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EWANGELIA wg św. Łukasza 2,22-40

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.
Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć
w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga
i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na
jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła
z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i
modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia
Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

OFIAROWANIE PAŃSKIE

Lodovico Carracci – Ofiarowanie Jezusa w Świątyni, ok. 1605 r.

Objawienie odnoszące się
do narodzin Pana Jezusa trwa
nadal i za pośrednictwem kolejnego święta osiąga swój
punkt kulminacyjny w Przedstawieniu Go w świątyni Jerozolimskiej. To starożytne święto, pierwotnie nawiązujące do
obrzędu oczyszczenia matki
po porodzie (gr. Heorte ton Kataroin). Przez wieki nazywane
świętem Oczyszczenia Maryi.
Z czasem połączono dwa wydarzenia rytualnego oczyszczenia Matki Bożej i Ofiarowania Jezusa.
Szacunek do życia ludzkiego nakazywał Izraelitom specjalne rytuały dotyczące każdych nowych narodzin. Każda kobieta po urodzeniu syna
dopiero na 40. dzień mogła

pojawić się w świątyni na modlitwie. Poprzedzał je w siódmym dniu, po narodzinach,
obrzęd oczyszczenia (po hebr.
tewilah), czyli zanurzenia całego ciała w wodzie. Oczyszczenie miało przypominać, że Panem życia i śmierci jest Bóg. Że
do upadku człowieka w Edenie
doszło poprzez nieposłuszeństwo kobiety, która dopuściła
do siebie kusiciela. Łono Ewy,
które zrodziło całą ludzkość, w
Maryi rodzi nową, odrodzoną
ludzkość, staje się nowym Edenem, w którym wąż, czyli kusiciel nie ma dostępu do nowego
Adama, czyli Jezusa.
Ojcowie Kościoła (nauczyciele wiary we wczesnym
chrześcijaństwie) nawiązywali tu do biblijnej myśli stwo-

rzenia człowieka z prochu ziemi. Maryja staje się nową gliną, nową ziemią, w którą Bóg
tchnie na nowo swego ożywczego Ducha. Bóg zachowuje
w Maryi skrawek nowej ziemi,
na której ma postawić swą stopę Jego Syn. Niepokalana staje się przez to nadzieją powrotu człowieka do nieskalanego
stanu sprzed rajskiego upadku. Tak wówczas rozumiano
świętość i wyjątkowość życia, a
krew matki w czasie porodu to
symbolizowała. Z tego „ zmarnowania krwi, czyli życia” każda kobieta musiała się oczyścić.
W praktyce jednak polegało to
na osobistej modlitwie dziękczynnej za dar nowego życia.
Maryja zapewne dokonała tego oczyszczenia wraz z
pierwszymi gwiazdami dnia
siódmego, jak nakazywało
Prawo Mojżesza, a na czterdziesty pojawiła się z Jezusem
w świątyni, aby oficjalnie podziękować Bogu za dar życia
Jezusa. Mimo że nie potrzebowała oczyszczenia, bo porodziła Syna Bożego, to jednak posłuszeństwo słowu Bożemu
zawartemu w przykazaniach
było dla niej ważniejsze niż
opinie sąsiadów, którzy z pewnością zauważyliby niedopeł-

nienie rytualnych przepisów.
Z czasem jednak liturgia
Kościoła połączyła ten rytuał oczyszczenia Maryi z tym,
związanym, z dniem czterdziestym, kiedy należało ofiarować
nowe życie Bogu na chwałę.
Od tej pory akcentujemy Ofiarowanie Pańskie, odwracając
akcenty. W tym dniu celebrujemy wydarzenie, w którym
Bóg ustami proroka Symeona
przedstawia swego Syna ludziom jako Zbawiciela. Ogłasza Go jako tego, który ma decydujące znaczenie dla całej
ludzkości, przekraczając wszelkie granice staje się Odkupicielem świata, światłem dla tych,
co nie radzą sobie z ciemnościami życia, jakie niesie ze
sobą grzech.
Bóg wkracza ze zbawieniem w losy świata. Podkreśla to psalm z tego dnia, który
zawsze towarzyszył w procesji, w której Arka przymierza –
miejsce obecności Boga – była
wnoszona do świątyni. To Symeon i Anna, dzięki wrażliwości na obecność Bożą, którą osiągnęli przez modlitwę i
praktyki pokutne, wskazują na
tego, który był zapowiadanym
Mesjaszem.
Ks. dr Paweł Romanowski
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Wraz z Adwentem zeszłego roku Kościół w Polsce wszedł w nowy rok duszpasterski, którego mottem są
słowa „Wierzę w Syna Bożego”. Rozpoczyna on czteroletni cykl, którego celem jest
przygotowanie wiernych Kościoła do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Zasadniczym słowem, będącym także kluczem w rozważaniach
homiletycznych,
katechetycznych tego roku jest termin kerygmat (kerygma – z
greki: obwieszczenie przez
publicznego posłańca, ogłaszanie ważnej treści). W założeniach programu leży ożywienie w nas, wierzących
obowiązku głoszenia słowem i życiem orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszonego w
Jego imieniu w celu nawrócenia i zbawienia ludzi.
Wiara bowiem to nie tylko intelektualne przekonanie
o istnieniu Boga, które każdy
człowiek w jakiś sposób ma.
Mają je nawet ateiści. Jako ludzie wierzący, czerpiący swe
prawdy z Objawienia biblijnego, rozumiemy i przeżywamy wiarę jako osobowe spotkanie, relację z żywym Bogiem. Zawierając przymierze
z człowiekiem, Bóg objawia
swe imię. Aby wejść z człowiekiem w niezwykle ścisłą wieź,
staje się w Jezusie Chrystusie jednym z nas (Emmanuelem) i ożywianie tej jedności
w codziennym życiu z innymi jest wyrazem naszej wiary.
Ponieważ wiara, jak uczy Katechizm Kościoła, jest przylgnięciem do Boga oraz uznaniem całej prawdy, jaką On
objawił, musi być pogłębiana
i rozwijana. Temu ma służyć
sposób na ożywienie jej przeżywania i okazywania.
Kościół chce ożywić naszą wiarę. Powracając więc do
biblijnego terminu kerygmat,
zawiera on cztery najważniejsze prawdy, które winno się
głosić z żywą wiarą popartą
świadectwem życia:
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że człowiek jest istotą kruchą
w swej moralnej kondycji. Słabość i grzech ciężko i dotkliwie ranią życie indywidualnej
osoby i całych społeczności.
Grzech potrafi wygubić wiele
dobra, piękna i prawdy w relacjach pomiędzy ludźmi i Bogiem. Dlatego uświadamianie sobie własnej grzeszności
oraz zbawczej mocy płynącej z pokuty ma dopomagać
na co dzień w walce z grzechem, a tym samym z nieposłuszeństwem wobec miłującego Stwórcy.
Pan zsyła nam
Zbawiciela (zbawienie)
Zbawienie to siła przywracająca i odnawiająca w nas
Bożą miłość. Tę moc przynosi
nam Syn Boży, który przychodzi na ziemię, staje się jednym
z nas i przeżywa z nami naszą
ludzkość. Codzienne wsłuchiwanie się w Jego słowa zawarte w Ewangelii, przeżywanie tych słów i wcielanie ich w
życie sprawia, że wiara nabiera tych wymiarów, jakie są w
Bożych planach.

Pietro Perugino – Chrzest Chrystusa, Kaplica Sykstyńska, 1480-82

Bóg kocha
człowieka (miłość)
Kościół chce w ten sposób
ożywić najważniejszą, fundamentalną prawdę, że zostaliśmy stworzeni z miłości Bożej, że Stwórca miał każdego
z nas w swych planach jeszcze przed stworzeniem świata. Ten plan to dotarcie z Jego
miłością przebaczeniem, poprzez ludzi Kościoła, ich modlitwę, cierpienie i czynną
miłość bliźniego do każdego
człowieka postawionego na
naszej życiowej drodze. Poprzez głoszenie słowa Bożego,

sakramenty i zwykłe ludzkie
miłosierdzie mamy jako ludzie wiary docierać do każdego, kto w jakikolwiek sposób
utracił, lub traci światło Boże
w życiu. Ponieważ wiara ma
się wyrażać w różnorako okazywanej i przekazywanej miłości, wierni muszą ożywić w
sobie świadomość.
Człowiek oddalił się
od Stwórcy (grzech)
Prawda o grzechu, dziś zapominana lub świadomie wypierana z ludzkiej świadomości i moralności, przypomina,

Przyjęcie Chrystusa
jako Pana
i Zbawiciela (osobiste
przyjęcie przez wiarę)
Łaska wiary otrzymana na
Chrzcie św., dzięki najpierw
świadectwu rodziców i krewnych, a potem innych wiernych, ma być rozwijana. Pogłębiana przez modlitwę, osobiste doświadczenie, sakramenty oraz inne życiowe wydarzenia ma się stać żywym,
osobowym przylgnięciem do
Jezusa. To przylgnięcie ma być
owocne dla nas samych oraz
dla naszych bliźnich.
Takie cele stawia przed
nami Kościół w tym roku. Jeśli
odpowiemy na nie ochoczo,
staniemy się żywymi, prawdziwymi głosicielami zbawienia, a dzięki temu miłość
Boża i zbawienie przyniesione
przez Jezusa i pozostawione w
Kościele będzie znów docierało do ludzkich serc.
Ks. dr Paweł Romanowski
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Rozpocznij od
dziękczynienia Bogu
za Jego dobrodziejstwa.
Przypomnij sobie różne wydarzenia i doświadczenia tego roku, a następnie wyraź Bogu swoją wdzięczność.
„Dobrze jest dziękować Panu”
(Ps 92, 2) – mówi dzisiejszy
psalm.
Proś o łaskę poznania
siebie, a zwłaszcza
o łaskę poznania swoich
grzechów i odrzucenia
ich.
Proś Ducha Świętego, aby
pomógł ci zobaczyć to, co powinno być wydobyte na światło, i poznać, jak bardzo Bogu
na tobie zależy.
Teraz dokładniej
przejdź myślą
wszystkie miesiące
mijającego roku.
Przypomnij sobie radości i strapienia, zwycięstwa i
klęski. Pytaj siebie: Kiedy doświadczyłem obecności Boga
i odpowiedziałem na Jego wezwanie? Kiedy je odrzuciłem?
W jakich sytuacjach mogłem
okazać więcej miłości, być
bardziej otwarty? W jakich
sytuacjach poszedłem za natchnieniem Ducha?
Jeśli uświadomiłeś
sobie jakieś błędy
i niedociągnięcia
(a któż z nas jest bez
winy!), proś Boga
o przebaczenie.
Zastanów się, w jaki
sposób naprawisz
wyrządzone krzywdy.
Teraz jest czas na
podjęcie postanowień!
Na podstawie dokonanej
refleksji wyznacz sobie cele
na 2014 rok. Czyń to z ufnością, gdyż Bóg, który udzielał
ci swojej łaski w przeszłości,
jest z Tobą i będzie cię wspomagał.
Zakończenie roku kalendarzowego jest także okazją do podziękowania za
wszystko, co stało się udziałem Kościoła powszechnego,
Kościoła lokalnego i wspólnoty parafialnej.

