanie ich pociech.
s. Barbara Góra

REKOLEKCJE WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH
Urząd Gminy w Cmo- komputerowych.
sek, natomiast za osoby
NA START
W dniach 27-29 października w Domu Rekolekcyjnym bł. K. Kózkówny
w Rzeszowie-Przybyszówce
odbyły się rekolekcje „Start
w KSM”, w których wzięło
udział 11 osób z naszego
parafialnego oddziału.
Rekolekcje miały na
celu wprowadzić młodzież
w istotę funkcjonowania
Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Odbyły
się tam różne konferencje,
podczas których młodzi
ludzie zdobyli informacje o
historii i strukturze, poznali patronów oraz elementy
jedności i tożsamości organizacyjnej stowarzyszenia.
W kaplicy był czas na
wspólną modlitwę i uwielbienie Boga. Młodzież poznała wiele niezwykłych
osób, a z niektórymi się zaprzyjaźniła. Te trzy dni były
wspaniale przeżyte i okazały się bardzo owocne.
KSM Cmolas

lasie, Referat Spraw Obywatelskich informuje, że
w 2017 r. kończy się dziesięcioletni okres ważności
dowodu osobistego wielu mieszkańców gminy
Cmolas.
Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest w prawym,
dolnym rogu na stronie
ze zdjęciem. Przypominam, że legitymowanie
się nieważnym dowodem
osobistym powoduje dla
jego posiadacza utrudnienia w załatwianiu spraw
urzędowych, gdyż taki
dokument jest nieważny w obrocie prawnym.
Wiele osób do tej pory nie
wymieniło dowodu osobistego, a okres ważności
dowodu osobistego będącego w ich posiadaniu już
dawno upłynął. Dowody
osobiste, których termin
ważności upłynął, są automatycznie unieważniane „z urzędu” w rejestrach

Chcąc wyeliminować
niedogodności,
proszę
mieszkańców naszej gminy o sprawdzenie, kiedy
upływa termin ważności
dowodu osobistego, a w
razie upływu tego terminu, o złożenie wniosku o
jego wymianę. Aby uniknąć kolejek w urzędach,
resort cyfryzacji wprowadził usługę elektronicznego wnioskowania o dowód osobisty. By ułatwić
załatwienie tej sprawy,
zachęcamy do składania
wniosków drogą elektroniczną przez ePUAP czyli
profil zaufany. Procedura
złożenia wniosku przez
Internet jest prosta, jednak by to uczynić, należy
posiadać profil zaufany.
Wniosek o dowód osobisty można też złożyć
osobiście na 30 dni przed
upływem ważności posiadanego dowodu osobistego. Osoby pełnoletnie
osobiście składają wnio-

młodsze, wniosek składa
jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przed wizytą
w urzędzie należy zadbać
o zdjęcie i wypełnić wniosek – można go pobrać ze
strony internetowej Urzędu Gminy, wydrukować i
wypełnić w domu. Pusty
formularz otrzymamy też
w urzędzie. Aby złożyć
wniosek, trzeba zabrać ze
sobą dotychczasowy dowód osobisty. Po złożeniu
wniosku dowód osobisty
otrzymamy maksymalnie
po 30 dniach od daty jego
złożenia.
Zmiana dowodu
nie dotyczy
dowodów osobistych
wydanych na czas
nieokreślony.
Dowody osobiste
wydawane są
bezpłatnie.
Aneta Fryc
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
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Z ŻYCIA PARAFII

ŚWIĘTO KAPUSTY
W MECHOWCU

„Śwagry” grali!

Panie z KGW Prymule – w strojach „galowych”.

W niedzielę, 10 września
po oraz kolejny spotkaliśmy
się na „kapuścianej biesiadzie” w Mechowcu. Najpierw jednak ks. Proboszcz
Michał Bator odprawił poranną Mszę św. w intencji
mieszkańców Mechowca.
Uroczysty charakter podkreśliła oprawa muzyczna w
wykonaniu scholii Angelus
z Trzęsówki.

Święto Kapusty cieszy
się coraz większą popularnością. Przybywają na nie
tak mieszkańcy Mechowca,
jak i goście. Wśród gości
honorowych znaleźli się
m.in.: p. Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP,
p. Józef Tęcza – Zastępca
Wójta Gminy Dzikowiec, p.
Genowefa Dębiak – Sekretarz Gminy Dzikowiec, ks.

DYNIA I JABŁKO
W ROLACH GŁÓWNYCH

Tytuł jest mylący - w rolach głównych były dzieci.

