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Wyszliśmy
z Chrystusem,
napełnieni
Duchem
Świętym

PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia Mk 9, 2-10
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych
osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie
stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z
Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy;
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli,
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali
o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Obraz Przemienienia Pańskiego
z kościoła pw. św. Jana Ewangelisty
w parafii Wimbledon-Putney w Londynie

Przeżywamy dziś święto Przemienienia Pańskiego, które mimo okresu wakacyjnego mocno
wpisuje się w naszą duchowość. To dobrze, iż tę tajemnicę medytujemy właśnie w czasie
wakacji. Dla wielu jest to bowiem okazja do tego, by wniknąć głębiej w znaczenie Jezusowego
i naszego przemienienia.

GDY NASZ WZROK SPOTYKA

PRZEMIENIONE OBLICZE JEZUSA
Jezus wchodzi na górę wysoką i
bierze tam ze sobą trzech najbliższych spośród apostołów: Piotra,
Jakuba i Jana. Tam ukazuje im to
oblicze, które będą mogli oglądać po
zmartwychwstaniu. Scena ta pełna jest znaków i symboli. Góra to
miejsce spotkania z Bogiem, rzeczywistość biblijna, gdzie dokonują się
bardzo ważne rzeczy: przekazanie
Dekalogu, modlitwa Jezusa w Ogrójcu czy wreszcie zbawcza śmierć
Chrystusa na Golgocie. Wejście na
górę wiąże się z wysiłkiem, zmęczeniem i wyrzeczeniem. Bo aby wejść
na górę, tę upragnioną, trzeba użyć
dużo siły. Po dotarciu na górę Pan
Jezus przemienia się wobec swoich
uczniów: Twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Uczniowie widzą też
Mojżesza i Eliasza, którzy rozmawiają z Jezusem, jest tu podkreślona
łączność ze Starym Testamentem.
Wreszcie daje się słyszeć głos z nie-

ba, który potwierdza bóstwo Chrystusa: To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie.
Przeżycie to, choć trudne i zaskakujące, jest dla apostołów dobrym
przygotowaniem do wydarzeń, które mają dokonać się później, czyli
męki, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa. Uczniowie na górze Tabor po
raz pierwszy mogą zobaczyć przemienione, chwalebne oblicze Jezusa.
Doświadczają największej światłości,
widzą chwałę nieba. Dlatego Piotr
mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy.
Było to tak cudowne wydarzenie, że
nie sposób było go wówczas opowiedzieć. Dlatego Jezus mówi im, że dopiero po zmartwychwstaniu mają o
nim opowiadać innym.
Święto Przemienienia Pańskiego pokazuje nam, że warto
przyjmować zaproszenie Jezusa
do wspólnego wędrowania przez
życie. Ukazuje też pewien proces

docierania do Boga, odkrywania Go
i życia według Jego zasad. Inicjatywa zawsze wychodzi od Jezusa. To
On zaprasza nas, abyśmy razem z
Nim weszli na górę przemienienia.
Nam również chce ukazać swoje
prawdziwe oblicze. Chce, abyśmy
mogli poznać Go takim, jaki naprawdę jest. Chce, abyśmy dostrzegli w Nim Przyjaciela, który wie o
nas wszystko i kocha nas takich,
jakimi jesteśmy teraz, a jednocześnie podpowiada nam, jacy
możemy być. Takie doświadczenie
osobistego, przemieniającego spotkania z Jezusem pomaga zmieniać
nasze życie, nawracać się, iść inną
drogą. By to podjąć, potrzeba naszej współpracy, pewnego wysiłku,
zmiany planów, myślenia, przyzwyczajeń.
Uczniowie po przemienieniu
wrócili do swoich codziennych
zajęć, ubogaceni doświadczeniem
oglądania chwalebnego oblicza
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PRZECZYTAJ I POMYŚL
Chrystusa. My także po spotkaniu
z Jezusem – podczas Eucharystii, w
konfesjonale, w czasie lektury Pisma
Świętego czy na innej modlitwie –
wracamy do codzienności. Wracamy jednak dotknięci i przemienieni
spotkaniem ze Zbawicielem. I stąd
czerpiemy siłę do trwania z Nim i
służenia innym ludziom. Tylko wtedy, gdy w Nim trwamy, dokonuje
się przemiana nas samych i środowiska, w którym żyjemy. Dobrze
jest więc żyć blisko Jezusa. Wtedy z

bliska widzimy najlepszy i najwyraźniejszy przykład do naśladowania.
Wtedy dokładnie słyszymy głos,
który wskazuje drogę bezpieczną i
pewną. Wtedy namacalnie odczuwamy pomoc kogoś, kto jest zawsze
blisko i nie zawodzi. To doświadczenie wzmacnia naszą wiarę i pozwala dzielić się nią z innymi, dając
świadectwo o spotkaniu z żyjącym
Chrystusem.
Dlatego pośród zwykłych spraw,
codziennych zajęć i obowiązków, a

także podczas wakacyjnego wypoczynku warto zawalczyć o czas
na modlitwę, na doświadczanie
osobistego spotkania z Jezusem w
naszym życiu. On przecież zawsze
jest blisko nas. Im częściej sobie to
uświadamiamy, im częściej nasz
wzrok spotyka się z Jego przemienionym obliczem, tym bardziej nasze życie zaczyna nabierać pięknych
barw i kształtów.
Ks. dr Paweł Romanowski

Nie było trafniejszej okoliczności na konferencję „Polska jest wolna! – To jest moja matka, ta
ziemia!”, jak Dzień Matki. To szczególne wydarzenie, utożsamiające, poprzez pamiętne słowa
św. Jana Pawła II, ojczyznę z matką i ukazujące w różnych aspektach drogę do odzyskanej
100 lat temu narodowej wolności, odbyło się 26 maja br. w G2A Arena Centrum WystawienniczoKongresowym w Jasionce k. Rzeszowa. Wśród uczestników była także kilkuosobowa delegacja
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z Cmolasu, pod przewodnictwem p. Prezes Ewy Tyczki.

TO JEST MOJA MATKA, TA ZIEMIA!
Organizatorami konferencji, nad
którą patronat objął Prezydent RP
Andrzej Duda, byli: Halina Szydełko
– poseł na Sejm RP, Jeremi Kalkowski – prezes Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, Paweł Grodzki – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Rzeszowskiej oraz Jerzy
Sołtys – przewodniczący Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie. Nad całością czuwał ks. Jakub Nagi – kapłan diecezji rzeszowskiej, reprezentujący na konferencji
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i
Medialnej w Toruniu.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiły powitania (m.in.
ze strony gospodarza miejsca Władysława Ortyla – marszałka woj.
podkarpackiego) oraz odczytanie
okolicznościowych adresów. Następnie bp Kazimierz Górny zaintonował
„Boże, coś Polskę, udzielił uczestnikom konferencji błogosławieństwa
na jej owocne przeżycie, a nawiązując do meritum wydarzenia podkreślił: „Cud zjednoczenia w 1918
r. niech nam przypomina, abyśmy
zawsze dążyli do jedności, bo to nas
prowadzi do zwycięstwa”.
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Wykład ks. prof. P. Bortkiewicza

W dalszej części zebrani wysłuchali pięciu wykładów. Ewa Leniart,
wojewoda podkarpacki, rozważała
temat „80. rocznica utworzenia COP
– czy jego idea może pozytywnie
wpływać na rozwój regionu dziś”.
Pozytywna odpowiedź na postawione pytanie znajduje oparcie w realizowanej przez rząd pod kierunkiem
Mateusza Morawieckiego „Strategii
odpowiedzialnego rozwoju” oraz w
procesach reindustrializacji polskiej
gospodarki. Dla powodzenia całej
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operacji niezbędne jest wykorzystanie innowacyjnych technologii.
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza mówił o „Roli Kościoła
Katolickiego w tworzeniu duchowości Niepodległej”. Zaakcentował, że
patriotyzm jest pochodną IV przykazania Bożego. Przywołał postaci
trzech wybitnych hierarchów Kościoła: Adama Sapiehy z Krakowa,
Aleksandra Kakowskiego z Warszawy i Edmunda Dalbora z Poznania.