P

Homilia na zakończenie roku kalendarzowego

oczątek i koniec łączą się w dzisiejszym czytaniu podobnie jak w naszym życiu. Wraz z północą nadejdzie nowy rok, z którym wiążemy nasze nadzieje i marzenia, a także szansę na nowy początek. Dziś jesteśmy
jakby zawieszeni pomiędzy przeszłością a przyszłością.
Jest to więc doskonała okazja, aby zastanowić się nad
tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zatrzymaj się
dziś przed Panem i podsumuj przed Nim mijający rok.
Możesz wykorzystać do tego tradycyjny rachunek sumienia, proponowany przez Ignacego Loyolę. Ta prosta,
składająca się z pięciu punktów, modlitwa pozwala zobaczyć, w jaki sposób Bóg działa w Twoim życiu, a także poznać swoje niedociągnięcia. Refleksja ta pomaga podjąć
właściwe postanowienia na przyszłość.
Abdykacja
Benedykta
XVI i wybór papieża Franciszka, nominacja Księdza Biskupa Jana
Wątroby na nowego Pasterza
Kościoła rzeszowskiego i wyjątkowa sytuacja, we wspólnocie parafialnej spowodowana faktem, że w ciągu jednego
roku kalendarzowego wspólnotą przewodziło kolejno 3
proboszczów to wydarzenia,
wobec których nie możemy
przejść obojętnie.
Nie mogę przejść obojętnie wobec osoby Ks. Prałata
Kazimierza Szkaradka. Chcę
dzisiaj w imieniu Kościoła
podziękować Mu za długie
lata posługi w tej wspólnocie.
Zabrakło mi w tej trudnej sytuacji Jego odejścia z parafii
podziękowania i pożegnania.
Zabrakło mi słowa „przepraszam”, więc w imieniu Kościoła
dzisiaj przepraszam za wszystkie słabości wynikające z Jego
choroby. W tej kryzysowej sytuacji zawiodły procedury, za-

wiedliśmy my sami. Nie mogę
przejść obojętnie wobec osoby
Ks. dr. Pawła Pietrasiaka, dziękując Mu za posługę i zaangażowanie w czasie tych kilku
miesięcy, tak materialnie, jaki i
duchowe.
Materialnie: prace remontowo-budowlane o wartości
114 tys. zł, remonty i doposażenie plebani, malowanie ołtarz polowego, strojenie organów, remont tablicy ogłoszeń,
odmalowanie salki KSM, poszerzenie i ułożenie posadzki przy dzwonnicy, odczyszczenie, piaskowanie i malowanie dzwonnicy, malowanie tarcz zegarowych na wieży światyni.
Nie mogę przejść obojętnie wobec wspólnoty kapłańskiej. To również nowa sytuacja: mój powrót po 13 latach
z misji w Czechach, powrót
Ks. dr. Pawła Romanowskiego
z diecezji zaporowskiej.
Witam we wspólnocie ks.
Przemka Dudka, doświad-
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czonego duszpasterza, kochającego młodzież, i najmłodszego stażem kapłańskim w
naszym gronie ks. Mateusza
Rachwalskiego. Dziękuję ks.
Józefowi Żółtkowi za posługę konfesjonału i wobec chorych. Dziękuję wszystkim,
współpracownikom:
drogim Siostrom Służebniczkom,
służbie kościelnej, liturgicznej służbie ołtarza, młodzieży Oazowej i KSM, Akcji
Katolickiej, członkom chóru parafialnego, apostolstwu
modlitwy różańcowej i za kapłanów, wszystkim zaangażowanym, którym leży na sercu
dobro wspólnoty i parafii.
Życie wiarą wspólnoty
odzwierciedla także
jej życie sakramentalne
oraz różne wydarzenia,
które były udziałem
tej wspólnoty:
– Sakrament chrztu przyjęło 50 dzieci (Cmolas – 40,
Mechowiec – 4, Hadykówka
– 6).
– Do I Komunii św. przystąpiło 57 dzieci: (Cmolas – 35,
Mechowiec – 13, Hadykówka
– 9).
– Wszystkich Komunii
świętych udzielono w parafii
124 tysiące.
– Sakrament bierzmowania przyjęło 58 osób.
– Sakrament małżeństwa
przyjęło 16 par
– Zmarło 41 parafian
(Cmolas – 28, Mechowiec – 8,
Hadykówka – 5)
Chcę podziękować
Wam, drodzy parafianie,
za każdą chwilę
spędzoną z Bogiem na
modlitwie, za każdy gest
miłości wobec drugiej
osoby, za wszystkie
dary i ofiary pieniężne.
Wstępując z nadzieją
w Nowy Rok 2014
życzę i u Boga
wypraszam dary
Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo.
Ks. Proboszcz Michał Bator
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Państwo Krystyna i Mieczysław Łakomy w licznym gronie wnucząt

J

esteśmy rodziną wielodzietną. Wychowaliśmy siedmioro dzieci, wszystkie są już dorosłe. Sześcioro założyło już
swoje rodziny., najstarsza córka ma 55 lat, najmłodszy syn 32 lata. Zawsze oczekujemy nadejścia zarówno Świąt
Bożego Narodzenia, jak i Świąt Wielkanocnych, bo jest to dla nas nie tylko wielkie duchowe przeżycie, ale również
wielkie rodzinne spotkanie.
Od bardzo wielu lat spotykamy się w rodzinnym
domu w Cmolasie. Podczas
ostatniej Wigilii przy wigilijnym stole zasiadło 25 osób:
rodzina Haliny – 4 osoby,
rodzina Bogusi – 5 osób, rodzina Basi – 4 osoby, rodzina Lucyny – 6 osób, rodzina
Kasi – 4 osoby + dziadkowie.
Wszyscy przyjechali nieco wcześniej, żeby pomóc w
przygotowaniach. Wieczerzę
wigilijną zaczęliśmy po
godz. 17 wspólną modlitwą.
Po powitaniu wszystkich
przez gospodarza domu od-

mówiliśmy wieczorną modlitwę, po czym prowadzący
odczytał fragment Ewangelii
wg św. Łukasza o narodzeniu Pańskim. Najmłodszy z
wnuków rozdał wszystkim
opłatki i rozpoczęliśmy składanie sobie życzeń. Trwało
to około godziny. Następnie
wszyscy usiedli przy dwóch
stołach do spożywania wigilijnego postnika. Wśród
dań były: ziemniaki z barszczem grzybowym, uszka z
barszczem czerwonym, pierogi z serem, kapustą, ruskie,
z gruszek suszonych, karp,

którego w tym roku kupiliśmy 10 kg, kompot z suszu
owoców i inne. Wnuki naliczyły, że potraw było dwanaście.
Po spożytej kolacji rozpoczął się śpiew kolęd, a
wszystkie wnuki ukradkiem zerkały pod choinkę,
gdzie złożone był dla każdego upominki. Każda rodzina przygotowała upominki dla siebie, a wartość przygotowanych prezentów była
mniej więcej jednakowa.
Gdy wszyscy już pochwalili się darowany-

mi upominkami dziadkowie zaskoczyli niespodzianką. Przygotowali dla każdego wnuka specjalne życzenia na piśmie – takie nauczycielskie spojrzenie na wnuka – trochę pochwalne, trochę życzliwie uszczypliwe,
do tego obrazek o treści religijnej i 100 zł dla każdego.
Dziadek osobiście odczytywał przygotowaną na piśmie
sentencję i wręczał podarunek – było przy tym dużo
śmiechu i radości. Po upominkach znów śpiew kolęd i
rozmowy w grupach – mło-
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dzież osobno, dzieci osobno
i dorośli.
Ponieważ Msza św. na
Pasterce odprawiana była
(jedna z intencji) za naszą 10-letnią, zmarłą w tym
roku,
niepełnosprawną
wnuczkę Wiktorkę, babcia
z wszystkimi wnukami udała się właśnie na Pasterkę,
w której uczestniczyła także większość dorosłych domowników.
W Boże Narodzenie
wszyscy uczestniczyli we
Mszy św. w różnych godzinach. Spotkanie przy świątecznym obiedzie poprzedzone było wspólną modliKs. Arcybiskup odwiedził kilka razy naszą diecezję, był gościem wielu naszych parafii i grup misyjnych. Pamiętamy szczególnie Jego pobyt w Rzeszowie
w 2010 r., kiedy to na zaproszenie bp. Ordynariusza Kazimierza Górnego przewodniczył centralnym uroczystościom Bożego Ciała. Parafianie z Cmolasu gościli Ks. Arcybiskupa w 2013 r.,
również na uroczystościach
Bożego Ciała.
Ksiądz Arcybiskup Mathias Ngarteri Mayadi urodził się w 1946 r. w Bedaya,
w południowym Czadzie, w
rodzinie pogańskiej. Dzięki
misyjnej pracy francuskich
jezuitów poznał chrześcijaństwo i w wieku 11 lat przyjął
chrzest. Ukończył jezuickie
liceum w Douala w Kamerunie i rozpoczął formację
dla kapłaństwa w kameruńskim Seminarium w Otele.
Po czterech latach wyjechał
do Francji, gdzie w Strasburgu studiował ekonomię
i ukończył studia teologiczne. W 1978 r. przyjął świecenia kapłańskie, a kilka lat
później, w 1987 r., został biskupem diecezji Sarh, którą kierował przez 4 lata. W
latach 1990-2003 był ordy-

