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Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...
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PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 24-34
Jezus powiedział do
swoich uczniów: «Nikt
nie może dwom panom
służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a
drugiego – miłował; albo
z jednym będzie trzymał,
a drugim wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i
Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie,
o to, co macie jeść i pić,
ani o swoje ciało, czym
się macie przyodziać.
Czyż życie nie znaczy
więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?

Przypatrzcie się ptakom
podniebnym: nie sieją
ani żną i nie zbierają do
spichlerzy, a Ojciec wasz
niebieski je żywi. Czyż wy
nie jesteście ważniejsi
niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby
jedną chwilę dołożyć do
wieku swego życia? A o
odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się
liliom polnym, jak rosną:
nie pracują ani przędą. A
powiadam wam: nawet
Salomon w całym swym
przepychu nie był tak
ubrany jak jedna z nich.

Jeśli więc ziele polne,
które dziś jest, a jutro
do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,
to czyż nie tym bardziej
was, ludzie małej wiary?
Nie martwcie się zatem
i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy
pili? czym będziemy się
przyodziewali? Bo o to
wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec
wasz niebieski wie, że
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i
o Jego sprawiedliwość, a

Carl Heinrich Bloch, Kazanie na górze

to wszystko będzie wam
dodane. Nie martwcie
się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie.
Dosyć ma dzień każdy
swojej biedy».

KOMU SŁUŻYMY – BOGU CZY MAMONIE?
„Bóg o mnie zapomniał”
– mówią czasem ludzie, doświadczający cierpienia, niesprawiedliwości czy krzywdy.
„Bóg troszczy się o tych, którzy potrafią się sami zatroszczyć o siebie” – powtarzają
zapobiegliwi. Ale to nieprawda. Bóg pamięta. Nie tylko i
nie zawsze o naszych grzechach. Pamięta o każdym z
nas. I zna nasze potrzeby. To
główna myśl czytań mszalnych tej niedzieli.
Pierwsze czytanie to tylko dwa wersety, ale piękne,
prawda? Bóg przedstawiony jako matka. Matka, która
zawsze jest ze swoim dzieckiem. Bóg zapewnia, że nawet gdyby jakaś matka zapomniała, On nie zapomni.
Drugie czytanie to kontynuacja lektury 1 listu do
Koryntian z poprzednich
niedziel. Dalej znajdujemy
się w tematyce podziałów w
Kościele wywołanych przez
pojawienie się stronnictw
związanych z tym czy innym
Apostołem. Św. Paweł przypominając, że wszyscy chrze-

ścijanie należą do Chrystusa,
uczy, jak patrzyć na poszczególnych nauczycieli wiary
Kim jest Apostoł? Biskup, kapłan, wzięty kaznodzieja czy rekolekcjonista?
Jest sługą Chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. Nie
ma głosić samego siebie, ale
Chrystusa.
Poza sytuacjami zupełnie
jasnymi nie powinno się osądzać szafarzy Bożych tajemnic. W tym kontekście warto
zwrócić uwagę na pojawiające się czasem w naszym
myśleniu odsądzanie od czci
i wiary kapłana czy biskupa
za to, że ma inną wizję duszpasterstwa czy obecności Kościoła w świecie.
Czytany tej niedzieli fragment Ewangelii jest kolejną
częścią Jezusowego Kazania
na górze. Warto przypomnieć, że wskazania Kazania
na górze nie są tylko jakimiś
radami duchowymi. To konstytucja Królestwa Bożego –
Kościoła.
Wskazania Jezusa są
w zasadzie jasne. Można

je ująć w trzech punktach.
Po pierwsze – chrześcijanin może pieniędzy używać,
ale nie powinien im służyć.
Gdzie jest granica między
jednym i drugim? Pewnie
powinna wynikać z obserwacji, co jest celem, a co
prowadzącym doń środkiem.
Z tym, że za cel należy tu
uznać służbę Bogu, o której
mówi Jezus, a nie zaspokajanie dzięki pieniądzom
swoich pragnień.
Po drugie – nie martwcie się o swoje jutro. I tak
do końca nie macie wpływu
na to, jak będzie wyglądało.
Nie jest to żądanie, by się w
ogóle nie martwić. Zwłaszcza tym, co jest dziś. Chodzi
o to, by zaufać Bogu, że jakakolwiek by nie była nasza
przyszłość, jesteśmy w Jego
rękach. Bo Bóg jest dobry.
Jak najlepsza matka dla
swoich dzieci. Bóg o każdym
z nas pamięta.
Po trzecie – pierwszą
troską ucznia Chrystusa powinna być troska o królestwo
Boże. Czyli głównie o chrze-