Ich wysiłki – mimo różnic wynikających choćby z podziału zaborczego ziem polskich – sprawiły, że
Kościół, po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, współuczestniczył w
kształtowaniu państwowości i był
gwarantem stabilności. Jak podkreślił prelegent, naród potrzebuje
państwa jako struktury organizacyjnej, ale także jako systemu wartości,
których Kościół był zawsze ostoją.
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg z
Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował „Zmagania Polaków XIX
w. motywowane wiarą w walce o
Niepodległość”. Podkreślił znaczenie
wybitnych osobowości duchownych i
świeckich (m.in. bp J. S. Pelczar, abp
J. Bilczewski, ks. A. Ficek, ks. K. Bołoz Antoniewicz SJ, ks. J. Szafraniec,
F. Stefczyk, E. Bojanowski i wielu
innych), którzy starali się przeciwdziałać zagrożeniu narodu polskiego pijaństwem oraz dążyli do jego
większej edukacji i samoorganizacji
społecznej.
Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk,
wiceprezes IPN, nawiązał w swoim
wystąpieniu do „Rozwijania patriotyzmu poprzez kształtowanie
szacunku do historii narodowej i

tych, którzy poświęcali własne życie walcząc o niepodległość Rzeczpospolitej”. Zaakcentował, iż wbrew
dążeniom tych, którzy twierdzili, że
historia jest nam niepotrzebna, wyrosło młode i bardzo patriotyczne
pokolenie Polaków.
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z
Uniwersytetu Rzeszowskiego mówił
o „Roli języka polskiego w procesie
odzyskania niepodległości”. Gdy zabrakło ojczyzny – zauważył – słowo
stało się jej schronieniem. Wskazał,
że w okresie zaborów istniały cztery

fronty walki o zachowanie języka ojczystego: rodzina, Kościół, literatura
i nauka. Siły słowa doświadczano
np. gdy przy celebracji rocznic narodowych lub uroczystości religijnych
śpiewano „Rotę” czy „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!”.
Konferencja zakończyła się serdecznie przyjętym przez publiczność
koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Tekst i fot. Marian Salwik

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Parafia Cmolas również była reprezentowana na konferencji
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z życia parafii
Komunia Święta to jeden z najważniejszych sakramentów w życiu katolika. Na pewno dla
dziecka jest to pierwsze tak poważne i odpowiedzialne wydarzenie. To przygotowanie tak
naprawdę zaczyna się już od narodzin dziecka, gdy jest wychowywane w wierze, uczone
pacierza przez rodziców, prowadzane do kościoła. Bliższe przygotowanie zaczyna się, kiedy
dziecko rozpoczyna naukę katechizmu w szkole.

NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ ŻYCIA

Dzieci pierwszokomunijne w naszej parafii zostały pięknie przygotowane do tego sakramentu. Na pewno
dostrzec można u tych dzieci wolę
poznania wyznawanej wiary m.in.
poprzez piękny przykład uczestniczenia w nabożeństwach ku czci Jezusa
i Maryi. A najpiękniejszym darem,
jaki mogły złożyć, to śpiew, który rozbrzmiewa wciąż w naszym sanktuarium. Śpiew płynący z ich serca, czysty i głośny. Na pewno jest to zasługa
księdza katechety Łukasza, który nauczył dzieci wspólnego śpiewania i
radości płynącej ze śpiewu. Również
ksiądz katecheta Marek włączył się
pięknie w przygotowanie dzieci z Hadykówki. Wspólne spotkania, próby
również były częścią przygotowań, w
których wiernie uczestniczyli rodzice.
Świadectwem wspierania dzieci była
wspólna spowiedź – najpierw dzieci,
a potem towarzyszących im rodziców. Wiara rodziców jest punktem
odniesienia do wiary dziecka.
Dzień I Komunii Św. na pewno
był – i każdy powie to głośno – najpiękniejszym dniem, ale i głębokim
przeżyciem duchowym. Tak wiele
wzruszeń towarzyszyło każdemu z
nas, gdy widzieliśmy nasze dzieci w
pięknych białych strojach komunijnych, z sercem czystym i radosnym,
z uśmiechem, który mówił wszystko.
Kościół pełen kwiatów i bieli, tłum
gości. Jednak każdy z nas przeżywał
to inaczej. To co najważniejsze pozostanie w naszych sercach i tam jest
najlepiej zapisane.
Pięknym wspomnieniem będzie z
pewnością pielgrzymka dziękczynna
dzieci pierwszokomunijnych do Tarnowca, która odbyła się 8 czerwca,
w uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę. Dzie-
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Dzieci I-Komunijne z parafii Cmolas przed figurą Tarnowieckiej MB Zawierzenia

ci uczestniczyły w strojach komunijnych. Matce Bożej Tarnowieckiej
przywiozły także piękny śpiew.
Proboszcz tamtejszego sanktuarium przyjął nas bardzo serdecznie i
opowiedział kilka słów o tym miejscu.
Dzieci mogły zawierzyć swoje prośby Matce Bożej Zawierzenia przed
Jej cudownym obrazem. Wyszliśmy
również na Kalwarię Małą, spotykając
po drodze kapliczki Drogi Krzyżowej
i tajemnic Różańca. Na terenie sanktuarium znajduje się również Kalwaria Nienarodzonych Dzieci, zwana
Kalwarią Trzeciego Tysiąclecia. Przy
wejściu na teren Doliny Miłosierdzia
znajduje się „Źródełko Matki Bożej”,
z którego każdy z nas zaczerpnął cudownej wody. Było również wspólne
grillowanie oraz gry i zabawy w terenie.
Odwiedziliśmy również pustelnię
i Sanktuarium św. Jana z Dukli – cudowne miejsce, o którym usłyszeliśmy z ust przebywającego tam duszpasterza klasztoru OO Bernardynów.
Zakupiliśmy pamiątki i udaliśmy się
w podróż powrotną. Powrót był z gitarą i śpiewem ale bez zmęczenia, a
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Pod krzyżem na Kalwarii
Nienarodzonych

przede wszystkim z Panem Bogiem
w sercu, co jeszcze bardziej skłaniało
nas do podziękowania za wspólnie
przeżyty czas pielgrzymki.
Ewa Tataru

Na terenie Pańskich Pogorzałek, w niedzielę, 27 maja
2018 r. w święto Trójcy Przenajświętszej, odbyła się
uroczystość poświęcenia i zawierzenia całej Polski Trójcy
Przenajświętszej.

ZAWIERZENI

TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ
W podziękowaniu Bogu za wiek niepodległości
i w hołdzie wszystkim walczącym o wolną Polskę.
Trójca Przenajświętsza jest doskonałą jednością, tym niemniej
każda z Osób Boskich ma właściwy
sobie sposób działania. Można powiedzieć, że każda z Osób inaczej
przemawia do naszego serca, pełni
„inną funkcję” w prowadzeniu nas
do pełni. Nie można jednak oddzielać działania zbyt radykalnie, np. że
Stary Testament to działanie Boga
Ojca, Nowy Testament – Jezusa, a
czas Kościoła to czas działania Ducha Świętego i tylko Jego. Trójca jest
niepodzielna, działa w historii i w
sercu człowieka w doskonałej jedności.
Wiara w Trójcę Świętą jest istotą chrześcijaństwa! Zostaliśmy
ochrzczeni, czyli dopuszczeni do łaski zbawienia w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Podstawą naszej re-

ligijności jest „znak krzyża”, którym
błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch
Święty. Znak ten towarzyszy nam od
początku życia aż do chwili śmierci. W wyznaniu wiary Kościoła powtarzamy trzy razy słowo „wierzę”:
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego… Wierzę w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego jedynego… Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela…
Liturgia, w której uczestniczymy,
sytuuje nas wciąż w samym sercu tej
tajemnicy. Teologowie starają się ją
uporządkować, mistycy wyśpiewać
jej głębię, artyści wyrazić jej piękno,
a człowiek wierzący stara się żyć tą
prawdą. Rozpoczynamy każdy dzień
znakiem krzyża, przez co powierzamy się opiece Trójcy Osób. Modlimy
się nie tylko do Jezusa, ale kochamy Ojca, prosimy Ducha Świętego.