twą. Na obiad w tym dniu
zjedliśmy to, co zostało z
wieczerzy wigilijnej – starczyło dla każdego. W drugi dzień Świąt znów wspólny obiad z modlitwą i wszyscy rozjechali się do swoich domów: do Warszawy,
Krakowa, Przeworska i
Stalowej Woli.
Tak się złożyło, że 3
stycznia babcia obchodziła 70-lecie urodzin i cała rodzina umówiła się na przyjazd na sobotę i niedzielę, 4
i 5 stycznia. Dojechał także
syn Łukasz z rodziną, który Święta spędzał u rodziny swojej żony. I znów było

wielkie rodzinne świętowanie – razem 29 osób przez
dwa dni.
Dla nas – dziadków jest
to wielka radość, że wszystkie nasze dzieci, zięciowie,
wnuki chętnie tu przyjeżdżają, że zacieśnia się w ten
sposób rodzinna więź, że
wzajemnie się szanują, rozumieją, pomagają sobie, chętnie chcę się z sobą i z nami
spotykać, że rodzinny dom
łączy wszystkich i niejako
nadaje im sił do dalszej pracy i życia.
Nie myślcie Państwo, że
w naszych
rodzinach nie ma

W

dniu 17 listopada 2013 r. zmarł bp Mathias Ngarteri Mayadi, arcybiskup metropolita N’Djameny,
stolicy Czadu. Po Jego śmierci prezydent kraju ogłosił
dwa dni żałoby narodowej i skierował specjalne orędzie
do narodu, podkreślając ogromne zasługi Zmarłego.
nariuszem diecezji Moundou na południu kraju. W
2003 r., po odejściu na emeryturę abp. Charlesa Vandame’a, został wyniesiony do
godności Arcybiskupa stolicy N’Djameny. Był pierwszym czadyjskim biskupem,
mocno zaangażowanym w

rozwój chrześcijaństwa w
Afryce Centralnej i w dialog chrześcijańsko-muzłumański.
W trudnym dla swego
kraju okresie, Ks. Arcybiskup, dzięki wielkiemu moralnemu autorytetowi, przyczynił się do złagodzenia
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trudności, zmartwień
czy kłopotów – na
pewno są, ale jeżeli
wiesz, że nie
jesteś sama czy sam,
że za Twoimi plecami
jest wielka rodzina,
na którą w każdej
chwili możesz liczyć
– wszelkie kłopoty
pokonuje się łatwiej.
Czyż może być
coś bardziej
radosnego dla
dziadków niż widok
zgodnych, radosnych
rodzin i ich dzieci?
Krystyna i Mieczysław
Łakomy
napięć politycznych, religijnych i etnicznych oraz do
zachowania pokoju. Uczestniczył wiele razy w Synodach Biskupów w Rzymie.
Był także członkiem licznych międzynarodowych
instytucji kościelnych. Wiele razy odwiedził naszą ojczyznę, bo w jego diecezji pracowało kilku kapłanów z Polski. Diecezja Rzeszowska utrzymuje szczególne więzi z archidiecezją
w N’Djamenie, gdyż pracują
tam nasi kapłani. Od wielu
lat wspieramy także finansowo i personalnie funkcjonowanie tamtejszego Wyższego Seminarium. Diecezja
Rzeszowska wybudowała
internat dla szkolnych dzieci oraz kościół w parafii Bailly, gdzie pracuje jeden z naszych kapłanów.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 listopada
2013 r. w obecności prezydenta kraju wraz z rządem,
licznych biskupów przybyłych z Afryki, z Ameryki i z
Europy, przedstawicieli innych religii obecnych w Czadzie, a zwłaszcza islamu.
Wieczne odpoczywanie
racz mu dać Panie!
Ks. dr Paweł Pietrusiak
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Posług kapłańską rozpoczął w naszej parafii w 1940 r.
w czasie hitlerowskiej okupacji, gdy jego plebania była zajęta przez niemiecką żandarmerię i niemieckiego zarządcę. Prawie całe swoje kapłańskie posługiwanie sprawował w Cmolasie, aż do swojej śmierci, 10 stycznia 1994 r.
Chciałby Czytelnikom krótko przypomnieć postać tego
wybitnego kapłana, żeby Jego
zasługi dla parafii nie uległy
zatarciu w naszej pamięci.
Głównym celem Jego życia była budowa nowego kościoła w Cmolasie – istniejące dwie drewniane świątynie były za małe i nie mogły
pomieścić wszystkich wiernych w czasie nabożeństw. Z
tym pomysłem nie trafił na
dobre czasy, był to bowiem
okres agresywnej walki z wiarą i Kościołem. Przez długie
lata nie otrzymywał zezwolenia na rozpoczęcie budowy
świątyni, nie było także materiałów budowlanych.
Aby wytrącić władzom
argument, że przez budowę
będzie mniej materiałów dla
ludności, ks. prał Jagła wspólnie Komitetem Parafialnym
wybudował cegielnię, która dała cegłę nie tylko na
kościół, ale jeszcze dla wielu mieszkańców. Sam często
ubrudzony gliną pracował w
pocie czoła przy produkcji.
Upór i wytrwałość dały efekt
– stanęła nowa świątynia –
marzenie Jego życia spełniło
się. Kosztowało Go to bardzo
dużo zdrowia i zabiegów. Ks.
prał. Jagła był bardzo dobrym
rolnikiem i ogrodnikiem,
dbał o swój sad, samodzielnie
opryskiwał wiosną drzewa. Z
Jego inicjatywy w parafii wielu gospodarzy założyło przydomowe sady owocowe.
Ks. prał Jagła był także
wielkim orędownikiem trzeźwości. Pamiętam, ze kiedy
Gminna Spółdzielnie otwierała restaurację „Jagienka”,
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ija 20 lat od śmierci śp. ks. prał. Stanisława Jagły –
proboszcza parafii w Cmolasie, kapłana o wielkich,
wszechstronnych uzdolnieniach, wielkich planach, ofiarnego w służbie Bogu i ludziom.

Posługa sakramentalna ks. prał. Stanisława Jagły
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ze sprzedażą w niej alkoholu, wystąpił zdecydowanie przeciwko. Zebrał ponad
300 podpisów mieszkańców
pod petycją do władz. Walki
tej w owym czasie nie mógł
wygrać, wódka znalazła się
w restauracji. Według moich obliczeń była ona przyczyna śmierci ponad dwudziestu młodych ludzi, którzy albo zapili się na śmierć,
albo wskutek jej nadużywania w młodym wieku odeszli
z tego świata. Ks. Prałat wielokrotnie nawoływał do abstynencji i często modlił się o
trzeźwość w parafii.
Był człowiekiem bardzo
otwartym na ludzi i ich potrzeby. Bywały przypadki,
że bezprocentowo pożyczał
pieniądze potrzebującym.
Zawsze służył dobrą radą i
wsparciem w rodzinnych
kłopotach.Sam nie dbał o siebie. Całe życie chodził w wytartej sutannie, jeździł dychawiczną „syrenką”, która najczęściej gasła na cmolaskiej
krzyżówce. Dzięki przygodnym ludziom zapalała wtedy „na popych”. W codziennym życiu ks. prał Stanisław
Jagła był bardzo ugodowy,
starał się unikać jakichkolwiek konfliktów, rozumnie
ustępował.
Na jednym ze spotkań
Parafialnego
Oddziału
Akcji
Katolickiej
w
Cmolasie zgłosiłem propozycję, aby tego Wielkiego
Kapłana, który może być dla
wielu ludzi przykładem w
życiu, uczcić zorganizowaniem izby pamięci, kącika,
ekspozycji stałej (nazwa w
tej chwili nieważna). Może
także Czytelnicy dysponują archiwalnymi zdjęciami
lub zechcieliby podzielić się
(w formie pisemnej) wspomnieniami, by pamięć o
tym Wielkim Gospodarzu
naszej parafii nie uległa zatarciu przez czas.
Mieczysław Łakomy
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Hadykówka jako pierwsza wieś w dawnym powiecie kolbuszowskim w 1952 r.
otrzymała światło elektryczne. To zasługa Jana Serafina
i jego starań poprzez spółdzielnię produkcyjną.
Także dzięki Janowi
Serafinowi wieś zawdzięcza wybudowanie po II wojnie światowej nowego budynku szkoły, której był kierownikiem. Lekcje odbywały się w prowizorycznym
drewnianym budynku oraz
w pomieszczeniach wynajętych od gospodarzy. Wiosną
1953 r. przystąpiono do budowy, a 20 października tego
samego roku odbyła się uroczystość przekazania budynku do użytku. Nieocenioną
w tamtych czasach zasługą było organizowanie różnych form dokształcania dla
dorosłych: np. kursów klasy siódmej, Uniwersytetu
Powszechnego, ale także
zorganizowanie Ludowego
Zespołu Sportowego, a nawet zespołu teatralnego, który występował w okolicznych
miejscowościach.
Trzeba pamiętać sytuację po wojnie, gdy nie było
możliwości kształcenia, a
na wszystko brakowało pieniędzy. Pan Serafin potrafił zachęcić ludzi do działania. Efektem tego była aktywna działalność Komitetu
Rodzicielskiego i Koła
Gospodyń Wiejskich, co
tworzyło mocną więź mieszkańców. Ludziom chciało się
być razem, rozmawiać, organizować spotkania.
Osobna kartę stanowi
działalność Jana Serafina w
straży pożarnej. Wiedział, że
strażacy są ludźmi gotowymi nieść pomoc potrzebującym o każdej porze dnia
i nocy. Rozumiał także, że
ludzie mają potrzebę przynależności do wspólnoty,
do grupy i wtedy są zdolni do różnorodnej działal-

M

ożna powiedzieć, że w drugiej połowie XX wieku Hadykówka w znacznej części zawdzięcza swój
rozwój aktywnej działalności Jana Serafina. To był człowiek z wyjątkowym talentem organizatorskim, a do
tego gotowy do działania w każdej chwili, zaangażowany społecznie. Rozumiał potrzebę rozwoju oświaty i kultury w rodzimej miejscowości. A nade wszystko był człowiekiem bardzo życzliwym innym ludziom.