W niedzielę, 1 października uroczyście obchodziliśmy w Hadykówce „Święto
Jesieni”. Impreza plenerowa
zgromadziła w tym roku
wielu mieszkańców wsi .
Przybyli nie tylko zaproszeni goście, wśród których nie
zabrakło rodziców i dzieci
naszej szkoły, ale też sąsiedzi
z najbliższej okolicy.
Nasze „Święto Jesieni”
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ma charakter lokalny. Podczas tegorocznej, drugiej
już edycji królowały dynia i
jabłko. Impreza rozpoczęła
się od krótkiego przedstawienia w wykonaniu dzieci
z klas 0-III. Najmłodsi w
wierszach odsłaniali walory dyni i jabłek, naszych
rodzimych „bomb witaminowych”.
Na stołach rodzice pre-
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Michał Bator – Proboszcz
Parafii w Cmolasie, ks. dr
Jan Stanisz, radni Gminy
Dzikowiec i wielu innych.
Przygotowano wiele atrakcji; folklorystyczną część
artystyczną, kiermasz przysmaków z kapusty oraz
animacje dla dzieci. Wszyscy zostali poczęstowani
pysznym bigosem i pajdą
chleba z domowym smalczykiem. Konkurs kulinarny nosił tytuł ,,Kapusta po
nowemu, czyli współczesne
wariacje na temat kapusty”.
Wszystkie Koła Gospodyń

Wiejskich (z Kopci, Wilczej
Woli, Hadykówki) otrzymały nagrody w postaci termosów gastronomicznych,
które wręczyli Pan Poseł
oraz Zastępca Wójta.
Wielkim zaangażowaniem w organizację tego
przedsięwzięcia,
obok
KGW Prymule, wykazali
się: miejscowy Radny p. Józef Durak oraz członkowie
OSP w Mechowcu, w szczególności p. Kazimierz Serafin i p. Grzegorz Gul oraz
wielu innych.
(-)

zentowali domowe przetwory i potrawy tradycyjnej kuchni, wykonane z jabłek i dyni. Przygotowano
też mnóstwo smakowitości
do degustacji, takich jak:
zupa krem z dyni, gulasz z
dyni, pierogi z jabłkami, racuchy, ciasta, rogaliki, grillowane jabłka i kompot.Na
scenie przygrywała kapela
„Brzozoki”, która skocznymi utworami zachęcała do
tańca. Dzieci skorzystały z
wielu przygotowanych dla

nich atrakcji. Do wspólnej
zabawy zapraszał animator.
Powodzeniem cieszyły się:
malowanie twarzy, dmuchana zjeżdżalnia, czy piłkarzyki.
Tak oto w blaskach
złotej jesieni, bo słońce
nie żałowało swej obecności, radośnie spędziliśmy
wspólne popołudnie. Dziękujemy uczniom za aktywny udział w imprezie, a rodzicom za pomoc.
Monika

KRONIKA PARAFIALNA
LIPIEC - LISTOPAD 2017

Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
05.08.2017 Kazimiera Nikodem
06.08.2017 Gabriel Oscar Maciąg
13.08.2017 Iga Emilia Kosiorowski
Maksymilian Stachurski
20.08.2017 Szymon Bara
26.08.2017 Milena Mrozek
27.08.2017 Maksymilian Łagowski
Maria Karolina Kostecka
09.09.2017 Maximilian Nowakowski
10.09.2017 Piotr Adam Cudzik
16.09.2017 Michał Hodor
17.09.2017 Julia Deptuch

30.09.2017 Bartłomiej Krzysztofiński
01.10.2017 Natalia Maria Rząsa
22.10.2017 Zuzanna Babula
Szymon Jan Kobylski
29.10.2017Natalia Potera
12.11.2017Tobiasz Marut
19.11.2017Karolina Gołębiowska
26.11.2017 Wiktor Jerzy Zięba

Odeszli do wieczności:
21.07.2017
30.07.2017
07.08.2017
27.08.2017
15.09.2017
22.09.2017
02.10.2017
14.11.2017

Stanisław Wilk
Franciszek Magda
Zbigniew Kosiorowski
Andrzej Jadach
Maria Mazur
Julian Bąba
Maria Serafin
Jan Serafin

Sakrament małżeństwa zawarli:
5.08.2017 Piotr Jakub Kaczmarski i Aneta Kapusta
12.08.2017 Kacper Starzec i Bernadetta Barbara Bajor
Paweł Michał Rzeszutek i Aleksandra Otylia Słaby
Szymon Jachyra i Ewelina Bożena Chmielowiec
26.08.2017 Maciej Krzysztof Kawalec i Wioletta Nawalany
Chriatophe Pierr Excoffier i Anna Durak
2.09.2017 Krzysztof Kaczor i Joanna Marta Micek
3.09.2017 Paweł Sebastian Wojda i Albina Katarzyna Serafin
9.09.2017 Piotr Paweł Lenart i Katarzyna Natalia Świst
Witold Józef Deptuch i Marcelina Ślaga
23.09.2017 Piotr Marcin Pytlak i Joanna Zielińska
30.09.2017 Michał Zbigniew Babicki i Ewa Weronika Starzec
14.10.2017 Krystian Snopek i Joanna Karolina Korus
21.10.2017 Konrad Tomasz Żak i Ewa Czachor
25.11.2017 Błażej Jan Gwizdała i Anna Czachor