Człowiek wierzący powinien być
prowadzony przez Ducha Świętego,
ponieważ szatan był aniołem mądrości wie, co stracił i z zazdrości
podstępnie nas próbuje zwieść z drogi prowadzącej do Ojca.
Bóg stwarzając człowieka, tchnął
w niego ducha, Dlatego nazywamy
Boga Ojcem, bo od Niego pochodzimy. O wielkiej miłości Boga do człowieka, i że na nas czeka, daje nam
znać poprzez przyjście Jezusa i zesłanie Ducha Świętego na ziemię, który
wskazuje nam ratunek i prawdziwą
drogę powrotu do naszego Stwórcy,
Boga Ojca.
Bogusława Maciąg

Obelisk upamiętniający akt zawierzenia

Uroczystość pod przewodnictwem ks. Proboszcza Michała Batora
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 2 (858) - 2-6 sierpnia 2018 r.

7

z życia parafii
We wtorek, 8 lipca 2018 r. o godzinie 14.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Mechowcu
odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mechowca. Obchodziła ona bowiem 70- lecie swojego istnienia. Mszy przewodniczył ks.
Proboszcz Michał Bator w koncelebrze z ks. Prałatem Stanisławem Półchłopkiem z parafii św.
Michała Archanioła w Spiach, kapelanem strażaków w Gminie Dzikowiec.

BOGU NA CHWAŁĘ,
BLIŹNIEMU NA RATUNEK
We Mszy św. uczestniczyli także
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Dzikowca, Nowego
Dzikowca, Kopci, Wilczej Woli, Spi,
Płazówki, pod przewodnictwem mł.
bryg. mgr. inż. Jacka Nity – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej z Kolbuszowej. Obec-

ni byli także przedstawiciele Gminy
Dzikowiec oraz radni.
Ksiądz Prałat, głosząc Słowo Boże,
wielokrotnie podkreślał wielką rolę,
jaką strażacy pełnią w życiu społecznym. Dziękował za ich męstwo, ofiarność i oddanie oraz bezinteresowną
służbę. Przytaczając słowa bp. Wła-

Strażacy przybyli na uroczystość ze sztandarami

Tegorocznym uroczystościom odpustowym ku czci Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, które w kaplicy filialnej w Hadykówce
sprawowane były w sobotę, 23 czerwca, przewodniczył ks.
Stanisław Rząsa – rodak hadykowski, od 20 lat pełniący
posługę proboszcza w parafii pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Lubartowie.

MAMY BYĆ ODWAŻNI

JAK MARYJA
W naszej lokalnej wspólnocie
doceniamy i dziękujemy za każdego
kapłana, który przybywa do nas z posługą duszpasterską, ale kapłanów rodaków otaczamy szczególną serdecznością, bo są cząstką naszej społeczności w szerokim świecie – wszędzie
tam, gdzie posyła ich Pan Bóg.
Wraz z głównym Celebransem
przy Stole Pańskim stanęli: ks.
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Proboszcz Michał Bator oraz ks.
Robert Wiśniewski – również pochodzący z Hadykówki. W konfesjonałach ustawionych w i wokół kaplicy
posługiwali kapłani z Cmolasu i okolicznych parafii.
W okolicznościowej homilii ks.
S. Rząsa nawiązał do postaci Maryi
– „Niewiasty obleczonej w słońce i
księżyc pod jej stopami, a na jej gło-
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Ks. prał. Stanisław Półchłopek przed
nowym wozem strażackim

dysława Bandurskiego: „(…) każda
służba to kapłaństwo”, wyjaśniał, że
każdy strażak powinien stać w obronie Boga, honoru i Ojczyzny.
Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie nowego wozu strażackiego, który
Ochotniczej Straży z Mechowca ułatwi służbę i zmaganie się z pożarami
oraz innymi klęskami czy tragediami
ludzkimi.
(x)
Strażacy OSP „na galowo” podczas
odpustu w Hadykówce

Suma odpustowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ks. Stanisław Rząsa – główny celebrans
i kaznodzieja

wie wieniec z gwiazd dwunastu” (por.
Ap 12, 1), zauważając, że każdy z nas
ma być jak ta Niewiasta – odważny!
Bo Niewiasta to Maryja, ale także
Kościół i każdy z nas. Kaznodzieja postawiła także pytanie, czy my swoim
życiem „rodzimy” Jezusa? Podkreślił,
że Maryja zrodziła Jezusa fizycznie, a
my mamy rodzić Jezusa duchowo –
modlitwą, nabożeństwami, Komunią
Świętą, codziennym kontaktem.
Co się dzieję, gdy przez grzech oddalamy się od Chrystusa? Wchodzimy
w niewolę szatana, bo – jak przypomniał Kaznodzieja – „nie można
dwóm panom służyć” (por. Mt 6, 24).
Działania szatańskie mogą mieć charakter nadzwyczajny – np. przez opętanie, i wtedy potrzebny jest egzorcysta, oraz, częściej, charakter zwyczajny – w postaci kuszenia, straszenia,
nękania. Każdy może te działania
pokonać mocą Jezusa Chrystusa. On

ma na szatańskie sztuczki wobec człowieka jeden sposób – mówi: „Milcz i
wyjdź z niego!”. Z demonem się nie
dyskutuje!
W dalszej części homilii ks. S.
Rząsa nawiązał do biblijnych rozmów dwóch kobiet z Aniołami. W
Starym Testamencie Ewa rozmawia
z upadłym Aniołem. Szatan rzuca
wtedy podejrzenie na Boga – czegoś
ci zabrania, nie jesteś godna Jego miłości. W ten sposób podcina skrzydła
wiary. Ewa zwątpiła w swoje piękno i
wartość, a przez to zaczęła robić głupstwa. Okazała się największą przegraną.
W Nowym Testamencie Maryja
rozmawia z Aniołem światłości, który podkreśla wartość kobiety, jest
oczarowany jej pięknem, czystością.
Umacnia jej wiarę, uzdolniając do
wypowiedzenia słów: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa!” (por. Łk 1, 38).
Podsumowując homilię Kaznodzieja
powiedział: „Szatan zna nasze słabości. Żeby ochronić się przed jego
sztuczkami, trzeba znać swoją wartość, mieć poczucie wartości. Ono zawsze wraca w konfesjonale, który jest
miejscem naszego oczyszczenia”.
Suma odpustowa zakończyła się
adoracją Najświętszego Sakramentu i
błogosławieństwem.
FESTYN RODZINNY
W godzinach popołudniowych
mieszkańcy Hadykówki i goście spotkali się na festynie rodzinnym, z organizowanym z inicjatywy sołtysa,
p. Tadeusza Jagodzińskiego (i jego

wymiernym wsparciem) oraz miejscowego Koła Gospodyń. Najpierw
na scenie – w nowej lokalizacji, za
budynkiem remizy OSP, bo na dawnym miejscu od przeszło roku funkcjonuje plac zabaw – wystąpiły dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Hadykówce. Następnie, także na scenie, której zadaszenie chroniło przed
deszczem, wszyscy chętni uczestniczyli w grach i zabawach aranżowanych przez zaproszoną na festyn animatorkę.
Kilka ciepłych słów należy się
także strażakom OSP. Najpierw,
wraz z druhami z Cmolasu, pięknie
prezentowali się w galowych mundurach na Sumie odpustowej w kaplicy. Natomiast podczas festynu zaprezentowali się „w akcji”, z fasonem
i „na sygnale” zajeżdżając na plac za
remizą oraz popisowo uruchamiając
sprzęt gaśniczy. Akcję strażaków postanowiła wesprzeć natura, zsyłają na
nich rzęsisty deszcz, co tylko potęgowało trudy działania. Teraz nikt jednak nie może powiedzieć, że OSP w
Hadykówce istnieje tylko teoretycznie. Istnieje całkiem realnie i czeka na
kolejnych adeptów.
Ze względów pogodowych dalsza
część festynu – zabawa taneczna przy
akompaniamencie zespołu muzycznego – przeniosła się do remizy.
Festyn zaistniał – po rocznej przerwie – dzięki bezinteresownej pracy
wielu osób, ale zdecydowanie największe zaangażowanie okazały panie z hadykowskiego Koła Gospodyń,
dzięki którym bawiono się „od przedszkola do…”, no w każdym razie wszyscy, którzy bawili się na parkiecie,
czuli się młodo. Panie zadbały także o
odpustowy obiad oraz o poczęstunek
podczas zabawy.
Ponadto sens organizacji festynu
rodzinnego oddaje bezinteresowna
praca i zaangażowanie wielu osób –
przy porządkowaniu terenu, sprowadzeniu i rozłożeniu sceny, układaniu
podłogi, dyżurze przy grillu, zatroszczeniu się o napoje i lody. TO pokazuje, że wspólnie możemy wiele uczynić
dla naszej lokalnej społeczności.
Tekst i fot. Marian Salwik
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Zaproszenie na odpust

Czcigodni Kapłani! Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Pątnicy i Parafianie!