Jan Serafin wśród strażaków OSP Hadykówka (w rzędzie
stojących, trzeci od strony prawej)

Jan Serfin (w środku) przed kapliczką św. Floriana
w Hadykówce

ności, dlatego zmówił kilku mężczyzn i rozpoczął
starania o utworzenie jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Hadykówce. 17
maja 1953 r odbyło się organizacyjne zebranie OSP,

a Jan Serafin wszedł do
Zarządu. W lipcu tego roku
Jednostka OSP Hadykówka
została zarejestrowana przez
Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej. Założyciel
sam brał udział w pierwszej
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akcji gaszenia pożaru. W
1995 r otrzymał złoty medal
„Za zasługi dla pożarnictwa”.
W latach 70. XX w., będąc nauczycielem miejscowej
Szkoły Podstawowej (po kilkuletniej przerwie, gdy uczył
na Lubelszczyźnie), znowu
dzielił się swoją energia i pomysłami. Organizował w
szkole różne koła zainteresowań, ale najciekawsze było
ognisko muzyczne. Uczył
m.in. geografii, dlatego latem
zabierał grupy dzieci i młodzieży na obozy wędrowne
w różne miejsca Polski, chociaż niezbyt odległe, ale interesujące. Koszty były znikome, a dzieci mogły miło spędzić czas wakacyjny, jeśli rodziców nie było stać na kolonie. Wycieczki, spanie w namiotach lub w schroniskach
młodzieżowych, wieczorne śpiewy przy ognisku, ale i
ranne wstawanie, piesze wędrówki, prowadzenie kroniki, przygotowanie wiadomości historycznych o zwiedzanych miejscowościach – to
dawało radość, choć Pan Jan
Serafin był wychowawcą wymagającym.
Wspominany jest przez
mieszkańców Hadykówki
jako człowiek wesoły, życzliwy, serdeczny i czujący więź
ze wspólnotą. „On zawsze
odwiedzał chorych i dopóki
tylko mógł, zawsze uczestniczył w pogrzebach mieszkańców swojej wioski” – podkreślają państwo Zofia i Piotr
Szostakowie.
Teraz my, mieszkańcy
Jego Hadykówki,
w wielkiej części Jego
uczniowie, tak wiele
Mu zawdzięczający,
pragniemy zapewnić
Go o swojej życzliwej
pamięci i modlitwie,
by Bóg wynagrodził Mu
szczęściem wiecznym
wielkie serce dla swojej
małej ojczyzny.
Alina Ziętek-Salwik
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Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, by
rok 2014 ogłosić Rokiem bł.
Edmunda Bojanowskiego.
W tym roku przypada 200.
rocznica urodzin bł. Edmunda, który urodził się w
Grabonogu na ziemi wielkopolskiej. Otrzymał staranne
wychowanie w katolicko-patriotycznej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła
mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na
uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie, w tym też czasie zmarli mu rodzice.
Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, żył Ewangelią do
końca i dlatego patrzył na
każdego człowieka chorego,
a szczególnie biedne dzieci przez pryzmat miłości do
Boga.
Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść
pomoc przez organizowanie ochronek dla dzieci i
opiekę nad chorymi, troszczył się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. Bł. Edmund Bojanowski był prekursorem Soboru Watykańskiego II. Chociaż był człowiekiem świeckim, to 3 maja 1850 r. założył
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W 1855 r. Zgromadzenie zostało zatwierdzone
przez abp. Leona Przyłuskiego. Siostry uzyskały pozwolenie na prowadzenie domów i ochronek w Galicji i
na Śląsku.
30 listopada 1861 r. trzy
siostry z Wielkopolski wyjechały do Łańcuta, gdzie
podjęły pracę przy chorych i opiekę nad dziećmi w
ochronce. Wkrótce o. Teofil Baczyński, jezuita, założył
nowicjat dla sióstr. Niespełna dwa lata później 2 października 1863 r. siostry objęły pracę i otwarto nowicjat

W BLASKU PRZEMIENIENIA

Bł. Edmund Bojanowski – obraz z kalendarza z litanią
do Błogosławionego

N

a Światowy Dzień Życia Konsekrowanego piszę o
Błogosławionym Edmundzie Bojanowskim założycielu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
w Starej Wsi. Zamieszkały
w domku obok kościoła Ojców Jezuitów.
25 lipca 1862 r. o. Edmund Bojanowski odwiedził siostry w Łańcucie. Powitali go: o. Baczyński, siostry i 15 kandydatek. Zwiedził zamek Potockich razem
z siostrami i kandydatkami,
był na Mszy św. i Komunii
św. dziękczynnej w kościele
farnym w Łańcucie.
Co roku o. Edmund odprawiał rekolekcje w Żabikowie u Ojców Jezuitów.
Mając prawie 55 lat wstąpił

do seminarium duchownego w Gnieźnie. Tak zwierzał
się do swego przyjaciela, ks.
Stanisława Gieburowskiego:
Od młodości czułem gorące
powołanie do stanu duchownego. O! Co bym dał, gdybym
mógł przynajmniej w nowicjacie moim siostrzyczkom
po jednej Mszy św. odprawić.
Ks. Arcybiskup Mieczysław Ledóchowski pozwolił mu przyjechać do seminarium i uczynił to 30 marca 1869 r., przebywał tam
tylko do 2 maja 1870 r., ponieważ stan zdrowia nie po-
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zwolił mu dłużej przebywać
w seminarium. Abp M. Ledóchowski wyznał: Mam
wielkie przekonanie, że Bóg
tego świętego człowieka chce
w stanie świeckim uświęcić.
Po powrocie z seminarium o. Edmund zamieszkał u przyjaciela, ks. Stanisława Gieburowskiego w Górce
Duchownej na plebani. Będąc już na łożu śmierci, dziękował ks. Stanisławowi za
okazaną dobroć i ojcowską
miłość, na co kapłan odpowiedział to Matka Najświętsza wszystko Ci dała i wyjednała, majac na mysli Matkę Bożą z góreckiego sanktuarium. 7 sierpnia 1871 r.
o godzinie 21.30, po odmówieniu z siostrami i księdzem modlitwy „Anioł Pański” Edmund Bojanowski
odszedł cichutko do Pana.
Zapisał się w pamięci
ludzkiej jako serdecznie dobry człowiek, który z miłości
do Boga i ludzi umiał skutecznie jednoczyć różnorodne środowiska wokół dobra. W tym duchu wypowiadał się Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie beatyfikacji
o. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, 13 czerwca 1999 r.
Za cud wyproszony za
wstawiennictwem sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego uznano uzdrowienie
Marii Szmyd z Orzechówki
k. Brzozowa. W 1973 r. kobieta, mając 15 lat, zachorowała na raka kości. Groziła jej amputacja nogi i dalsze pustoszenie organizmu
przez chorobę. Siostry Służebniczki ze Starej Wsi dały
jej obrazek o. Edmunda z
modlitwą. Same także modliły się o zdrowie dla Marii. Za sprawą tych modlitw
choroba ustąpiła w sposób
naukowo niewytłumaczalny, czyli cudowny. W 1983
r. rozpoczęty został proces
beatyfikacyjny, który Kon-
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gregacja ds. Świętych zatwierdziła 15 października
1993 r. Natomiast 6 czerwca 1998 r. Kolegium Lekarzy
tej Kongregacji jednogłośnie
uznało, że uleczenie Marii
Szmyd było prędkie, trwałe
i naukowo niewytłumaczalne. W końcowej części Dekretu Ojciec Święty ogłosił:
„Jest pewne, że za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi
Bożego Edmunda Bojanowskiego, świeckiego chrześcijanina, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek,
Bóg dokonał cudu...”.
Zakończył się Rok Wiary, ale obecność Boga wśród
jest nadal żywa, także dzięki
takim wzorcom jakie pozostawił nam świecki apostoł,
wychowawca i społecznik,
bł. Edmund Bojanowski.
Niech ten nowy 2014
rok, któremu patronował będzie bł. Edmund pomnoży
w nas pragnienie służby bliźnim, okazywania im miłości
miłosiernej oraz wydania jak
najpiękniejszych owoców
naszej wiary w Syna Bożego.
Siostry Służebniczki w
Cmolasie od samego początku wypełniają charyzmat bł.
Edmunda Bojanowskiego
- prowadzą ochronkę, sprawują opiekę nad świątynią, służą chorym (obecnie
mniej, ale starsze osoby za-
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Procesja z darami ofiarnymi podczas Mszy św. beatyfikacyjnej (z arch. Sióstr
Służebniczek)