ścijański styl życia opisany w
Kazaniu na górze. O wszystko inne zatroszczy się już
sam Bóg.
Komu służymy – Bogu
czy mamonie? To zasadnicze pytanie, które powinien
sobie postawić każdy chrześcijanin. Warto byłoby – pod
kątem wprowadzania w życie
Kazania na górze i troski o
sprawy doczesne – przyjrzeć
się naszemu życiu kościelnemu. Na ile najpierw jest
królestwo Boże i wiara, że
wszystko inne będzie nam
przydane – wszak Bóg o nas
nie zapomina – a na ile troska o budynki, grunta i inne
sprawy materialne?
Warto byłoby przyjrzeć
się naszemu życiu prywatnemu i zawodowemu. Na ile
najpierw jest królestwo Boże
i wiara, że wszystko inne będzie nam przydane, a na ile
odstępstwa od zasad Królestwa na rzecz powodzenia
w doczesności czy zabezpieczenia na przyszłość. Także
swoich dzieci i wnuków.
Ks. dr Paweł Romanowski
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Z ŻYCIA PARAFII

Nowy witraż na wieży kościelnej (zewnątrz i wewnątrz)

MOCNE
FUNDAMENTY
PARAFII
Rozmowa z ks. Michałem Batorem
– proboszczem i kustoszem sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w Cmolasie

Za nami kolejny rok.
Jaki to był dla
Kościoła
i wspólnoty
parafialnej?
Każdy kończący się
rok kalendarzowy jest
okazją do refleksji o różnych aspektach życia, także życia Kościoła, chociaż
uświadomić należy sobie
fakt, że program duszpasterski Kościoła rządzi się
rokiem liturgicznym. Nawiązując do pytania, był to
rok bogaty w wydarzenia i
przeżycia religijne. Przede
wszystkim Rok Miłosierdzia dający kolejną szan-
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sę pojednania z Bogiem i
Kościołem oraz uzyskania
odpustu zupełnego, tzn.
uzyskania
odpuszczenia doczesnych win i kar.
Nasze pielgrzymowanie
do kościołów stacyjnych
(najbliższy był w Kolbuszowej), to także posługa
kapłanów w konfesjonale
w ciągu całego tego czasu.
Wydarzeniem społeczno-religijnym były obchody
1050-lecia Chrztu Polski
zakończone Intronizacją
Jezusa Chrystusa w Krakowie-Łagiewnikach. Wreszcie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
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Nawiązując do Światowych Dni Młodzieży,
jakie doświadczenia
zabrali ze sobą uczestnicy goszczący w
Cmolasie?
Światowe Dni Młodzieży przeżywane w Krakowie to przedsięwzięcie
angażujące cały Kościół w
Polsce, a co za tym idzie i
wspólnoty parafialne, ale
także władze samorządowe
na szczeblu powiatowym i
gminnym. Mieliśmy okazję
gościć grupę pielgrzymów
z Kanady pod przewodnictwem s. Elżbiety Mruczek,
naszej rodaczki z Cmolasu.
Dla zobrazowania atmosfery, jaka w tych dniach
panowała w naszej parafii
i domach, pozwolę sobie
przytoczyć dwa świadectwa
uczestników. Pierwsze to
słowa Alicji Wolak: Światowe Dni Młodzieży były
dla mnie darem Boga. Niesamowite wrażenie zrobiło
na mnie przyjęcie naszej
grupy w Cmalosie – nikt się
tego nie spodziewał. Parafianie wzięli nas do swoich
domów jak najbliższą rodzinę (…) i z wielką troska,
jak i miłością, opiekowali się
nami. Natomiast Zuzanna
Sawicka pisała: Moja wiara
pogłębiła się w Cmolasie –
poprzez spotkania z ludźmi i
świadectwo ich wiary, przez
cichą modlitewną refleksję.
Dziękuje władzom samorządowym: powiatowym
i gminnym, oraz koordynatorowi ze strony parafii
– ks. Markowi Kalisiakowi,
za zaangażowanie, pomoc i
organizację. Wam, drodzy
parafianie, za świadectwo
wiary.
W jaki sposób wspomniane wydarzenia
wpływały na życie duchowe parafii
i sanktuarium?
Życie duchowe wspólnoty parafialnej osadzone
jest na mocnych funda-

mentach wiary: Słowie
Bożym, Eucharystii i sakramentach,
modlitwie,
wspólnocie i świadectwie
życia. Charyzmatem naszego sanktuarium jest sierpniowy odpust parafialny i
czwartkowa nowenna do
Przemienienia Pańskiego.
Odnotowaliśmy 18 grup
pielgrzymkowych – 1069
pielgrzymów w czasie odpustu, w ciągu roku zaś
odwiedziło nasze sanktuarium 10 zorganizowanych pielgrzymek, tj. 667
osób. W czasie nowenny do
Przemienienia Pańskiego
odnotowuję intencje modlitewne, które się przedstawiają w następujący sposób: prośba o łaski – 276;
prośba o uzdrowienie ciała
– 222; prośba o uzdrowienie ducha – 64; podziękowania – 235. W sierpniu w
naszej parafii obyło się Diecezjalne Spotkanie Młodych. Stwarzało ono szansę
duchowego rozwoju i doświadczenie wspólnoty dla
młodych z naszej diecezji.
Znowu chciałbym podziękować za wzorową współpracę delegatów ks. Biskupa
Ordynariusza, gminy, szkoły i parafii w realizacji tego
projektu.
Czy życie duchowe
wspólnoty da się przełożyć na statystykę?
Życie duchowe człowieka wierzącego jest odpowiedzią na wezwanie
Boga, dialogiem, który dokonuje się na modlitwie. W
niedzielę, 16 października
2016 r. przeprowadziliśmy
(podobnie jak w całym
Kościele w Polsce) badania statystyczne w naszej
parafii, z których wynika,
że we wszystkich Mszach
św. uczestniczyło łącznie:
1984 wiernych, co stanowi
49,6 proc. (spadek w stosunku do roku ubiegłego o
15 proc.). Przystępujących
do Komunii św. – 604, tj.