Zaproszenie
na odpust
w sanktuarium
i parafii
Przemienienia
Pańskiego
w Cmolasie
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Nie da się zrozumieć, a może
lepiej – poznać i zaakceptować
– tajemnic naszej wiary bez
światłości Ducha Świętego,
bez otwarcia się na Jego
dary. Wychodząc tej potrzebie
naprzeciw Konferencja Episkopatu
Polski sformułowała nowy,
dwuletni, przyjęty w grudniu
2017 r. program duszpasterski,
którego tematem są słowa
„Duch, który umacnia miłość”,
zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy
Eucharystycznej o Tajemnicy
Pojednania.
We wprowadzeniu do tego
programu abp Wiktor Skworc,
przewodniczący Komisji
Duszpasterstwa KEP zauważa:
„W kategoriach sporego deficytu
działań duszpasterskich należy
odczytać dość powszechny fakt
nieznajomości Osoby Ducha
Świętego oraz Jego darów.
Bardzo często nie potrafimy
również zauważyć Jego obecności
i działania w Eucharystii.
Tymczasem bez obecności i
mocy Ducha Świętego nie
mogłoby zaistnieć zgromadzenie
liturgiczne; bezowocne pozostałyby
również wypowiadane przez
kapłana podczas każdej Mszy
św. słowa konsekracji”.
W pierwszym roku wypełniania
programu duszpasterskiego,
uwzględniającego także rocznice
ważnych wydarzeń historycznych:
100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
(11 listopada) i 450. rocznicę
śmierci św. Stanisława Kostki
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(15 sierpnia), szczególnej refleksji
poddane są słowa: „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym”,
nawiązujące do Dziejów
Apostolskich (Dz 2, 4).
Te słowa są również mottem
tegorocznych uroczystości
odpustowych w sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie, które celebrowane
będą w dniach 2-6 sierpnia.
Szczegółowy program
uroczystości zamieszczony
jest na plakatach oraz w
gazetce parafialnej „W Blasku
Przemienienia”. Jednak niektóre
z wydarzeń wykraczają poza
przestrzeń parafii i sanktuarium
w Cmolasie, przyciągając nie
tylko parafian, ale także rodaków
i pielgrzymów z okolicznych
parafii, dekanatów i diecezji,
dlatego pozwolę sobie o nich
napomknąć.
W czwartek, 2 sierpnia o godz.
18 zapraszam na uroczystą Mszę
św. dziękczynną za kapłanów
przeżywających 50 i 25 lat
kapłaństwa oraz we intencji
nowych powołań kapłańskich
i do życia konsekrowanego.
Mszę św. poprzedzi nowenna
do Przemieniania Pańskiego.
Wieczorem, o godz. 23
nabożeństwo Drogi Krzyżowej
na placu sanktuaryjnym (ze
świecami).
W piątek, 3 sierpnia o godz.
11 bp Kazimierz Górny –
pierwszy Biskup rzeszowski
– przewodniczyć będzie
uroczystej Mszy św. dla chorych

i cierpiących, z modlitwą o
uzdrowienie. O godz. 18 na
cmentarzu parafialnym – Msza
św. za zmarłych.
Na sobotę, 4 sierpnia, godz. 11,
na uroczystą Sumę odpustową
szczególnie zapraszane są
małżeństwa przeżywające srebrne
i złote jubileusze, oraz ich dzieci
i rodziny. Celebracji będzie
przewodniczyć abp Adam Szal –
Metropolita przemyski.
W niedzielę, 5 sierpnia o godz.
11, czyli podczas uroczystości
centralnej, Suma odpustowa w
intencji parafian, pielgrzymów,
samorządowców, rolników i ludzi
pracy sprawowana będzie pod
przewodnictwem bp. Jan Wątroby
– Ordynariusza rzeszowskiego.
W ostatnim dniu odpusty, w
samą uroczystość Przemieniania
Pańskiego, 6 sierpnia, Mszy św.
o godz. 11 przewodniczyć będzie
bp Edward Białogłowski.
We wszystkie dni odpustu do
dyspozycji wiernych będą księża
w konfesjonałach. Niechaj
uwolnienie się od grzechów i
umocnienie Komunią Świętą,
wsparte adoracją Najświętszego
Sakramentu, refleksją przed
obliczem Pana Jezusa
Przemienionego oraz pobożna
modlitwą i śpiewem, otworzy
nasze serca i umysły na
działanie Ducha Świętego.
Ks. Michał Bator
proboszcz parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie

Program odpustu
2-6 sierpnia 2018 r.
2 sierpnia /czwartek/
6.30 Msza św.
17.30 Nowenna ku czci Przemienienia Pańskiego
18.00 Uroczysta Msza Święta dziękczynna za kapłanów
przeżywających 50 i 25 lat kapłaństwa
oraz o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ze świecami na placu
23.00 sanktuaryjnym

3 sierpnia /piątek/
6.30 Msza św.
10.30 Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta dla chorych i cierpiących z modlitwą
o uzdrowienie pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Kazimierza
Górnego - pierwszego Biskupa rzeszowskiego
18.00 Msza św. za zmarłych na cmentarzu parafialnym

4 sierpnia /sobota/
7.00 Msza św. z kazaniem
10.15 Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta Odpustowa w intencji małżeństw
przeżywających srebrne i złote jubileusze, rodzin i dzieci pod
przewodnictwem JE Ks. Abpa Adama Szala - Metropolity
przemyskiego
18.00 Msza św. z kazaniem

5 sierpnia /niedziela/
CENTRALNA UROCZYSTOŚĆ
7.00
9.00
10.30
11.00

Prymaria z kazaniem
Msza św. z kazaniem
Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
Uroczysta Msza Święta Odpustowa w intencji parafian,
pielgrzymów, samorządowców, rolników i ludzi pracy pod
przewodnictwem JE Ks. Bpa Jan Wątroby - Ordynariusza
rzeszowskiego
17.00 Msza św. z kazaniem

6 sierpnia /poniedziałek/
7.00 Msza św. z kazaniem
10.15 Godzinki ku czci Przemienienia Pańskiego
11.00 Uroczysta Msza Święta Odpustowa pod przewodnictwem
JE Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego
18.00 Msza św. z kazaniem
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 2 (858) - 2-6 sierpnia 2018 r.
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z życia akcji katolickiej
Na pielgrzymkę najtrudniej
jest się wybrać. Czasami
jeszcze wsiadając do
autokaru, człowiek głowę
ma gdzie indziej – przy
domu, rodzinie, a może
także w pracy czy przy
własnym biznesie. Przecież
codzienność tak mocno nas
absorbuje… Pielgrzymka
codziennością nie jest.
Pielgrzymka to czas
szczególny, a nawet – warto
się o to starać – czas święty.