Maria Szmyd z rodziną (z arch. Sióstr Służebniczek)

pewne pamiętają ofiarną posługę chorym w czasach, gdy
nie było ośrodka zdrowia).
Prosimy Parafian o modlitwę, abyśmy z gorliwością
nadal wiernie służyły Bogu i
ludziom, oraz o nowe i święte powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
Młodzieży Kochana! Proszę,
nie lękajcie się ufnie wkroczyć i iść za Niepokalaną
Panną Wierną służyć Bogu
i bliźnim, a radość w ser-

ce niech wleje Duch Święty.
i umocni w chwilach trudnych.
Nasza bł. Siostra Celestyna Faron oddała swoje młode, 31-letnie życie za nawrócenie ks. Władysława Farona – siostra zmarła w Oświęcimiu w 1944 r. Po nawróceniu na łono Kościoła katolickiego ks. Wł. Faron pracował długo i gorliwie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Prosimy o modlitwę
za wstawiennictwem
naszych
błogosławionych:
o. Edmunda
Bojanowskiego
i s. Celestyny Faron,
w różnych intencjach.
Oni i dziś nam
pomagają, wstawiając
się za nami u Boga.
s. Weronika Knap
Siostra
Służebniczka z Cmolasu
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Kolędnicy misyjni to
dzieci z Papieskiego Dzieła
Misyjnego, które już w czasie Adwentu przygotowywały się duchowo i fizycznie
do tej akcji. Modlitwa i dobre
uczynki dzieci są pierwszym
darem dla rówieśników, którym będą pomagać poprzez
zbierane datki. W drugi dzień
świąt Bożego Narodzenia
podczas Mszy św. grupy w
strojach kolędniczych uczestniczyły w liturgii poprzez
modlitwę i symboliczną procesję z darami. Na zakończenie kapłan – poprzez specjalną modlitwę, odmawianą w
ramach obrzędu rozesłania
– uroczyście posłał kolędników misyjnych. W ten sposób poinformował parafian
o idei i celu kolędy misyjnej
oraz zapowiedział, kiedy kolędnicy misyjni przebrani w
stroje kolędnicze zapukają do
ich drzwi z kolędą i błogosławieństwem.
Jak podkreślają twórcy
PDM, przyjście do domu nie
powinno było kojarzyć się ani
kolędnikom, ani przyjmującym ich rodzinom tylko ze
zbiórką pieniędzy. Wartości
tej akcji mierzy się skutkami
duszpasterskimi. Dlatego kolędnicy mówili o trudnej sytuacji swoich rówieśników w
kraju misyjnym. Śpiewali kolędę, przedstawiali przygotowaną wcześniej krótką scenkę
kolędniczą, składali życzenia.
W tym roku na pomoc
czekają dzieci kongijskie
Każdego roku PDM decyduje, do którego kraju będzie wysłana pomoc. W tym
roku kolędnicy misyjni wyruszyli, aby otwierać ludzkie serca na potrzeby dzieci
w Republice Konga i Demokratycznej Republice Konga. Zebrane ofiary posłużą na
realizację różnych projektów.
Będą to m.in. projekty szkolne. Jeśli dzieci będą miały zapewnioną naukę, będą bar-

J

uż od dwudziestu lat dzieci we wszystkich polskich diecezjach włączają się w akcję Papieskich Dzieł Misyjnych,
której celem jest pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej w różnych krajach misyjnych świata.
Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach
niemieckojęzycznych, ale w Polsce, a także w naszej diecezji i parafii został bardzo życzliwie przyjęty.

dziej świadome i w przyszłości potrafią decydować o sobie i upomnieć się o swoje
prawa. Dzieci kongijskie są w
tragicznej sytuacji ze względu

na wciąż toczące się w Afryce konflikty zbrojne. Niosą
one za sobą śmierć, przemoc,
zniszczenia, poczucie zagrożenia, konieczność uciecz-
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ki oraz wiele innych cierpień.
W wielu krajach wojna wiąże się z dramatem dzieci siłą
wcielanych do wojska i zmuszanych do walki. Mówi się,
że od 250 do 300 tys. dzieci na świecie znajduje się w
grupach zbrojnych i armiach,
szczególnie w Afryce. Są one
porywane ze szkół, obozów
dla uchodźców, z ulic. Zdarza
się też, że dziecko angażuje się
samo, gdy jest sierotą lub głoduje. Dla niego armia oznacza zapewnienie codziennego posiłku i ubrania. Z czasem daje się wciągnąć w spiralę przemocy, a nade wszystko strachu. Dzieci-żołnierze
noszą broń i strzelają, ale są
też kucharzami, kurierami,
tragarzami. Można powiedzieć, że jest to jedna z współczesnych form niewolnictwa
i straszna krzywda czyniona
dzieciom. Później jest bardzo
trudno powrócić do normalnego życia, bo wojenne doświadczenie zostawia w sercu
głębokie rany. Dzieci są najbardziej bezbronne.
W naszej parafii, skąd
wywodzi się o. Pacyfik Czachor OFM, od 43 lat pracujący właśnie w Demokratycznej Republice Kongo, kolęda misyjna trafiła na bardzo
podatny grunt i pełne zrozumienie. Młodzi kolędnicy zebrali ofiary w kwocie 5470 zł.
Tradycja kolędowania
Kolęda misyjna, chociaż
w swej formie nawiązuje do
znanej w Polsce od dawna i
lubianej tradycji kolędowania, to jednak zasadniczo różni się w swej wymowie, gdyż
datki zebrane w ten sposób
przekazane są w całości na
szlachetny cel, a kolędnicy dla
siebie mieli tylko słodycze, jeśli jakieś przy tej okazji dostali od rodzin. Zapewne jednak
dary, które zaskarbili sobie w
niebie, stokroć przewyższają
wszystkie materialne.
Alina Ziętek-Salwik
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Pismo Święte w Księdze Rodzaju (Rdz 3, 1-15)
przedstawia m.in. popełnienie grzechu pierworodnego
przez pierwszych rodziców,
Adama i Ewę, co zakończyło
się wypędzeniem ich z raju.
Proroctwa Starego Testamentu zapowiadają przyjście
na świat „Pomazańca Pańskiego”. „Pomazaniec”, czyli „Poświęcony”, to po hebrajsku Mesjasz, a po grecku
Chrystus – „Mesjasz narodzi
się żydowskiej Dziewicy” (Iż
7, 14 i Jr 31, 22) oraz „Mesjasz będzie człowiekiem, ale
objawi się jako Bóg” (Jr 23,
5-6).
Ewangelia wg św. Łukasza przedstawia scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny: „Oto poczniesz
i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego” (Łk 1,
30-32).
Ewangelia wg św. Jana
przedstawia słowa Jezusa „JA JESTEM światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12). Pan Jezus mówi
wyraźnie, ze jest wysłany
przez Ojca i używa określenia „JA JESTEM”, tak jak w
Starym Testamencie Bóg nazwał siebie wobec Mojżesza
(Wj 3, 14).
Pytając swych uczniów:
„Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego”, Jezus
usłyszał od Piotra: „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga Żywego”
(Mt 16, 13-16).
Nauczanie Kościoła o
tym, że Chrystus jest Zbawcą, opiera się szczególnie na
czterech Ewangeliach: „Ja
jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6a), „Kto Mnie
widzi, widzi i Ojca” (J 14, 9),
„Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie?” (J 14, 10), „Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry

T

radycyjnie w drugi poniedziałek miesiąca, czyli tym razem
13 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Cmolasie, na którym rozważano temat
formacyjny „Bóstwo Chrystusa
źródłem Odkupienia”.
pasterz daje życie swoje za
owce” (J 10, 11). Proroctwa
o dobrym pasterzu znajdujemy wcześniej w księgach
Ezechiela i Jeremiasza.
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11,
25a). Istotnie w Zmartwychwstaniu potwierdziło się
ostatecznie, że Syn Człowieczy posiada życie niepodlegające śmierci, że „jest życiem”, a wiec jest Bogiem.
Bóstwo Chrystusa
jest źródłem naszego
zbawienia. Zbawczej
ofiary Chrystusa
nie zrozumiemy
bez uwzględnienia
prawdy o grzechu
pierworodnym. Istotne
jest ukazanie dramatu
tego grzechu (zerwanie
przyjaźni z Bogiem) i

jego obecności
w każdym pokoleniu
ludzi.
Chrystus odkupił nas
przez ofiarę swego życia,
w męce i śmierci na krzyżu. Ofiara ta została złożona Bogu w imieniu ludzkości. Zbawiciel dał siebie
jako okup za wielu. Nieskończonej obrazy Boga nie
mógł naprawić żaden człowiek, mógł to uczynić tylko Bóg Człowiek. Chrystus podjął mękę krzyżową nie ze względu na siebie, bo jako bezgrzeszny jej
nie potrzebował. Poddał się
jej ze względu na ludzi. Jezus zastępuje nasze nieposłuszeństwo swoim posłuszeństwem, swoją miłością
do Ojca – nasz brak miłości
i obojętność.
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Istota zbawienia polega na pełnym wejściu naszej
osoby w życie Trójcy Świętej.
Chrystus odkupił wszystkich, lecz zbawi tylko tych,
którzy podejmą współdziałanie z łaskami Odkupienia.
Zatem nie zbawi NAS BEZ
NAS.
Nauczanie o boskości
Zbawiciela to podstawowa
prawda chrześcijańska.. Zapowiadają ją proroctwa mesjańskie, które głosiły przybycie Mesjasza kilkaset lat
przed Jego narodzeniem.
Bóstwo Jezusa z Nazaretu potwierdzają liczne cuda,
w tym największy – Zmartwychwstanie.
Należy zwrócić uwagę
na osobowość Jezusa, szczególnie na Jego świętość, pokorę, łagodność, odwagę
oraz stanowczość. W uzasadnieniu bóstwa Chrystusa nie można pominąć wyjątkowości Jego nauki, która
jest przystępna, zrozumiała dla każdego, w każdym
czasie przedstawia prawdę
Bożą.
Uczynienie miłości
naczelną zasadą życia
jest czymś niezwykłym
i szlachetnym.
W nauce Jezusa,
Jego cnotach,
zmartwychwstaniu
i wniebowstąpieniu
upatrywano
najpewniejszych
dowodów Jego
boskości.
Po przedstawieniu tematu nastąpiła ożywiona dyskusja, w której uczestnicy
spotkania zastanawiali się,
jak każdy chrześcijanin powinien żyć w świetle tego, co
dla nas dokonał Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, nasz
Zbawiciel. Spotkanie zakończyło się łamaniem się opłatkiem, składaniem sobie życzeń oraz śpiewaniem pięknych polskich kolęd.
Stanisław Janus
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Po rozpoczęciu zebrania przez dyrektora Zespołu,
p. Józefa Babiarza do rodziców zwrócił się wicestarosta
kolbuszowski p. Wojciech
Cebula, zachęcając do tego,
aby rodzice uczniów gminy
Cmolas poważnie rozważyli możliwość kontynuowania
nauki po ukończeniu gimnazjum w szkołach średnich
powiatu kolbuszowskiego.
Jak przekonywał, jednym z
wielu argumentów za takim
wyborem jest chociażby nowoczesna baza dydaktyczna tychże szkół, a także dofinansowanie uczniom kosztów dojazdu.
Także wystąpienia pozostałych zaproszonych gości
dotyczyły wyborów, przed
jakimi staną uczniowie klas
trzecich gimnazjum i ich rodzice już w czerwcu. P. Elżbieta Mikołajczyk – dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej
podkreśliła wagę decyzji, w
jakiej szkole wychowankowie będą kontynuować naukę i rolę rodziców przy
jej podejmowaniu. Z kolei przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu
kolbuszowskiego w osobach:
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego p. Krystyny Ze-
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Młodzież KSM z parafii Cmolas w finale przedstawienia