30,4 proc. uczestniczących
we Mszy św. (wzrost o 9,4
proc.). W naszej parafii w
roku 2016 chrzest przyjęło
52 dzieci (Cmolas – 39, Mechowiec – 5, Hadykówka –
8). Sakrament małżeństwa
przyjęło 25 par. Do wieczności odeszły 33 osoby, w
tym z Cmolasu – 28, z Hadykówki – 1, z Mechowca –
4. Dnia 16 maja 2016 r. 47
uczniów (Mechowiec – 10)
z klas III gimnazjum przyjęło z rąk ks. Biskupa Kazimierza Górnego sakrament
bierzmowania. Sakrament
Namaszczenia
Chorych,
przyjęło 559 osób.
Co odnotowuje
ks. Proboszcz jako
dobro we wspólnocie
parafialnej?
Tego dobra widzę na
co dzień ogrom. Przede
wszystkim doceniam wzorową współpracę z władzami samorządowymi, i to na
szczeblu gminnym, jak i sołeckim, a mam tu na myśli
gminy: Cmolas i Dzikowiec,
oraz sołectwa w Cmolasie,
Mechowcu, Hadykówce i
Dąbrówce. Dalej pragnę
podkreślić dobrą współpracę z kapłanami. Każdy z
nich ma określone zadania
i wkład w życie wspólnoty parafialnej. Ks. dr Paweł
Romanowski przejął kapelanię w DPS. Ks. Marek
Kalisiak odpowiada za ministrantów i lektorów, przygotował i uformował 16 nowych lektorów, ministranci
zdobywają czołowe miejsca
na szczeblu diecezjalnym w
rozgrywkach sportowych,
włącznie z reprezentowaniem diecezji na szczeblu
ogólnopolskim. Ks. Przemysław Dudek – oddany
młodzieży KSM i szkole w
Mechowcu. Ks. Łukasz Mariuszyc dzieli się talentem
muzycznym, przygotowuje i formuje dzieci w DSM
oraz młodzież do bierzmowania. Dostrzegam i doce-

niam świadectwo życia i zaangażowania Sióstr Służebniczek NMP posługujących
w naszej parafii.
Dostrzegam i doceniam
zaangażowanie współpracowników świeckich, profesjonalizm i zaangażowanie
p. Łukasza Bukały – organisty, odpowiedzialność i
gorliwość osób sprawujących posługę kościelnego:
p. Marka Kosiorowskiego
w Cmolasie, p. Jana Kosiorowskiego w Mechowcu i
p. Kazimiery Durak w Hadykówce, gospodarność p.
Józefa Dłużnia, dyskretność
i dobroć p. Teresy Czachor.
W tym miejscu pragnę podziękować długoletniemu p.
kościelnemu Józefowi Rząsie z Hadykówki za służbę i
zaangażowanie w życiu Kościoła.
Dziękuję p. Szymonowi
Słowiakowi za odpowiedzialność i konsekwencję w
zarządzaniu cmentarzami
w Cmolasie i Mechowcu.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w grupy duszpasterskie i apostolstwo
modlitwy, za podjęcie cotygodniowej modlitwy adoracyjnej. W kontekście społecznym dziękuję za inicjatywy integrujące wspólnoty
w Cmolasie, Hadykówce
i Mechowcu. Dziękuję za
odpowiedzialną troskę materialną o dobro naszej parafii.
Skoro jest tak dobrze,
to zapewne nie ma
ks. Proboszcz żadnych
problemów?
Problemy są po to, by je
rozwiązywać, a nie nimi żyć.
Zatem każdego dnia podejmujemy wyzwania, które
niesie życie. Nasze życie duchowe jest mocno osadzone
w realiach i środowisku, w
którym żyjemy. W kontekście społeczno-politycznym
w jakim przyszło nam żyć,
dostrzegam rozbicie i naruszenie jedności w naszych

rodzinach oraz „małych ojczyznach”.
Jakie inwestycje zostały
podjęte w parafii?
Integralną częścią życia
parafialnego jest troska o
dobro materialne Kościoła.
W tym kontekście chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do stabilizacji finansowej
parafii w formie składki
rocznej, zapewniającej zatrudnionym godziwe wynagrodzenie, a poprzez ofiary
i dary – realizację projektów zaplanowanych na rok
2016, czyli: zmianę dachu
gontowego na zabytkowym
kościółku, termomodernizację kościoła parafialnego,
renowację witraży w świątyni w Cmolasie, odnowienie
kaplicy cmentarnej w Cmolasie, rekonstrukcję pokoju
gościnnego na plebani oraz
powołanie spółki o nazwie:
Park Energii Słonecznej
Parafii Rzymskokatolickiej
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie Sp. z o.o. przynależącej do firmy Sieć Parków
Energii Słonecznej Sp. z o.o.
w Błażowej. Dziękuję ofiarodawcom, dzięki którym
te prace mogły zostać wykonane, a w szczególności
Państwu Irenie i Stanisławowi Luberom z Cmolasu.
Nie sposób w tym
miejscu nie zapytać
o zaplanowane
na kolejny rok
inwestycje…
W 2017 r. planujemy
renowację muru kościelnego przy kościółku w Cmolasie i rekonstrukcję krypty
oraz kontynuację prac przy
kościele parafialnym: renowację fasady i elewacji.
Wspólnoty w Hadykówce i
w Mechowcu przygotowują konkretne zadania inwestycyjne. Na ile to nam
się uda, zależeć będzie od
naszego zaangażowania i
ofiarności.