STYPENDIUM KSIĘDZA BOROWIUSZA
Społeczny Zarząd Fundacji im. ks. Wojciecha Borowiusza
przedstawia rozliczenie środków za rok akademicki 2016/2017.
Wpłaty:
Róże różańcowe
Samorządowcy z Urzędu Gminy
Indywidualni darczyńcy
Przedsiębiorcy
Razem

2 460 zł
840 zł
6 100 zł
400 zł
9 800 zł

Wydatki:
Dwa stypendia po 300 zł przez 10 miesięcy roku akademickiego
Pozostało na rok następny:

6000 zł
3800 zł

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Darczyńcom, prosimy o dalsze wsparcie,
by Parafia mogła nadal wspierać zdolną młodzież studencką. Stypendystom
– nie tylko z roku akademickiego 2016/2017, ale wszystkim: od roku 2004
– przypominamy, że są oni zobowiązani w sumieniu do modlitwy w intencji
Księdza Wojciecha Borowiusza oraz wszystkich Darczyńców Stypendium, jak
również – jeżeli mają taką możliwość – do dawania świadectwa (do publikacji
na łamach „W Blasku Przemienienia”), jak potoczyła się ich kariera, a także
do finansowego wsparcia Fundacji!
ms

Z ŻYCIA SANKTUARIUM
29.07.2017
JUBILEUSZ 25-lecia życia zakonnego s. Elżbiety Mruczek ze
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
3.08.2017
LITURGIA w Uroczystość Przemienienia Pańskiego pod
przewodnictwem JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego
PIELGRZYMKA kapłanów diecezji rzeszowskiej obchodzący jubileusz
50-lecia i 25-lecia kapłaństwa. Kapłani: 4.
4.08.2017
LITURGIA w Uroczystość Przemienienia Pańskiego pod
przewodnictwem JE Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego.
5.08.2017
LITURGIA w Uroczystość Przemienienia Pańskiego pod
przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jana Wątroby.
PIELGRZYMKA autokarowa z Kupna. Uczestników: 60. Kapłan: ks.
Marcin Dunaj.
PIESZA pielgrzymka z parafii pw. św. Alberta w Kolbuszowej.
Uczestników: 120. Kapłani: ks. Jan Pępek, ks. Wojciech Mazurek.
PIESZA i autokarowa pielgrzymka z parafii Niwiska. Uczestników:
30. Kapłan: ks. Kazimierz Franczak.
PIESZA pielgrzymka z parafii Poręby Dymarskie. Uczestników: 50.
Kapłan: ks. Grzegorz Siciak.
PIESZA pielgrzymka z parafii Trzęsówka i Ostrów Baranowskich.
Uczestników: 80. Kapłani: ks. Stanisław Majda, ks. Przemysław
Hajduk.
PIESZA pielgrzymka z parafii Kopcie. Uczestników: 40. Kapłan: ks.
Stanisław Olszówka.
AUTOKAROWA pielgrzymka z parafii Kopcie. Uczestników: 30.
Kapłan: ks. Stanisław Olszówka.
PIESZA pielgrzymka z parafii pw. Wszystkich Świętych w
Kolbuszowej. Uczestników: 140. Kapłani: ks. Grzegorz Krupa, ks.
Tomasz Ryczek.
ROWEROWA pielgrzymka z parafii Lipnica. Uczestników: 30. ks.
Piotr Setlak.
PIESZA pielgrzymka z parafii Tuszów Narodowy. Uczestników: 12.
Kapłan: ks. Zbigniew Kata.
PIELGRZYMI indywidualni z parafii Werynia. Kapłan: ks. Jarosław
Depczyński.
PIELGRZYMI indywidualni z Rzeszowa, Nowej Dęby i Mielca.
6.08.2017
LITURGIA w Uroczystość Przemienienia Pańskiego pod
przewodnictwem JE Ks. Abpa Józefa Michalika, biskupa seniora
archidiecezji przemyskiej.
PIESZA pielgrzymka z Baranowa Sandomierskiego, ze Skopania
i Woli Baranowskiej. Uczestników: 70. Kapłan: ks. Andrzej
Machowicz.
PIELGRZYMKA rowerowa z Grochowego. Parafia Tuszów Narodowy.
Uczestników:14.
PIELGRZYMKA autokarowa z parafii MB Nieustającej Pomocy Koło
Radio Maryja z Mielca. Uczestników: 27.
PIELGRZYMI indywidualni z parafii Zarębki. Kapłan: ks. Marek
Prajsnar.
28.09.2017
SPOTKANIE formacyjne dla kapłanów dekanatu KolbuszowaWschód. Uczestników:17.
28.10.2017
PIELGRZYMKA z Tęgoborzy. Uczestników: 52.
PIELGRZYMKA z parafii Brzyska. Uczestników: 52. Kapłani: ks.
Waldemar Krzeszowski, ks. Józef Płoch.
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