D

oskonałą okazją ku temu stało się spotkanie z
rodzicami w Zespole Szkół w Cmolasie, które
odbyło się w piątek tj. 17 stycznia, na zakończenie pierwszego półrocza nauki.
mbrowskiej, wicedyrektora Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w
Weryni p. Witolda Cesarza
oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych Zespołu
Szkół Technicznych w Kolbuszowej p. Waldemara Mazurka, krótko zaprezentowali specyfikę swoich placówek
oświatowych. Dla wielu rodziców były to bez wątpienia ważne informacje – będą
mogli doradzać swoim dzie-

ciom, biorąc pod uwagę różne aspekty dokonywanych
wyborów, by warunki dalszej edukacji sprzyjały poszerzaniu wiedzy i umiejętności , a także by stały się dobrym fundamentem dla realizowania zawodowych planów i marzeń uczniów.
Druga część spotkania
miała zupełnie inny charakter. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Przemienienia
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Pańskiego w Cmolasie, działającego pod opieką ks. katechety Przemysława Dudka,
przedstawili jasełka. Wśród
aktorów znaleźli się uczniowie gimnazjum, jak i jego absolwenci, obecnie już studenci uczelni wyższych. Ciekawy scenariusz, pełna ekspresji gra aktorów, odpowiednia
scenografia i kostiumy wzbudziły zainteresowanie i podziw widzów. Okazało się, że
młode pokolenie jest bacznym obserwatorem realiów
naszego życia i dostrzega różne jego braki czy absurdy. Z
przymrużeniem oka można było popatrzeć na słabości
ludzkiej natury, nie tracąc zarazem wiary, że każdy może
stać się lepszym człowiekiem,
służąc Bogu i ludziom.
Z pewnością refleksje,
do jakich pobudził spektakl
teatralny, sprawiły, że uwagi wychowawców o indywidualnych osiągnięciach
uczniów będą mobilizowały
wszystkich biorących udział
w procesie dydaktyczno-wychowawczym do większego zaangażowania. Warto
pomyśleć, jak pomóc swoim dzieciom odnaleźć się w
trudnym, pełnym pułapek
współczesnym świecie.
Adela Bajor

Nie pierwszy raz na naszej parafialnej scenie stanęła młodzież. Aktorzy zaproponowali nam bożonarodzeniowe przedstawienie, w którym nie zabrakło
religijnej atmosfery, wydarzeń biblijnych, jak i radosnych aluzji polskich.
Bóg narodził się w Betlejem przeszło 2000 lat temu, ale wydarzenie to rozgrywa się także tu i teraz. Ciekawą interpretację młodzież zaczerpnęła ze scenariusza wyszukanego w internetowych zbiorach, ale do tego aktorzy dołożyli swoją wersję sceniczną. Przygotowanie jasełek to w całości wysiłek młodzieży, która długi czas poświęciła, aby pochwalić się wspaniałym (moim zdaniem)
efektem. Zafascynowany formą i jakością wystąpienia zaproponowałem pomoc w przygotowaniu nagrania. Miało ono być statycznym udokumentowaniem jasełek, ale młodzież i kamerzysta nie zatrzymali się na minimalistycznym
ukazaniu przedstawienia. Wyszło małe HOLLYWOOD. Całkiem ciekawa okazała się produkcja, którą proponujemy jako pięknie wydaną płytę. Dzięki mojemu bratu, który zgodził się wykonać całą pracę związaną z przygotowaniem filmu jako dar dla młodzieży, możemy zaproponować płytę po kosztach zakupu
materiałów które wyniosły około 10 złotych. Z góry dziękujemy za dalsze datki, które chętnie przyjmiemy jako dar na cele formacyjne dla KSM-owiczów.
Z KSM-owskim pozdrowieniem - GOTÓW!
Ks. Przemek – asystent oddziału KSM Cmolas
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wypowiedzi
p. Jana Kosiorowskiego
– kościelnego z Mechowca
zebrał Marian Salwik

W

pisując się w piękną polską tradycję jasełek, młodzieży z naszej mechowieckiej wspólnoty zaprezentowała w niedzielę, 5 stycznia br. w bibliotece w Mechowcu
przedstawienie jasełkowe pt. „Skąd ta cała szopka?”.
Te niecodzienne jasełka ukazały nam wszystkim,
że Boże Narodzenie i cała
atmosfera świąt nie wzięła się znikąd i nie jest przypadkiem. Przyjście Jezusa
na świat wpisuje się w całą
Historię Zbawienia, dlatego na scenie mogliśmy zobaczyć takie postacie biblijne jak: Adama i Ewę, Noego,
walczących Dawida i Goliata
czy proroka Izajasza.
Jasełka zostały zaprezentowane w sposób bardzo
zrozumiały i z pewnością
każdy z nas dostrzegł w nich
prawdziwe piękno i przesłanie Bożego Narodzenia oraz
ujrzał, jak ludzie od najdawniejszych czasów oczekiwali

na przyjście Mesjasza.
Po przedstawieniu swój
kolędowy repertuar zaprezentowały panie z KGW
Prymule oraz najmłodsza grupa scholi. Na zakończenie nie mogło zabraknąć wspólnego radosnego kolędowania, a pomógł
w tym obecny na sali organista. Przygotowanie jasełek, przy zaangażowaniu ks.
Mateusza Rachwalskiego,
dało nam wiele radości, satysfakcji i świadomości, że
wspólnie możemy osiągnąć
wiele. Jesteśmy przekonani,
że za rok znów uda nam się
przygotować równie wspaniałe widowisko.
Dorota Ślęzak

Od jak dawna pełni
Pan wielce funkcję
kościelnego w kościele
w Mechowcu. Jak to się
stało, że to Pan podjął
tę odpowiedzialną
posługę? Co Pana do
tego skłoniło?
W 2003 r., na zakończenie roku kalendarzowego,
ówczesny proboszcz parafii w
Cmolasie ks. prał. Kazimierz
Szkaradek poprosił mnie do
zakrystii i zaproponował pełnienie funkcji kościelnego.
Byłem bardzo zaskoczony tą
propozycją, gdyż w kościele
w Mechowcu urzędował już
kościelny, który jak się później okazało, z przyczyn zdrowotnych musiał zrezygnować z pełnienia tej funkcji.
Początkowo wyraziłem zgodę na zastępstwo przez miesiąc, ale z biegiem czasu Ks.
Proboszcz przedłużał czas
mojej posługi, która trwa do
dnia dzisiejszego.
Czy w tej posłudze
może Pan liczyć na
pomoc wiernych? Jeżeli
tak, to w czym się ona
przejawia?
Przez te 10 lat w
Mechowcu spotkałem się z
dużą życzliwością ze strony
mieszkańców wsi. Jesteśmy
nieliczną społecznością, dlatego też każda inicjatywa
musiała się spotkać ze zrozumieniem, bo gdyby go zabrakło nie zrealizowaliśmy
wielu poważnych inwestycji, tj. wymiany nagłośnienia

i posadzki, instalacji elektrycznych dzwonów, zakupu nowych ławek, konfesjonałów i sediliów, malowania dachu, wykonania parkingu przed kościołem oraz
wielu innych prac, które były
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kościoła.
Dziękuję Radzie Parafialnej,
z którą współpraca układa się bardzo dobrze i na
którą zawsze mogę liczyć.
Dziękuję również za współpracę wszystkim księżom,
Liturgicznej Służbie Ołtarza
oraz wszystkim mieszkańcom Mechowca. Przez te
10 lat bardzo się z nimi zżyłem i cenię sobie współpracę
z każdym z nich. Zapewne
dlatego te 10 lat minęło tak
szybko.
Przed jakimi nowymi
zadaniami stoi
wspólnota wiernych
w Mechowcu?
Mimo że tyle przedsięwzięć udało nam się razem
zrealizować to jeszcze wiele przed nami. Na realizację czekają takie inwestycje
jak: odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła i zmiana
ogrodzenia. Jednakże jestem
przekonany, że przy wsparciu
mieszkańców uda nam się
tego szybko dokonać. Nasza
społeczność ma nadzieję, że
w przyszłości powstanie tutaj
parafia. Myślę, że przy tak dobrej współpracy z obecnym
Księdzem Proboszczem nasze plany się spełnią.
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Hołdując pięknej polskiej
tradycji śpiewania kolęd, w
pierwszych dniach Nowego
Roku (5 stycznia), mieszkańcy gminy Cmolas spotkali się
na wspólnym kolędowaniu.
Organizatorami spotkania
był Samorządowy Ośrodek
Kultury i Koło Gospodyń
Wiejskich Cmolasie.
Serdecznej atmosferze
kolędowania towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których byli: Poseł na Sejm RP
– Zbigniew Chmielowiec,
Wójt Gminy Cmolas –
Eugeniusz Galek, Ks. Michał
Bator – Proboszcz Parafii pw.
Przemienienia
Pańskiego
w Cmolasie, Ks. Grzegorz
Siciak – Proboszcz Parafii pw.
ś.ś. Stanisława i Wojciecha w
Porębach Dymarskich, Radni
Gminy Cmolas, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych z terenu gminy, a także dyrektorzy szkół.
Do wspólnego kolędowania włączyła się schola parafialna z Porąb Dymarskich,
która przy akompaniamencie gitar wykonała zna-
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Sprawowanie władzy bywa niebezpieczne (fot. arch. SOK)

N

a szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok! Aby was
nie bolała głowa ani bok, aby wam się rodziła i kopiła pszenica i jarzyca, żytko i wszystko, abyście mieli w każdym kątku po dzieciątku w stodole, na polu, w oborze, co
daj Panie Boże.
ne i mniej znane kolędy.
Natomiast Zespół Ludowy
„Cmolasianie” zaprezentował widowisko obrzędowe pt.
„Kolęda z gwiazdą”. W przerwie między prezentacjami artystycznymi, uczestnicy
spotkania kosztowali specjałów przygotowanych przez
Panie z KGW. Mły wieczór

zakończył się wspólnym odśpiewaniem kolęd.
***
Zespół
Ludowy
„Cmolasianie” godnie zaprezentował naszą gminę podczas Przeglądu Widowisk
Kolędniczych z Orszakiem
Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia br. w filii

C

hórzystów cmolaskiego chóru parafialnego dwa razy zachęcać nie trzeba było.
Soprany przygotowały sałatki i mięsiwo, alty – ciasto (albo na odwrót), ale mniejsza o
szczegóły, grunt, że głodny nikt nie został.