Ocieplenie stropu świątyni –
praca, której nie widać

Wyjątkowo hojni darczyńcy
– Państwo Irena i Stanisław
Luberowie

A czego ks. Proboszcz
życzy parafianom na kolejne miesiące 2017 roku?
Parafianom i wszystkim,
którzy zawitają przed oblicze Pana Jezusa Przemienionego w naszym sanktuarium, życzę dużo nadziei
płynącej z wiary, otwartości
na Boże Słowo, docenienia
roli Eucharystii i obecności
drugiego człowieka w rodzinie, pokoju w sercu i odnalezienia swojego miejsca
w życiu Kościoła.
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TROCHĘ HISTORII...
Tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, noszącej później tytuł Mazurek
Dąbrowskiego lub „Jeszcze Polska nie zginęła”, powstał między 16 a 19 lipca
1797 r. w miejscowości Reggio nell’Emilia (niedaleko Bolonii), w ówczesnej
Republice Lombardzkiej (Włochy). Napisał go Józef Rufin Wybicki – poeta,
dramatopisarz, kompozytor, prawnik, dyplomata
i działacz polityczny, uczestnik konfederacji barskiej
i powstania kościuszkowskiego. W lipcu 1797 r. przyjechał do Lombardii jako
współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego
(powstających przy armii francuskiej Napoleona Bonaparte). Pieśń Legionów
Polskich we Włoszech została napisana przez Wybickiego dla uświetnienia
uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów
i tu została odśpiewana po raz pierwszy.

Józef Wybicki – twórca
Mazurka Dąbrowskiego

Już w kilka tygodni
później, kiedy Wybicki
przebywał w Mediolanie,
a Dąbrowski z legionistami w Bolonii, generał pisał
do przyjaciela: „Żołnierze
do Twojej pieśni nabierają coraz więcej gustu i my
ją sobie często nuciemy z
winnym szacunkiem dla
autora”. I jeszcze tego samego 1797 r. rozrzucone po
całych północnych Włoszech oddziały polskie poznały Pieśń Legionów, która nie tylko zyskiwała sobie
coraz większą popularność,
ale stawała się nową, mobilizującą siłą. Nie tylko dla
wojska... Oto za pośrednictwem emisariuszy przedostających się przez granice
kordonów naszych zaborców pieśń trafiła do Warszawy, Krakowa, Poznania i
innych miast, by już w kilka
miesięcy od chwili swoich
narodzin siać nową wiarę
w wolność.
Mazurek Dąbrowskiego
towarzyszył Polakom we
wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej, a także w
1806 r., kiedy to Dąbrowski
w aurze zwycięzcy znalazł
się w Wielkopolsce. Nadszedł czas Księstwa Warszawskiego i już wówczas
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JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA
pieśń Legionów Polskich
we Włoszech stała się jakby nieoficjalnym hymnem;
taka była jej popularność i
legenda z nią związana.
Po upadku Napoleona,
w nowo utworzonym Królestwie Polskim, próbowano usunąć tę pieśń z narodowej pamięci. Ale już od
powstania listopadowego
1831 r. znów powszechnie
ją śpiewano, jako jedną z
najpopularniejszych pieśni
patriotycznych.
W połowie XIX stulecia Mazurek Dąbrowskiego wszedł w nowy niejako
okres swoich dziejów, stając
się jedną z najważniejszych
pieśni narodów słowiańskich – stał się pierwowzorem wielu późniejszych
hymnów. Ze słynnego zawołania Józefa Wybickiego:
„Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy” korzystali autorzy tekstów pieśni
o podobnym charakterze,
pieśni
przywracających
wiarę w niepodległość
zniewolonych dotąd Serbów, Czechów, Łużyczan
czy Ukraińców.
(...) Od blisko dwóch
stuleci nie została wyjaśniona zagadka historyczna, skąd się wzięła melodia,
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którą cały naród uznaje
jako swój symbol? Początkowo sądzono, że melodię
tę skomponował książę
Michał Kleofas Ogiński
(twórca słynnego poloneza
– „Pożegnanie ojczyzny”),
potem materiały archiwalne temu zaprzeczyły i do
dziś najczęściej autorzy
śpiewników i prac naukowych podają określenie
„melodia ludowa”. Trzeba
jednak przypomnieć, że w
XVIII wieku mazur był w
Polsce tańcem szlacheckim, a nie ludowym. (…)
Najbliższe prawdy jest założenie, iż Józef Wybicki
dla potrzeb swojego tekstu
„Jeszcze Polska nie umarła”
sam opracował znane mu
już poprzednio wątki melodyczne, łącząc je w jedną
całość formalną.
Podczas jednego z kursów literatury słowiańskiej
w Paryżu, 26 kwietnia
1842, r. Adam Mickiewicz
stwierdził: „Sławna pieśń
legionów polskich poczyna się od wierszy, które
są godłem historii nowej:
Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy. Słowa te
mówią, że ludzie mający
w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni

Jan Henryk Dąbrowski –
twórca Legionów Polskich
we Włoszech

są przedłużać byt swojego
kraju niezależnie od warunków politycznych tego
bytu, i mogą nawet dążyć
do urzeczywistnienia go na
nowo...”
90 lat temu, 26 lutego
1927 r., decyzją Ministra
Spraw Wewnętrznych II
RP Sławoja Składkowskiego „Mazurek Dąbrowskiego” został uznany oficjalnie polskim hymnem
narodowym. W roku 1978
w Będominie – w domu
narodzin Józefa Wybickiego – powstało Muzeum
Hymnu Narodowego.
Źródło: Wacław Panek,
Hymny Polskie, Warszawa 1997
(skróty wł. – m.s.)

Z ŻYCIA AKCJI KATOLICKIEJ
Przedwojenna kronika Akcji Katolickiej Mężczyzn w Cmolasie to zeszyt
formatu nieco większego niż A4, w twardej oprawie, z napisem
AKCJA KATOLICkA, ręcznym dopiskiem: Cmolas oraz odbitą okrągłą
pieczęcią z napisem w otoku „Katolickie Stowarzyszenie…” i w środku
„ODDZIAŁ…” –dalsza część niewidoczna, ponieważ okładka jest tego
samego koloru co tusz użyty do odbicia pieczęci.

ŁĄCZYMY POKOLENIA
Księga obejmuje pisane
ręcznie protokoły spotkań od
pierwszego (założycielskiego,
prawdopodobnie we wrześniu 1934 r.) do ostatniego
przed wybuchem II wojny
światowej (datowanego na
20 sierpnia 1939 r.). Zapis
pierwszego protokołu (bez
daty) zaczynają się słowami:
„W imię Boże!” (w oryginalnej pisowni: „W imię boże!”)
i poniżej: Po wyjaśnieniu tak
w Kościele, jak i na zgromadzeniach poza Kościołem: co
to jest Akcja Katolicka – kiedy
została w Kościele zaprowadzona? W jakim celu? Kto do
miej może należeć? Kto nią
kieruje? – przystąpiono do
wpisania członków. Wpisali
się do niej:…, po czym wymienione są imiona i nazwiska grupy inicjatywnej (27
mężczyzn) oraz podane informacje o wyborze zarządu
(na pierwszego prezesa wybrano Mateusza Weryńskiego, na sekretarza – Jana Serafina, a na skarbnika - Franciszka Szostaka), wysokości
składki (10 gr miesięcznie od
osoby) i terminach spotkań
(trzecia niedziela miesiąca).
Następnie zapisano tematykę spotkań na kolejne
miesiące lub – co bardziej
prawdopodobne – skrótowo
zapisano tematykę rozważań
podejmowanych
podczas
kolejnych spotkań (do 23
grudnia). Kolejne protokoły
charakteryzują się zróżnicowaną objętością (na ogół są
dłuższe niż te pierwsze) i odnoszą się do różnych spraw z
życia Kościoła i parafii, a tak-

że różnych aspektów ogólnospołecznych.
Warto przypomnieć, że
Akcja Katolicka została powołana w roku 1928 przez
papieża Piusa XI. W Polsce
zawiązała się w 1930 r. Tuż
przed wybuchem II wojny liczyła 750 tys. członków.
W parafii Cmolas Stowarzyszenie, a dokładniej: Katolickie Stowarzyszenie Mężów
w Tarnowie, Oddział w Cmolasie powstało cztery lata po
powołaniu Akcji Katolickiej
w Polsce. Pod opieką i przeważnie z udziałem kapłanów
– asystentów kościelnych
prowadziło pracę formacyjną. Nieobce były mu sprawy
społeczne i dobro ojczyzny.
Każde spotkanie rozpoczynało się modlitwą. Następnie
wygłaszano lub odczytywano
wykłady na tematy związane
z Pismem Świętym, wiarą,
wychowaniem
młodzieży,
rodziną. Poruszano problem
alkoholizmu, moralności, a
także tematy związane z pracą codzienną (np. wykład o
sadownictwie czy leczeniu
zwierząt domowych).
Święto patronalne obchodzono dwa razy w roku:
w czerwcu i na uroczystość
Chrystusa Króla. W sposób
szczególny obchodzono święto patronalne w 1935 r., w uroczystość Chrystusa Króla. Na
jednym z ostatnich spotkań,
14 lipca 1939 r., apelowano
do członków Stowarzyszenia
o złożenie ofiar na ratowanie
Państwa Polskiego. Charakterystyczne jednak, że ostatnie
zapisy (z 20 sierpnia 1939 r.)