PIELGRZYMKA

DROGA
DO BOGA

Pielgrzymi na Górze Objawień

12

Gdy zamykają się drzwi autokaru, głowę powoli uwalniamy od codzienności. W dobie telefonów komórkowych i mobilnego internetu
nie jest to łatwe i do końca możliwe, ale i tak mamy świadomość,
że przez kilka czy kilkanaście dni
rodzina, dom czy praca muszą się
obyć bez nas, a my – bez nich.
Pielgrzymkowe uwolnienie od
codzienności sprzyja pogłębieniu
relacji z Panem Bogiem i drugim
człowiekiem. Choć pielgrzymujemy do różnych miejsc świętych,
to one są – i zawsze powinny być
– tylko „stacjami pośrednimi” na
naszej drodze do Trójjedynego
Boga. Dlatego możemy się zachwycać owymi miejscami świętymi,
możemy doceniać ich historię i
kult, możemy podziwiać krajobrazy i przyrodę, ale najważniejsza w
każdym dniu pielgrzymki jest Eucharystia, najlepiej – przeżywana
w sposób pełny, czyli z przyjęciem
Pana Jezusa do serca. Wtedy najpełniej brzmią słowa św. Augustyna: „Gdzie Bóg jest na pierwszym
miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”.
Pielgrzymi mają i inne „narzędzia” do wspomnianego pogłębiania relacji i budowania wspólnoty.
To modlitwa, śpiew, rozmowa z
drugim człowiekiem. Ważne jest
nastawienie, ale czy poza czasem
pielgrzymkowym stać nas, oprócz
codziennej modlitwy porannej i
wieczornej, na śpiewanie Godzinek
ku czci Najświętszej Maryi Panny
czy koronki do Bożego Miłosierdzia i odmówienie przynajmniej
jednej części Różańca? Na ogół tłumaczymy się brakiem czasu i niesprzyjającymi okolicznościami. Na
pielgrzymce modlitwa wyznacza
rytm dnia, ale nikogo ona nie nuży.
W tym miejscu warto podkreślić rolę kapłanów – opiekunów
duchowych pielgrzymki (na ogół
przynajmniej jeden w każdym autokarze). To ich rolą, a najczęściej
także docenianą przez pielgrzymów zasługą, jest kształtowanie
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odpowiedniej atmosfery we wspólnocie i proporcjonalne rozłożenie czasu; na modlitwę i śpiew, na
przykazanie informacji o odwiedzanych miejscach i podziwianie
togo, co za oknem autokaru, wreszcie na konieczny odpoczynek.
Bezcenne są również krótkie, ale
przemyślane i odpowiednio wyartykułowane kazania podczas wspomnianych Mszy św., a także – jeżeli
trafia się taka okazja – rozmowy i
możliwość dzielenia się refleksjami natury religijnej. To dodatkowe
„katechezy”, na które na ogół także
nie ma czasu w codziennym życiu.
Pogłębienie relacji z drugim
człowiekiem ma wymiar osobisty
i wspólnotowy. Przez czas pielgrzymki po prostu nie sposób nie
odezwać się życzliwie do bliźniego – znanego lub nieznanego –
który siedzi obok. A gdy trzeba,
nie sposób odmówić mu pomocy.
Szczególne znaczenie ten wymiar
osobisty ma dla małżeństw, które
wyrwane ze wspomnianej już codzienności, tak dobrze sobie znanej, zyskują szansę odnowienia i
umocnienia więzi małżeńskich.

woli usłużenia bliźniemu w myśl
biblijnego „Jeden drugiego brzemiona noście…” (Ga 6, 2a). Każda
pielgrzymka to Kościół w miniaturze, przez który wiedzie nasza droga do Boga.
W dniach 14-19 czerwca br. w
takiej pielgrzymce – tym razem
szlakiem chorwackich i bośniac-

kich sanktuariów Maryjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem Medjugorie – uczestniczyli nasi parafianie. Organizatorem pielgrzymki
był tradycyjnie Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej, we współpracy z
Biurem Podróży Matteo Travel.
Tekst i foto: Marian Salwik

Adoracja Najświętszego Sakramentu na placu sanktuaryjnym w Medjugorie

Figura Matki Bożej Królowej Pokoju
w Medjugorie

Warto wtedy odrzucić troski i
wszystko, co wywołuje jakiś dysonans, by nie niweczyć szansy „bycia tylko ze sobą”.
I wreszcie wymiar wspólnotowy pielgrzymki – w modlitwie, w
śpiewie, który porusza mury świątyń, może dawno nieodwiedzanych
przez tak liczną rzeszę wiernych, w

Kamienny Stary Most nad rzeką Neretwą w Mostarze

Prezbiterium jezuickiego kościoła św.
Ignacego w Dubrowniku
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parafia na wakacjach

ŚWIADECTWA BIERZMOWANYCH

Rekolekcje kandydatów do bierzmowania w Zaczerniu prowadził
ks. Tomasz Blicharz

Jestem uczennicą klasy 3 gimnazjum i w tym roku przygotowywałam
się bezpośrednio do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Był to czas
wspólnych spotkań, a przede wszystkim formowania serca i sumienia oraz
uczenia się miłości do Boga i ludzi.
Chciałam odpowiedzialnie przygotować się do przyjęcia sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej. Dwa razy
w miesiącu odbywały się spotkania
formacyjne (zazwyczaj w kościele
parafialnym). Gromadziliśmy się we
wtorki na wspólnej Eucharystii a po
niej odbywało się spotkanie, na którym ks. Łukasz Mariuszyc przekazywał nam ważne treści. Podczas Mszy
Świętej z wielkim zapałem czytaliśmy
Słowo Boże i modlitwę wiernych, śpiewaliśmy psalmy oraz przynosiliśmy
dary ofiarne. Na każdej katechezie poznawaliśmy treści związane Duchem
Świętym i Jego działaniem w życiu
wierzących. Z uwagą wysłuchaliśmy
się w każde słowo kapłana.
Czas przygotowań nie był ciężkim
czasem, a wręcz przeciwnie. Minął
nam bardzo szybko i w miłej atmosferze. Także w każdą 3. niedzielę miesiąca uczestniczyliśmy w niedzielnej
Mszy Świętej o godz. 9. Jako kandydaci
do Sakramentu Bierzmowania uczestniczyliśmy w niej czynnie – poprzez
śpiew i angażowanie się w liturgię Słowa Bożego.
Oprócz spotkań formacyjnych
prowadziliśmy tez czuwania modlitewne, które napełniały nas wiarą i
miłością do Boga oraz do drugiego
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człowieka. Przeżyliśmy także piękny
i owocny czas rekolekcji w Zaczerniu, które poprowadził pochodzący
z Cmolasu ks. Tomasz Blicharz. Był
czas na zabawę i rozmowę na ważne
tematy w życiu młodego człowieka.
Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w nauki
rekolekcyjne. To właśnie ks. Tomasz
wraz z ks. Łukaszem, w krótkim czasie
2 dni rekolekcji zamkniętych, potrafili
pokazać mi, co naprawdę znaczy zostać napełnionym Duchem Świętym.
Okres przygotowań do bierzmowania
wspominam bardzo dobrze, a w mojej
pamięci zapisały się same miłe chwile.
Aleksandra Czerw
Rekolekcje bardzo mi się podobały, uświadomiły, co jest ważne. Każda
konferencja była bardzo pouczająca.
Te rekolekcje bardzo pomogły mi i
pokazały, że należy być dobrym człowiekiem.
Natalia Snopek

„Ruszaj, ruszaj tam,
gdzie ziemię obiecaną
daje Ci Pan...” – to słowa
piosenki, przy których
grupa pątników wyruszyła
na szlak pielgrzymi, aby
oddać pokłon Matce Bożej
Leżajskiej.