Basy, tenory i organista
postarali się o instrumentarium muzyczne (dwa akordeony i dwa saksofony). Ks.
Proboszcz zapewnił „strawę
duchową” w postaci słowa
Bożego i opłatków (a dla peł-

noletnich było i to, czym cieszyli się biesiadnicy w Kanie
Galilejskiej). Wszyscy dali
się porwać świątecznemu nastrojowi!
Niedzielne (29 grudnia
2013 r.) spotkanie opłatkowe

chóru z Cmolasu było pewnie takie, jakich wiele w tym
czasie – była i Ewangelia o
Bożym Narodzeniu, i dzielenie się opłatkiem, i składanie
sobie życzeń, i – jak na chórzystów przystało – takie „od
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Miejskiego Domu Kultury w
Kolbuszowej Górnej. Zespół
zajął trzecie miejsce i otrzymał
pamiątkową statuetkę oraz
nagrodę finansową. Przegląd
od lat na stałe gości w programie imprez kulturalnych
powiatu kolbuszowskiego, a
awet województwa podkarpackiego. Jego organizatorami są: MDK w Kolbuszowej,
Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej i Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie.
Jury, złożone ze specjalistów
w zakresie: etnografii, teatru,
muzyki i plastyki, kierując się
regulaminem oceniało: zgodność występu z radycją regionu, który reprezentował zespół, autentyczność repertuaru, opracowanie sceniczne widowiska i ogólny wyraz
artystyczny. Zespół Ludowy
„Cmolasianie” przedstawił widowisko „Kolęda z Gwiazdą”.
Serdecznie gratulujemy, życząc „Cmolasianom” wielu
takich sukcesów w nowym,
2014 roku!
Edyta Mokrzycka,
dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury w Cmolasie
serca” i pełnym gardłem kolędowanie (choć „w miarę rozwoju sytuacji” nie zabrakło
i popularnych piosenek biesiadnych).
Może dla pokolenia dorosłych (albo zgoła starszych)
to nic zaskakującego – tak się
dawniej ludzie spotykali, tak
świętowali. Ale na spotkaniu byli też młodzi chórzyści
– „pokolenie multimediów”
(telewizji, Internetu, telefonu,
iPod-ów, smartfonów i czego tam jeszcze nie wymyślili).
Może dali się przekonać, że
żadne „cuda techniki”, choć
niewątpliwie potrzebne i ułatwiające życie, nie zastąpią
jednak spotkań „na żywo” –
słów życzeń wypowiadanych
„twarzą w twarz”, serdecznego uścisku dłoni, dzielenia się
radością serc…
Marian Salwik
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Dzięki relacjom uczestników wycieczek dało się odtworzyć trasy tych wycieczek.
Jest to odpowiedź na pragnienie Ojca Świętego Jana Pawła
II, który życzył sobie, aby
oznaczyć te szlaki, by mógł
trwać „wrośnięty w polską
ziemię”. Wezwanie papieskie
„Pilnujcie mi tych szlaków”
skłoniło miłośników do oznakowania tych miejsc i szlaków. Uroczystego ich otwarcia i poświęcenia dokonał ks.
Bp Kazimierz Górny 13 maja
2006.
W czasie naszej wyprawy znaleźliśmy nawet trochę śniegu, który pokrywał wyższe partie masywu
Magury. Po powrocie udaliśmy się do Desznicy, gdzie
skorzystaliśmy z gościnności
Pierwsza jazda testowa odbyła się z udziałem samorządowców,
mediów,
przedstawicieli producenta
EZT oraz zaproszonych gości. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, członek Zarządu Województwa Bogdan
Romaniuk oraz prezes firmy NEWAG Zbigniew Konieczek – producent „Impulsu” – wskazywali na komfort
i wygodę podróżowania, zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych. Uczestniczący w pierwszej podróży
mówili również o możliwości korzystania z bezprzewodowego Internetu, co ważne jest szczególnie dla młodszego pokolenia podróżujących oraz dla tych, którzy lubią mieć nieustanny kontakt
ze światem poprzez dostęp
choćby do mediów społecznościowych.
Przekazanie „Impulsu”
do użytku Przewozom Regionalnym zakończyło poświęcenie go, którego dokonał ks. infułat Józef Sondej. Wskazał on na patrona EZT, którym jest niezwykła postać pochodzącego z

W

dniach 27 i 28 grudnia 2013 wyruszyliśmy na wycieczkę po Beskidzie Niskim. 15-osobowa drużyna
wyruszyła z Folusza „ścieżką dnia pierwszego” w kierunku szczytu Magury Wątkowskiej. Nieopodal tego szczytu
sięgającego 842 m n.p.m. stoi dzisiaj krzyż papieski i tablica upamiętniająca wędrówki ks. Karola Wojtyły po górach
Podkarpacia. Zostały one postawione przez jasielskich
turystów i w roku 2003 poświecone przez ks. Biskupa
Kazimierza Górnego, który przy tym pomniku odprawił
wtedy Mszę św.

J

Fot. Tomasz Rusznica

est nowoczesny, wygodny, szybki, bez charakterystycznego stukotu kół, naszpikowany nowoczesnymi technologiami, czyli elektryczny zespół trakcyjny im. Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ. W piątek, 13 grudnia 2013 r. uroczyście
wjechał na Dworzec Główny PKP w Rzeszowie, przecinając
biało-czerwoną wstęgę i tym samym zainaugurował swoją
„służbę” na rzecz ruchu pasażerskiego na trasie RzeszówPrzemyśl. Samorządowcy, media, zaproszeni goście oraz
podróżni mogli przekonać się o komforcie podróży 36WE
„Impuls”, bo tak brzmi nazwa nowego nabytku podkarpackich kolei, pomalowanego w niebiesko-zielone barwy z logo
województwa.

Huty Komorowskiej kardynała Adama Kozłowieckiego
SJ. O nadanie takiego imienia
EZT zwróciła się z prośbą do
Zarządu Województwa Fundacja im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Ser-

ce bez granic". Członkowie
Fundacji chcieli w ten sposób przybliżyć postać kardynała Kozłowieckiego (19112007), więźnia Auschwitz i
Dachau, misjonarza działającego głównie w Zambii, ar-
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ks. proboszcza Józefa Obłoja.
Radosny wieczór był bardzo
długi ale pozwolił nam nabrać
sił, by następnego dnia wyruszyć na łyse szczyty Walika i
Jelenia leżące nad Desznicą.
Silny wiatr nie przeszkodził
w wędrowaniu i podziwianiu
ciekawych widoków.
Tego dnia wzruszyliśmy w
drogę do domu, ale to nie był
jeszcze koniec naszych przygód. Po posileniu się u jasielskiego „Faraona” udaliśmy się
do Czarnorzek. Szczególnym
uroczyskiem tego miejsca jest
rezerwat Prządki, gdzie mogliśmy powspinać się po cudownych skałkach i leśnych
zboczach. Na zakończenie zachęcamy do aktywnego spędzania czasu.
KSM
cybiskupa Lusaki i kardynała, przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych w Zambii, obywatela Polski i Zambii. Kardynał odznaczony został przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w pracy misyjnej, działalność na rzecz ludzi potrzebujących pomocy i patriotyczną
postawę, rozsławiającą imię
Polski w świecie, oraz zambijskim Orderem Wolności. W
Afryce jest symbolem walki
o prawa człowieka. W Hucie
Komorowskiej powstało ciekawe muzeum poświęcone
Kardynałowi i Afryce.
Izabela Fac
Mieszkańcy parafi i gminy Cmolas oraz powiatu kolbuszowskiego żywią nadzieją, że po zelektryfikowaniu linii kolejowej Rzeszów-Ocice-Radom (co podobno ma nastąpić jeszcze w
tym roku), „Kardynał Kozłowiecki” będzie przemierzał,
przynajmniej okazjonalnie,
także tę trasę, przebiegającą
przez ziemię rodzinną Księdza Kardynała. (ms)
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Otóż 31 grudnia 2013 r.
zakończony został Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD. Oznacza
to, że do Banków nie będzie
więcej dostaw artykułów spożywczych ze źródeł programu PEAD. Nasuwa się pytanie, czy w związku z tym potrzebujący, którzy do tej pory
otrzymywali pomoc żywnościową z Banków Żywności
poprzez takie Organizacje jak
nasza, zostaną jej pozbawieni?
Europejski Program Żywnościowy PEAD zostanie zastąpiony przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w skrócie FEAD.
Rozpocznie się on prawdopodobnie na jesieni bieżącego
roku – aktualnie trwają prace
legislacyjne w UE, jak i w Polsce. Program FEAD, tak jak
PEAD, będzie wspierał osoby i rodziny najuboższe i polegać będzie w dalszym ciągu na
pomocy żywnościowej. Dzięki takiemu wsparciu zaoszczędzone środki budżetów własnych osoby i rodziny będą
mogły przeznaczyć na inne
potrzeby.
Nowością w programie FEAD będzie to, że każ-