Spotkanie opłatkowe Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Cmolasie

Zainteresowanie przedwojenną księgą protokołów
Akcji Katolickiej (po lewej) i współczesną kroniką POAK
w Cmolasie (po prawej) było duże

nie zawierają odniesień do
zbliżającej się wojny. Można
się zatem zastanawiać, czy rychły wybuch wojny był mimo
wszystko zaskoczeniem, czy
też zagrożenie przemilczano,
zdając się na opiekę Bożej
Opatrzności? Ponadto z zapisów w księdze Stowarzyszenia
Mężów wynika, że w okresie
międzywojennym
istniało
i działało w naszej parafii w
Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży Żeńskiej.
Zapewne wielu parafian
odnalazłoby wśród członków Stowarzyszenia z okresu
międzywojennego nazwiska
swoich ojców lub dziadków,
a dzisiaj może już także pra-

dziadków. To dowód świadomego i aktywnego przeżywania wiary przez naszych
przodków. Czy to samo będą
mogły kiedyś powiedzieć i
napisać o nas przyszłe pokolenia?
Marian Salwik
P.S. Oprócz analizy własnej kroniki Akcji Katolickiej w Cmolasie korzystałem artykułu Ewy Tyczki pt.
„Idźcie naprzód z nadzieją
(10-lecie odrodzenia Akcji
Katolickiej)”, który ukazał się
w gazetce „W Blasku Przemienienia” nr 35 (569) z 22
października 2006 r.
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Z ŻYCIA PARAFII
Był człowiekiem z „sercem na dłoni”. Odwiedzał pielgrzymów na trasie
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. Pątników częstował ciepłym posiłkiem
i owocami. Serdecznie przyjmował w Tęgoborzu cmolaski chór parafialny,
a gdy przyjeżdżał do Cmolasu, np. na odpust parafialny, zawsze miał dla
chórzystów miłe słowo i obrazki z błogosławieństwem.

KAPŁAN Z SERCEM NA DŁONI
Ks. prał. Władysław Sitko zmarł 3 stycznia 2017 r. Był proboszczem parafii Tęgoborze w latach 1976-2004. Przez
wiele lat pełnił także funkcję dekanalnego notariusza oraz dekanalnego duszpasterza rodzin. Potem mieszkał w parafii jako rezydent na starej plebanii, do której chętnie zapraszał i przyjmował zarówno parafian, jak i gości. W czasie
swojego probostwa włożył wiele pracy w wystrój i wykończenie wnętrza tęgoborskiej świątyni i otoczenia wokół niej.
Szczególną troską otoczył stary drewniany kościółek, który po wielkich staraniach i za zgodą konserwatora zabytków
został przeniesiony do Tabaszowej, gdzie służy mieszkańcom jako kościół parafialny.
Staraniem ks. W. Sitko wyremontowany został również słynny zabytkowy kościółek na Juście. Kolejne zadanie, które
sobie postawił, to wybudowanie kaplicy na Skrzętli. Na wysokości 727 m. n.p.m., wśród lasu stoi od 1992 r. kaplica Matki
Boskiej Częstochowskiej – miejsce nieustannych pielgrzymek wiernych.
Szczególną kartę w historii działań stanowi współpraca ks. Władysława z młodzieżą. Dla dojeżdżającej do szkół
młodzieży utworzył na starej plebani internat wraz z wyżywieniem. Wspólnie z młodzieżą organizował jasełka, spotkania opłatkowe, konkursy, pielgrzymki, oazy i wycieczki. Działalność ks. Sitki wykraczała poza granice kraju. Przez wiele
lat gośćmi tęgoborskiej plebani były polskie dzieci z Ukrainy i Białorusi, kultywujące w rodzinach polskie tradycje. Był
również inicjatorem akcji „Pomoc dla Polaków na Kresach”, w ramach której organizował wielokrotnie transporty darów
do Żytomierza i Krysowa.
„Człowiek z sercem na dłoni – nader skromny i pozostający w cieniu swych zasług” – napisano o nim w uzasadnieniu
nadania mu odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” (18 maja 2006 r.). W jego tradycji było odwiedzanie
pielgrzymów na trasie PPT oraz częstowanie ciepłym posiłkiem i owocami. W jego sercu płonął nieustanny kult do Matki
Bożej Juścieńskiej.
Ks. Władysław Sitko urodził się 16 stycznia 1934 r. w Mechowcu. Egzamin dojrzałości złożył w Kolbuszowej. Wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 29 czerwca 1958 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: Krościenko
nad Dunajcem, Kamienica, Brzeźnica koło Dębicy i Mochnaczka. W latach 1969-1976 pełnił urząd najpierw wikariusza
ekonoma, a następnie proboszcza parafii Mochnaczka. W roku 1993 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł w wieku 83 lat.
Wprowadzenie ciała śp. Księdza Władysława do kościoła parafialnego w Tęgoborzy odbyło się w środę, 4 stycznia.
Msza św. w kościele parafialnym w Tęgoborzy w czwartek, 5 stycznia. Msza św. Pogrzebowa po przewodnictwem ks.
bp. Władysława Bobowskiego – Biskupa-Seniora z Tarnowa została odprawiona w kościele parafialnym w Cmolasie w
czwartek, 5 stycznia, po której ciało Zmarłego Kapłana zostało złożone na naszym cmentarzu parafialnym.
oprac. ms
na pdst.: Beata Malec-Suwara:
„Zmarł ks. prał. Władysław Sitko”,
tarnow.gosc.pl