PIELGRZYMKA
DO MATKI BOŻEJ
POCIESZENIA
Kolejna parafialna pielgrzymka odbyła się w dniach 18-19 maja
br. Po Eucharystii, rozpoczynającej
wędrówkę, na szlak wyruszyło 80
pątników, którzy w tych dniach pokonali trasę liczącą około 50 kilometrów. Podczas pierwszego dnia pątnicy pokonali 30 km, przechodząc
m.in. przez Mechowiec, Dzikowiec
i Raniżów, w którym wszyscy otrzymali obiad przygotowany przez tamtejszych parafian. Około godziny 17tej pielgrzymka dotarła do Sokołowa
Małopolskiego, a następnie uczestnicy udali się na nocleg.
W sobotę skoro świt pątnicy
wyruszyli na szlak. Ze śpiewem
na ustach, radością w sercu, lekko
zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli na
ostatni przystanek. Stąd wspólnie z

Rekolekcje były świetne. Pomogły
mi one stać się lepszym człowiekiem.
Dodatkowo poznaliśmy wiele ciekawych osobowości. Bardzo chętnie pojechałabym jeszcze raz na takie rekolekcje. Pozdrawiam!
Ewa Czarnecka
Bardzo podobały mi się rekolekcje. Wszystko bardzo mi się podobało.
Wykłady pomogły mi w staniu się trochę lepszą. Czekam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam!
Kinga Margańska
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Powitanie pielgrzymów przed bazyliką
Matki Bożej Pocieszenia

Korzystając ze słonecznej pogody pierwszych dni maja,
dzieci z Cmolasu, Hadykówki i Mechowca, które w tym roku
kwestowały na rzecz pomocy dzieciom w krajach misyjnych
w ramach „Kolędy misyjnej” oraz dzieci zrzeszone w kółku
misyjnym wyruszyły w podróż do Krakowa.

MISJA – KRAKÓW

Pielgrzymi cmolascy w drodze
do Leżajska

ks. proboszczem Michałem Batorem, rodzinami i znajomymi wszyscy udali się w kierunku leżajskiego
sanktuarium. Zwieńczeniem całej
pielgrzymi była Msza Święta u stóp
Najświętszej Maryi Panny, która w
Leżajsku czczona jest w wizerunku
Matki Bożej Pocieszenia.
Serdecznie dziękujemy ks. Łukaszowi, ks. Andrzejowi i ks. Markowi za duszpasterską obecność i
organizację tego wydarzenia, grupie
muzycznej, która uprzyjemniała wędrówkę grą i śpiewem, sekcji porządkowej za bezpieczne doprowadzenie
nas do celu, oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania
tego dzieła. Bóg zapłać!
Pielgrzymi

Na błoniach sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Pierwszym naszym celem było
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach. Tu czekała nas niespodzianka. Nie spodziewaliśmy się, że
sobota, 5 maja, to też dzień narodowej
pielgrzymki Słowaków. Zdumiewający widok niesamowitej rzeszy pielgrzymów, którzy modlili się w tym
miejscu i stali w długich kolejkach do
konfesjonałów. Na szczęście udało się
nam przecisnąć do dolnego kościoła.
Tam uczestniczyliśmy we Mszy św.
(po polsku). Umocnieni Eucharystią,
zaznajomiliśmy się ze znaczeniem tego
miejsca oraz postacią św. Siostry Faustyny Kowalskiej – wielkiego świadka
Bożego Miłosierdzia. Podeszliśmy do
kościoła klasztornego, by zobaczyć i
pomodlić się przy relikwiach świętej, a
także przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Potem udaliśmy się na spacer do
świątyni św. Jana Pawła II. Wspomnieliśmy papieża Polaka, zwiedziliśmy
kościół, a ciekawi obejrzeli wystawę
poświęconą Całunowi Turyńskiemu.
Z Białych Mórz przenieśliśmy się
na krakowskie Stare Miasto. Wkroczyliśmy na Wzgórze Wawelskie, gdzie w

katedrze czekało nas spotkanie ze św.
Stanisławem biskupem oraz św. Jadwigą królową. Wiele frajdy przysporzyła
nam wspinaczka przez zakamarki wieży katedralnej do Dzwonu Zygmunta.
Z Wawelu, głodni, prędko przeszliśmy przez Rynek na czekający nas
obiad. Chwila odpoczynku na lodowy
deser albo zakup pamiątek i ruszyliśmy dalej. Kolejnym naszym celem
było Salezjańskie Centrum Misyjne,
gdzie zwiedziliśmy park pod nazwą
„Wioski Świata”. Od tej pory żaden
kontynent nie jest nam obcy. Pani
przewodnik z wielką pasją opowiadała
przeróżne szczegóły życia codziennego ludzi różnych kultur i omawiała ich
zwyczaje, pokazując przy tym tradycyjne stroje, narzędzia, różne ciekawe
przedmioty. Jednak nie było to dla nas
dosyć. Resztę energii spożytkowaliśmy, skacząc dzielnie i bawiąc się w
parku trampolin.
W ten sposób poznaliśmy miasto
świętych: św. s. Faustyny, św. Jana Pawła II, św. Stanisława, św. Jadwigi. Misja
„Kraków” wypełniona!
(x)
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parafia na wakacjach
W sobotę, 16 czerwca, jako parafialna Oaza, wybraliśmy się na
wycieczkę do Myczkowiec. Najpierw odwiedziliśmy Załuż, gdzie
podziwialiśmy piękne ruiny zamku Sobień, nie omieszkując przy
tym uwiecznić tego niezwykłego widoku zdjęciami.

CMOLASKA OAZA W DRODZE

jechać się na koniu. Dodatkowo
obejrzeliśmy jedyny w Polsce park
miniatur z modelami kościółków z
różnych miejsc Polski, a także Ukrainy. Co ważne, wstąpiliśmy też do
kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pięknej Miłości, gdzie krótko się
pomodliliśmy.
Następnie posililiśmy się kiełbaskami, upieczonymi przez nas
samych na ognisku. Uwieńczeniem
naszej wyprawy była wizyta nad Jeziorem Solińskim i przejście po wielkiej zaporze. Nie bylibyśmy sobą,
gdybyśmy nie pochlapali się chwilę
w wodzie. Szkoda, że była dla nas za
zimna.
To był bardzo przyjemny wyjazd,
świetnie się bawiliśmy i zjednoczyliśmy jako wspólnota.
Gabriela Fornal

Oaza – gdzie woda czysta i trawa zielona

Następnie udaliśmy się do Myczkowiec. Tam zwiedziliśmy mini zoo,

zachwycając się lamami, jeleniami i
kozami. Chętni mogli nawet prze-

„Pluskanie” nad w wodach Jeziora Solińskiego

Pod pomnikiem św. Jana Pawła II
w Myczkowcach

POLE, KTÓRE ODPOCZĘŁO, DAJE OBFITE PLONY
Nadszedł błogi czas wakacji,.
Dla dzieci i młodzieży to okazja, by
w myśl sentencji „Pole, które odpoczęło, daje obfite plony” (Owidiusz),
wypocząć i nabrać sił na kolejny rok
nauki. Można tę okazję wykorzystać
do leniuchowania, ale można też
podjąć różne wyzwania i aktywności. Cieszy fakt, że część dzieci zdecydowała się uczestniczyć w różnych
formach wakacyjnych rekolekcji.
Skupione na co dzień w parafial-
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nych wspólnotach formacyjnych, zechciały na wakacjach połączyć swój
wypoczynek z bliższym poznaniem
charyzmatu grupy, do której należą
oraz pogłębieniem przyjaźni z Panem Jezusem.
I tak w tegorocznych „Wakacjach
z Bogiem” z naszej parafii uczestniczą:
3 osoby w rekolekcjach Ruchu
Światło-Życie;
5 osób w spływie kajakowym or-
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ganizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży;
3 osoby w Warsztatach Misyjnych
8 chłopców w obozie ministranckim;
Niech nabyte przez nich doświadczenia przynoszą plon obfity ewangelicznego życia i ożywiają
funkcjonowanie parafialnych grup
młodzieżowych.
(xMK)

z życia parafii

KRONIKA PARAFIALNA styczeń-lipiec 2018
Do wspólnoty
Kościoła przez
Chrzest Święty
zostali włączeni:
2.04.2018
3.04.2018
11.02.2018
2.04.2018
7.04.2018
8.04.2018
15.04.2018
22.04.2018
28.04.2018
29.04.2018
5.05.2018
12.05.2018
13.05.2018
2.06.2018
3.06.2018
9.06.2018
17.06.2018
7.07.2018
15.07.2018