J

uż 10 lat Akcja Katolicka w Cmolasie współpracuje
z Bankiem Żywności w Rzeszowie celem pozyskania
produktów spożywczych dla osób potrzebujących z naszej parafii. Jak co roku, chcemy Państwu przekazać kilka informacji dotyczącej tej współpracy.

da osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach programu będzie miała możliwość skorzystania
także z usług pomocowych,
takich jak np. edukacja nt.
właściwego odżywiania, nauka gotowania, prowadzenie
domu, zarządzanie budżetem, pomoc prawna, psychologiczna, pedagogiczna. Dokładny kształt programu FEAD poznamy w rozporządzeniu, które w lutym
poddane zostanie głosowaniu przez Parlament Europejski, Komisje Europejską i
Radę Europejską.
Do 31 grudnia 2013 r.
patronem Federacji Banków
Żywności w Polsce było Ministerstwo Rolnictwa. Od

stycznia 2014 r. patronat nad
tym programem objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego może
zmienić się narzucona średnia kwota uposażenia rodziny na osobę. Ponieważ nie
znamy, jakie ma być kryterium dochodowe w 2014 r.
(nie zostało to jeszcze ogłoszone), dlatego obecnie nie
przekażemy Państwu druków oświadczeń do wypełnienia. Jeśli tylko taka informacja dotrze z Ministerstwa (najprawdopodobniej
będzie to jesień br), stosowne druki trafią do osób chcących korzystać z Programu
FEAD. Do tego czasu osoby
potrzebujące będą korzystać
z pomocy żywnościowej na
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starych zasadach z ub. roku.
Pragnę poinformować,
że program FEAD od roku
2014 będzie wspierany przez
naszych polskich przedsiębiorców, producentów , dystrybutorów żywności, którzy
mogą od 1 października 2013
r. przekazywać żywność Bankom Żywności, jako organizacjom pożytku publicznego,
stanowiącą darowiznę żywnościową bez obciążeń podatkowych (mogą skorzystać ze zwolnienia i podatku
VAT przekazanej darowizny)
. Ustawa ta weszła w życie po
wygranym procesie słynnego „piekarza” ciągnącym się
9 lat. Oznacza to, że każda
przekazana darowizna przeznaczona na cele działalności charytatywnej spełnia wymogi Ustawy.
Dlatego Akcja Katolicka, jako Partnera Banku
Żywności, będzie wspierała rodziny w naszej parafii. Wszelkie informacje
będziemy przekazywać za
pośrednictwem naszej gazetki parafialnej, względnie
przez członków Akcji Katolickiej.
Lidia Pietras

Apostolat MARGARETKA organizuje wyjazdy na Mszę św o uzdrowienie wraz z indywidualnym błogosławieństwem. Najbliższe terminy wyjazdu autokarowego do Rzeszowa – kościół Świętej Rodziny; ul. Solarza
14 – osiedle Krakowska Południe: 21 lutego; 21 marca; 25 kwietnia; 23 maja br. godz. 16.30 – parking przy
kościele parafialnym w Cmolasie. Msza św w Rzeszowie – godz. 18.00. Planowany powrót – ok. godz. 21.30.
Kolejny wyjazd: 8 lutego br – Częstochowa – kościół św. Józefa i Msza św. o północy na Jasnej Górze.
Wszelkich informacji można zasięgnąć u organizatorów wyjazdu: Halina Serafin, tel. 696 058 978 oraz
Grażyna Kurdziel, tel. 609 880 225.
Jeśli jeszcze nie byłeś na takim wyjeździe – daj się namówić, skorzystaj z wyciągniętej do Ciebie dłoni. Jest to
wspaniałe dzieło Boże działające w naszej parafii. Inspiracją do tego dzieła jest życie i modlitwa każdego z nas.
Czekamy na Ciebie.
Lidia Pietras
Redaguje zespół: Asystent kościelny - ks. Michał Bator Adres redakcji: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, 36-105 Cmolas 252a
tel. +48 17 2837704; tel./fax +48 17 2837645; kom. 791891500 , e-mail: kancelaria@parafiacmolas.pl oraz redakcja@parafiacmolas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, zmiany tytułów oraz poprawek stylistycznych. Redaktor prowadzący: Marian Salwik Skład: Barbara Pulak Druk: ZP Gajek Mielec, tel. 17 5810311
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trosce o Państwa bezpieczeństwo, a co za tym
idzie, codzienną radość z życia, chcielibyśmy
zwrócić Państwa uwagę na metody działania sprawców
przestępstw na osobach starszych.
Jedną z nich jest metoda
„na wnuczka”. Sprawcy dzwonią na telefon domowy lub komórkowy, podając się za członka rodziny, np. wnuka, siostrzeńca, bratanka, kuzyna lub
bliskich znajomych (głos w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą, iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny,
bądź znajomi). W trakcie rozmowy oszuści proszą o pilne
pożyczenie pieniędzy pod pozorem uczestnictwa w wypadku drogowym lub zakupu, np.
mieszkania po bardzo atrakcyjnej cenie. Podają różne powody,
aby osobiście nie odebrać pieniędzy i wysyłają po nie osobę
im znajomą, podając dokładny
jej rysopis. Po niedługim czasie
do domu ofiary przychodzi ów
znajomy, który w imieniu rzekomego członka rodziny odbiera przygotowane pieniądze.
Kolejną jest metoda „na
urzędnika”. Sprawcy „podszywają się” pod pracowników
opieki społecznej, urzędu skarbowego, czy też instytucji ubezpieczeniowych, podając różne powody swojej wizyty np.
informują osobę, że przyznano jej dodatkowe świadczenie
pieniężne lub materialne, bądź
większą emeryturę lub rentę,
albo zwrot podatku dochodowego. W celu uzyskania wspomnianych pieniędzy lub świadczeń konieczne jest wniesienie opłaty manipulacyjnej lub
przekazanie pieniędzy na zakup
znaczków skarbowych. Takie
działanie ma na celu wskazanie miejsca, gdzie przechowywane są pieniądze. Bardzo często przestępcy proszą o podanie
np. szklanki wody i w tym czasie zabierają oszczędności lub
cenne przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu.

Podobne metody działania mogą być wykorzystywane
przez domokrążców, telemarketerów oferujących do sprzedaży po atrakcyjnych cenach
różne towary (np. sprzęt RTV/
AGD, „magiczne” garnki mające przeciwdziałać rozwojowi raka) lub też zapraszają osoby starsze na spotkania w trakcie, których odbywa się prezentacja produktów. Jednocześnie
proponują podpisanie umowy
na wykonanie usługi lub kupna/sprzedaży. Po jej podpisaniu
okazuje się, że za towar lub wykonaną usługę należy zapłacić
znacznie więcej.
Inna metoda działania polega na tym, że sprawcy pukają
do mieszkań, prosząc np. o coś
do jedzenia lub picia informując, że zmarł im ojciec, a matka przebywa w szpitalu. Starsze
osoby, okazując swoje dobre
serce, bez zastanowienia przygotowują posiłek, a w tym czasie złodzieje okradają mieszkanie.
Pomysłowość
oszustów
nie zna granic, gdy jeden sposób nie zadziała, wymyślają kolejny. Osoby starsze w ostatnim
czasie narażone były na działanie oszustów metodą „na kuferek”. Metoda ta jest prosta i łatwa do zmiany w zależności
od sytuacji. Mężczyzna lub kobieta, grzecznie prosi o pomoc,
tłumacząc, że wydarzył się wypadek, w którym bliska osoba
jest ciężko ranna. Prosi o wskazanie drogi do najbliższego
szpitala, tłumacząc, że nie zna
miasta i często zaprasza osobę do samochodu, aby pokazała drogę. W trakcie jazdy opowiada o tragedii i prosi o pożyczenie pieniędzy. W zastaw zostawia kuferek, walizkę zawierającą, jak twierdzi, wartościowe

przedmioty, np. zegarek, biżuterię lub pieniądze w walucie krajowej lub zagranicznej. Oszust
znika z pożyczonymi pieniędzmi, a kuferek, walizka okazuje się być pusta lub wypełniona
pociętymi gazetami. Sprawcy
oszustw mogą także podawać
się za funkcjonariuszy Policji
lub Straży Miejskiej, informując np., że ktoś z rodziny nie ma
pieniędzy na zapłacenie mandatu lub popełnił przestępstwo
albo wykroczenie. Jednocześnie
sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie omijając długą i uciążliwą – dla sprawcy –
drogę prowadzonego postępowania. Chęć udzielenia pomocy bliskim powoduje, że osoby
starsze za „wymyśloną przysługę” są w stanie dużo zapłacić.
Sprawcy w swoich sposo-
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bach i metodach działania wykorzystują zaufanie, uczciwość
i chęć niesienia pomocy innym
przez osoby starsze.
Policjanci apelują, aby w
przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, podejrzeń
kontaktować się z
najbliższą jednostką
Policji lub dzwonić
na bezpłatny numer
997 lub 112 (z telefonu
komórkowego).
Więcej informacji na temat prowadzonych akcji profilaktycznych i programów prewencyjnych ukierunkowanych
na szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych możecie Państwo uzyskać w najbliżej jednostce Policji lub na stronach internetowych.

grudzień 2013 - styczeń 2014
Do wspólnoty Kościoła
przez Chrzest Święty
zostali włączeni:
8.12.2013 Magdalena Myszka
Kornelia Mokrzycka
Franciszek Rozmus
15.12.2013 Florian Rząsa
26.12.2013 Maksymilian Antoni Czarnecki
Filip Halat
Albert Serafin
Odeszli
do wieczności:
26.11.2013
27.11.2013
16.12.2013
20.12.2013
28.12.2013
21.12.2013
1.01.2014
16.01.2014
23.01.2014

Maria Mokrzycka
Helena Sudoł
Natalia Kosiorowska
Zofia Rozmus
Józef Semer
Genowefa Czachor
Jan Serafin
Maria Byczek
Józef Magda

16.01.2014.
Pielgrzymka dzieci Koła Misyjnego z parafii pw. św.
Stanisława Biskupa w Czarnej Sędziszowskiej. Kapłan: ks.
Paweł Martyka oraz 45 pielgrzymów.
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