STYPENDYŚCI KSIĘDZA BOROWIUSZA
Społeczny Zarząd Fundacji im. Księdza Wojciecha Borowiusza informuje, że na rok akademicki 2016/2017
przyznano dwa stypendia (po 300 zł przez okres 10 miesięcy roku akademickiego), które otrzymały:
KLAUDIA STARZEC z Cmolasu
– studentka I rok chemii medycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ALEKSANDRA SZCZUREK z Cmolasu
– studentka II rok prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Tegorocznym stypendystkom gratulujemy, a wszystkim stypendystom – od roku 2004 – przypominamy, że są
oni zobowiązani w sumieniu do modlitwy w intencji Księdza Wojciecha Borowiusza oraz wszystkich Darczyńców
Stypendium, jak również – jeżeli mają taką możliwość – do finansowego wsparcia Fundacji!
ms
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WYWIAD Z...

Na pytania odpowiadał
o. Jerzy Wilk OSCam –
misjonarz, a obecnie
referent misyjny
Zakonu Ojców
Kamilianów

RADOŚCIĄ JEST KAŻDY GEST
PODZIĘKOWANIA ZA POMOC
Dlaczego Kamilianie?
Co sprawiło, że trafił Ojciec do zakonu
Ojców z czerwonym
krzyżem na habicie?
Chciałem wstąpić do
zakonu, w którym mógłbym realizować cel mojego
życia – służbę drugiemu
człowiekowi. Wybrałem
zakon Kamilianów, ponieważ w tym zakonie centrum posługi duszpasterskiej stanowią potrzebujący. Zakonnicy kamiliańscy
mają widzieć w chorych
cierpiącego Chrystusa i
Jemu w tych najsłabszych
członkach Kościoła służyć.
Kamilianie – na wzór swojego założyciela św. Kamila
de Lellis – mają prowadzić
chorych do Chrystusa,
dlatego oprócz trzech ślubów: ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa składają
jeszcze czwarty ślub: służby chorym, nawet z narażeniem życia.
Jak to się stało, że
znalazł się Ojciec na
Madagaskarze?
Do zakonu wstąpiłem w 1991 r. Pierwsze
śluby zakonne złożyłem

w roku1992. Jako kleryk
pomagałem kapelanowi
w szpitalu dziecięcym w
Dziekanowie Leśnym pod
Warszawa. To tam zrodził się pomysł wyjazdu
na misje. Zapragnąłem
pomagać ludziom w odległych krajach misyjnych,
a że Polska Prowincja
Kamilianów ma misje tylko na Madagaskarze, poprosiłem o wyjazd do tego
kraju. Pozytywną odpowiedź otrzymałem po ślubach wieczystych w 1996 r.
Nim doszło do wyjazdu, przyjąłem święcenia
kapłańskie (30 maja 1998
r. w Archikatedrze św.
Jana w Warszawie z rak
Kardynała Józefa Glempa),
a następnie wyjechałem na
roczne przygotowanie do
naszej wspólnoty w Bry
sur Marne pod Paryżem.
Tam pracowałem jako kapelan szpitala i uczyłem
się języka francuskiego. Na
Madagaskar wyleciałem
26 czerwca 1999 r.
Jak długo pracował
Ojciec na misjach?
Można powiedzieć, że
na misjach pracuję do dziś,

chociaż od 1 stycznia 2007
r. jestem odpowiedzialny za Sekretariat Misyjny
Ojców Kamilianów.
Wracając
do
Madagaskaru, po przylocie
na wyspę najpierw odbyłem 7-miesięczny kurs języka malgaskiego, później
3-miesięczną praktykę w
parafii w Talata Ampanom
16 km od Fianarantsoa –
miejscowości, w której my,
Kamilianie,
pracujemy.
Od sierpnia 2000 r. jestem
kapelanem szpitala wojewódzkiego a od 2008 r.
– szpitala uniwersyteckiego w Fianarantsoa. Moja
praca polegała na codziennym odwiedzaniu chorych
na oddziałach (szpital to
ok. 400 łóżek, 17 oddziałów – każdy oddział to
osobny budynek). Jako kapelani chodzimy nie tylko
do katolików, odwiedzamy
wszystkich chorych – z pomocą duchową, ale także
materialną (dostarczając
ryż, cukier, leki, odzież).
A zatem na
Madagaskarze posługa duszpasterska
splata się z tym