Zofia Wargacka
Rafał Kulon
Karolina Zięba
Szymon Adam Kosiorowski
Mateusz Wrażeń
Nikola Magda
Jakub Margański
Aleksandra Ragan
Adrian Kosiorowski
Gabriel Mateusz Sokół
Maja Kubiak
Karolina Kosiorowska
Agnieszka Maria Kasiak
Lena Ofiara
Alicja Wit
Dominika Oliwia Książek
Barbara Szeliga
Zuzanna Mazur
Pola Edyta Somorowska
Mikołaj Jan Jagodziński
Kaja Micek
Ignacy Pastuła
Adrian Lubera

Odeszli
do wieczności:
23.01.2018
11.02.2018
17.02.2018
19.02.2018
17.03.2018
19.03.2018
4.04.2018
7.04.2018
12.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
7.05.2018
08.05.2018
14.05.2018
18.05.2018
26.05.2018
29.05.2018
1.06.2018
2.06.2018
9.06.2018
11.06.2018
14.06.2018
16.06.2018
29.06.2018
10.07.2018

Sakrament
małżeństwa zawarli:

Stanisława Michałek
Tadeusz Bogacz
Stanisław Pyra
Rzepka Józef
Warchoł Edward
Weronika Pieróg
Jan Szczepanek
Janina Jachyra
Maria Suszek
Stanisław Lubera
Stanisława Sowa
Stanisław Jan Serafin
Bronisława Kosiorowska
Stanisław Hodor
Maria Posłuszna
Władysława Kolano
Józef Korczyński
Jan Bańka
Edward Kosiorowski
Zofia Mokrzycka
Karol Mycek
Wiktor Snopek
Rozalia Rozmus
Tadeusz Kasza
Stefania Maciąg
Tadeusz Piechota

LEPIEJ NIŻ REPREZENTACJA
POLSKI NA MUNDIALU
Ogólnopolskie mistrzostwach Liturgicznej Służy Ołtarza
Niemal tradycją, do której już się
przyzwyczailiśmy, stał się udział ministranckiej kadry piłkarskiej z Cmolasu
w ogólnopolskich mistrzostwach Liturgicznej Służy Ołtarza. I w obecnym
roku 8 gimnazjalistów spośród „naszych” stanęło w szranki z najlepszymi
drużynami z całego kraju, aby walczyć
o tytuł mistrza. Kolejny też raz nasza
diecezja była gospodarzem tych sportowych zmagań.
Po słowach zachęty naszego Księdza Biskupa ruszyliśmy do boju.
Pierwszy dzień eliminacji był męczący. Sporo drużyn, długie oczekiwanie,
ostra rywalizacja. W dodatku przeciwnicy byli też bardzo zdolni. Obawialiśmy się ambitnej drużyny z Janowa
Lubelskiego, z którą mieliśmy się już
okazję zetknąć w poprzednich latach.
I okazało się, że to nasi rywale w me-

czu o wyjście z grupy. Chwile pełne
napięcia, ale też wewnętrznej mobilizacji sił i… udało się! Ze zdobytym
wynikiem przeszliśmy do finału. Można było świętować, myśląc o meczach,
które miały być rozegrane następnego
dnia. Po kolacji udaliśmy się jeszcze
na wspólne spotkanie – galę sportową – którego gościem był dziennikarz
sportowy Rafał Patyra. Naszą uwagę
przykuł również mecz między reprezentacją księży a najlepszymi zawodnikami pierwszego dnia mistrzostw,
do których zaliczono naszego parafianina Huberta Wilka.
W drugim dniu rozgrywek każda drużyna dawała z siebie wszystko.
Nasi przeciwnicy również. Z początku
mecz był wyrównany, ale czegoś nam
zabrakło. Ostatecznie odpadliśmy w
1/8 finału, przegrywając z wicemi-

7.04.2018 Jacek Piotr Gołębiowski
i Anna Maria Ingot
1.05.2018 Paweł Piotr Kufel
i Agnieszka Maria Mokrzycka
26.05.2018 Marcin Kosiorowski
i Marta Katarzyna Pytlak
2.06.2018 Bartosz Maksymilian Gacek
i Monika Mokrzycka
24.06.2018 Damian Mokrzycki
i Anna Posłuszny
7.07.2018 Tomasz Pleśniak
i Paulina Kosiorowska
Grzegorz Marek Botwina
i Katarzyna Moskal

z życia
sanktuarium
18.05.2018 Pielgrzymka ze Szczecina,
34 osoby
23.05.2018 Pielgrzymka dzieci
I-Komunijnych z parafii
Brzyska, 2 kapłanów, 72
osoby
Pielgrzymka z Tych, 37 osób
26.05.2018 Pielgrzymka z Puław, 40
osób
8.06.2018 Pielgrzymka z Katowic, 20
osób
12.06.2018 Pielgrzymka Biura
Pielgrzymkowego
„Pelegrinus”, 25 osób
17.06.2018 Pielgrzymka uczestników
18.06.2018 WTZ z Lublina, 30 osób
30.06.2018 Pielgrzymka z Gdyni, 20 osób
12.07.2018 Pielgrzymka z parafii
Tęgoborze, 52 osoby
Pielgrzymka z parafii
Bystrzyca, 52 osoby
Dzień wspólnoty Oazy
Ruchu Światło-Życie
Diecezji Rzeszowskiej, pod
przewodnictwem JE ks. bp
Kazimierza Górnego, 16
kapłanów, 360 uczestników

strzem Polski – drużyną z Koźmina
Wielkopolskiego.
Szkoda, ale taka jest gra. Nie należy
się przyzwyczajać do dobrej passy, ale
zawsze starać się co sił. W pierwszej
szesnastce piłkarskich reprezentacji
ministrantów – to i tak dobry wynik.
Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach
będzie szło nam jeszcze lepiej.
(x)
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z życia parafii
Z dniem 25 maja 2018 r. zostały wprowadzone unijne przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych. Te zmiany dotyczą także Kościoła, szczególnie zmian w funkcjonowaniu kancelarii
parafialnych. RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych członków Kościoła (osób
ochrzczonych) oraz osób, które korzystały z usług Kościoła. Zespół Konferencji Episkopatu
Polski do spraw wewnątrzkościelnych regulacji ochrony danych osobowych wydał dokument
dnia 13 marca 2018 r. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego
w Polsce” w którym podaje praktyczne wyjaśnienia w/w kwestii.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W KOŚCIELE I PARAFII
(CZ. I)

Komu wolno wydać
świadectwo chrztu
lub kopię aktu chrztu?
– Świadectwo chrztu i kopię aktu
chrztu mogą zostać wydane wyłącznie
osobom, których akt dotyczy, jeżeli są
pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu
osób małoletnich, ich rodzicom lub
prawnym opiekunom.
– Inne osoby mogą je otrzymać
wyłącznie na podstawie potwierdzonego pełnomocnictwa udzielonego
przez wyżej wymienione osoby.
– Kopia aktu chrztu i świadectwo
chrztu mogą również zostać przesłane
do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam
mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby
odbierającej (np. pełnomocnictwa).
– Kopia aktu chrztu może zostać
wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem,
aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
Czy takie same zasady
obowiązują przy wydawaniu
innych świadectw, kopii aktów
i zaświadczeń?
– Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii
aktu małżeństwa i innych zaświadczeń
(np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
– Świadectwa i kopie aktów chrztu
i małżeństwa osób zmarłych oraz
świadectwo i kopia aktu zgonu mogą
także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które
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wykażą interes prawny.
Czy za wydanie świadectw i kopii
aktów wolno pobierać opłaty?
– Skrócone świadectwo chrztu do
Pierwszej Komunii św. i bierzmowania wydawane są nieodpłatnie, co nie
wyklucza złożenia dobrowolnej ofiary.
– Koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem kopii i świadectwa
chrztu (w innym celu niż wspomniany
wyżej), małżeństwa lub zgonu ponosi
osoba wnioskująca o ich wydanie.
Czy wolno udostępnić księgi
parafialne do celów badań
naukowych lub genealogicznych?
– Przeglądanie i badanie ksiąg
ochrzczonych w celach naukowych
lub genealogicznych wymaga odrębnego zezwolenia proboszcza lub ordynariusza miejsca.
– Nie mogą zostać udostępnione
do tych badań księgi zawierające dane
dotyczące zdarzeń, które miały miejsce
w czasie chronionym (czyli chrztów –
mniej niż 100 lat, małżeństw mniej niż
60 lat i zgonów – mniej niż 50 lat).
Czy wolno przechowywać
i przetwarzać dane w formie
elektronicznej?
– Wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej, z
zastrzeżeniem pełnej ochrony tych
danych.
– Przy zachowaniu szczególnej
staranności dane wolno przekazywać
uprawnionym pod-miotom także dro-
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gą elektroniczną.
– Komputer, na którym przechowywane są dane osobowe, z zasady nie
powinien służyć do celów prywatnych
i nie może być udostępniany osobom
postronnym. Dostęp do niego mogą
mieć wyłącznie osoby upoważnione. Zainstalowane jest na nim legalne
oprogramowanie, chronione odrębnym hasłem.
Jakie dane wolno upubliczniać
w ogłoszeniach parafialnych,
na tablicach ogłoszeń,
zamieszczać w gazetkach
parafialnych i na stronach
internetowych parafii?
– Intencje mszalne:
Intencje mszalne można publikować w periodykach informacyjnych
(np. gazetkach parafialnych) przeznaczonych do użytku wewnętrznego,
lecz wówczas na gazetce winna być
zamieszczona informacja: „do użytku
wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani nie
prosili o ich nieujawnianie. Z kolei w
Internecie można publikować dane
osobowe tylko za zgodą zainteresowanych. Internet jest bowiem „miejscem
publicznym”. Dotyczy to zarówno
osób w intencji których aplikowana
jest msza św. oraz zamawiających intencję.
– Zapowiedzi przedślubne:
Wolno (bez zgody zainteresowanych) zamieszczać informacje, które
wynikają z obowiązku kanonicznego
parafii, np. zapowiedzi przedślubne,
ale tylko w formie przewidzianej przez

prawo kanoniczne, czyli w przypadku
zapowiedzi tylko imiona, nazwiska i
parafie zamieszkania narzeczonych, w
gablocie ogłoszeń parafialnych lub poprzez ogłoszenie ustne z ambony. Nie
można zapowiedzi opublikować przez
Internet, ani w gazetce parafialnej
(chyba że za zgodą zainteresowanych).
– Sakramenty święte
i sakramentalia:
Informacje o osobach nowo
ochrzczonych, w tym tzw. „roczkach”
oraz o osobach, które przyjęły I Komunię Świętą, sakrament bierzmowania,
zawarły kanoniczny związek małżeński lub zmarły można publikować w
periodykach informacyjnych (np. gazetkach parafialnych) przeznaczonych
do użytku wewnętrznego, lecz wówczas na gazetce winna być zamieszczona informacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani nie prosili o ich
nieujawnianie. Z kolei w Internecie w
wymienionych sprawach można publikować dane osobowe tylko za zgodą
zainteresowanych.
– Informacje o darczyńcach
i podziękowania:
Informacje o darczyńcach i podziękowania można publikować w periodykach informacyjnych (np. gazetkach parafialnych) przeznaczonych do
użytku wewnętrznego, lecz wówczas
na gazetce winna być zamieszczona
informacja: „do użytku wewnętrznego”, o ile w poszczególnych przypadkach zainteresowani nie prosili o ich
nieujawnianie. Z kolei w Internecie
można publikować dane osobowe
darczyńców i podziękowania tylko za
zgodą zainteresowanych.
– Plany, grafiki oraz inne
zestawienia i informacje:
Plany wizyt duszpasterskich (kolędy), grafiki np. sprzątania kościoła oraz
inne zestawienia wymagające określenia np. grupy osób wolno sporządzać
i publikować tylko z wykorzystaniem
nazw ulic i numerów porządkowych
posesji, a bez używania imion i nazwisk. Chyba, że posiada się pisemną

zgodę osób, których danymi w tych
celach zamierzamy się posłużyć.
Wykorzystując dla celów duszpasterskich nazwy ulic i numery porządkowe posesji najbezpieczniej jest
jednak zachować ich pełną istniejącą
ciągłość, aby poprzez wykluczenie jakiegoś numeru (numerów) nie wskazać na np. przynależność wyznaniową
– w tym przypadku inną niż Kościół
rzymskokatolicki – ale również objętą zakazem przetwarzania jako dane
wrażliwe.
Również wszelkie informacje dotyczące np. organizatora – kierownika
pielgrzymek, miejsca zbiórek w terenie
(np. na modlitwę przy krzyżu przydrożnym) itd. należy wskazywać bez
publikacji danych osobowych, jeżeli
osoba której one dotyczą nie wyrazi
na to zgody. W przypadku, gdy ma
zostać opublikowane nazwisko rodziny wszyscy jej pełnoletni członkowie
zamieszkujący pod danym adresem
winni wyrazić zgodę. Zgoda jednej
osoby lub zgody z pominięciem kogokolwiek w takim przypadku jest nieobowiązująca.
– Listy i wykazy:
Bez zgód wszystkich osób zainteresowanych nie wolno publikować w Internecie danych osobowych dotyczących np. członków rady parafialnej, róż
różańcowych lub innych grup duszpasterskich itp.. Na tej samej zasadzie nie
wolno też publikować imion i nazwisk
ministrantów, oazowiczów, członków
scholi, dzieci pierwszokomunijnych,
młodzieży przygotowującej się do sakramentu i bierzmowanej itd.
– Informacje o osobach
publicznych i osobach
prywatnych:
Wolno w dowolnej formie (również w Internecie) zamieszczać informacje o tzw. osobach publicznych,
czyli pełniących funkcje publiczne,
ale ujawniane o tych osobach informacje mogą dotyczyć jedynie zakresu
ich działalności publicznej. Natomiast
dane osób prywatnych niezależnie od
formy można ujawniać tylko za ich

zgodą.
Co to oznacza, że wolno ujawniać
informacje mogą dotyczyć jedynie zakresu działalności publicznej? Znaczy
to, że w konkretnym miejscu i czasie
(np. w kościele) określona osoba może
występować w dwóch rolach. Dlatego
tzw. osoba publiczna dopóty zachowuje swą prywatność, dopóki jej obecność w kościele wiąże się z wypełnianiem osobistych potrzeb religijnych.
Natomiast, gdy w liturgii lub innej
uroczystości kościelnej uczestniczy
wypełniając swój mandat (urząd), zaś
szczególnie wówczas, gdy występuje
publicznie (np. przemawia) wówczas
dana osoba staje się tzw. osobą publiczną.
Te istotne różnice należy dostrzegać szczególnie wówczas, gdy parafianinem jest np. wojewoda, prezydent
miasta, burmistrz, wójt lub sołtys.
Każda z tych osób dopóty jest osobą
prywatną, dopóki nie wystąpi publicznie w związku z wypełnianą funkcją (z
mianowania lub wyboru).
Może być i taka sytuacja, że jakaś
osoba wypełniająca osobiste potrzeby
religijne tylko przez chwilę stanie się
tzw. osobą publiczną, a wówczas przed
np. publicznym wystąpieniem oraz zaraz po nim jest osobą prywatną. Dlatego jest najlepiej, gdy dana osoba sama
się określi czy uczestniczy np. w liturgii
jako np. sołtys Iksiński, czy parafianin
(pan) Iksiński.
Na podstawie dokumentu „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018
roku” autorstwa Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski do spraw opracowania wewnątrzkościelnych regulacji
ochrony danych osobowych. Rzeszów
2018 str. 45-54.
(cdn.)
ks. Michał Bator
Do użytku wewnętrznego
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Nabożeństwo majowe
przy kapliczce za ujęciem wody

Parafia w obiektywie

Pielgrzymka do Leżajska

Koło Gospodyń z Hadykówki
– organizator festynu rodzinnego

Obelisk na Pańskich Pogorzałkach
upamiętniający poświęcenie i zawierzenie
Polski Trójcy Przenajświętszej

Festyn w Hadykówce – gry i zabawy

Festyn w Hadykówce
– występ młodzieży szkolnej

Festyn w Hadykówce
– pokaz strażacki miejscowej OSP