szczególnym charyzmatem Ojców
Kamilianów do
posługi osobom
chorym. W jaki
sposób zorganizowana jest ta praca?
Tak, nasza praca ma
bardzo konkretne ramy
organizacyjne, co obejmuje następujące placówki:
CHR
–
Centre
Hospitalier Régional de
FIANARANTSOA, czyli
szpital we Fianarantsoa.
Kaplicę szpitalną wybudowano w maju 1986 r., do
tego czasu Msze św. były
odprawiane w salach dla
chorych. Kapelania szpitala we Fianarantsoa działa
prężnie i jest wzorem dla
innych tego typu placówek na Madagaskarze.
W ramach działalności
kapelanii zostały zorganizowane dwie grupy ludzi
świeckich, zaangażowane
w pracę duszpasterską i socjalną na terenie szpitala.
W prowadzeniu dożywiania, wydawania lekarstw
i odzieży dla chorych w
szpitalu pomaga nam grupa ludzi zwana Rodziną
Kamiliańską, natomiast
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WYWIAD Z...
utrzymaniem kaplicy oraz
przygotowaniem liturgii
niedzielno-świątecznej
zajmuje się grupa liturgiczna Kamilton.
Leprozorium – ILENA,
wioska trędowatych oddalona od Fianarantsoa ok.
7 km, istnieje ponad 100
lat i przez długi czas była
pod własnością protestantów Następnie przeszła
pod zarząd państwa, a w
1990 r. minister zdrowia
Madagaskaru „przekazał”
ją Kamilianom. Obecnie
wioskę zamieszkuje 306
mieszkańców: 76 rodzin,
5 chorych, 21 po amputacjach, 27 domów: w tym
15 odnowionych, 12 do
remontu. Na terenie wioski znajduje się kościół,
przychodnia i szkoła.
Codziennie wykonuje się
około 30-40 zabiegów-opatrunków. Kamilianie zajmują się duszpasterstwem
i działalnością administracyjno-socjalną. Msza jest
odprawiana trzy razy w
tygodniu, jeden z naszych
ojców dojeżdża samochodem. Na terenie wioski
mieszkają również siostry

ze Zgromadzenia Divine
Providence, które opiekują
się dziećmi. Do szkoły chodzi ok 200 dzieci z naszej i
sąsiednich wiosek.
Apteka, czyli punkt
wydawania leków, ulokowany na terenie naszego
domu, gdzie dwa razy w
tygodniu (wtorek, piątek)
wydawane są leki.
CMS – Centrum
Medyczno-Socjalne dla
Pracowników Misji i ich
Rodzin – przychodnia
zdrowia mająca pod opieka ok. 5 tys. ludzi (pracownicy misji i ich rodziny
z miasta Fianarantsoa).
Kamilianom
powierzono funkcję koordynatora
Diecezjalnej Komisji do
Spraw Zdrowia (CDS).
Z jakimi problemami
spotyka się misjonarz
na Madagaskarze?
Z pewnością jest ich
wiele, ale może
da się wyodrębnić
3-4 najważniejsze?
Madagaskar
zaskoczył mnie nie tylko swoją
wielkością, ale i wielością
kultur i zwyczajów: to ok.

Mieszkańcy miejscowości ILENA – wioski trędowatych
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25 mln. mieszkańców, 18
plemion i dialektów, wielowyznaniowość, a zarazem tolerancja religijna.
Ludność
Madagaskaru
w większości stanowią
chrześcijanie (ok. 30%
katolików i mniej więcej
tyle samo protestantów,
później są muzułmanie,
buddyści, sekty). Prawie
wszyscy mieszkańcy, niezależnie od religii, bardzo
poważnie podchodzą do
kultu przodków (celebrowanego wokół grobowców
rodzinnych, gdzie spoczywają przodkowie).
Malgasze żyją z rolnictwa i rybołówstwa.
Rolnictwo opiera się
przede wszystkim na uprawie ryżu (w niektórych regionach można go sadzić
trzy razy do roku, ale plantacje często niszczą cyklony). Brakuje przemysłu.
Jednak Madagaskar to
nie jest już wyspa dzika i
niezamieszkała. Są miejsca, gdzie trudno dojść czy
dojechać, ale nie jest to już
dzika wyspa. Człowieka
czekają niespodzianki, ale
to rzecz normalna (zerwa-

ny most, nieprzejezdna
droga, brak prądu). Do
wszystkiego można się
przyzwyczaić.
Madagaskar od roku
nieoficjalnie zajmuje ostatnie miejsce w światowym
rankingu ekonomicznym,
jest w tzw. dołku gospodarczym po ostatnim kryzysie politycznym. Ciągnie
się on od 16 stycznia 2009
r. Podstawową troską rodzin malgaskich jest przeżycie dnia z regularnym,
normalnym posiłkiem.
Od kogo polscy
Ojcowie Kamilianie
otrzymują wsparcie
w prowadzeniu misji?
W jaki sposób wierni z polskich parafii
mogą wesprzeć
misję kamiliańską
na Madagaskarze?
Podkreślę, że rzeczywiście, na Madagaskarze jesteśmy w stanie przeżyć jako
misja jedynie dzięki pomocy modlitewnej oraz wsparciu finansowo-materialnemu z krajów europejskich.
Wspomniałem już o
mojej pracy w Sekretariacie

Wokół szpitala we Fianarantsoa

Misyjnym, która polega na
organizowaniu środków
finansowych i pomocy
rzeczowej na potrzeby misji na Madagaskarze. To
ciągłe wyjazdy i organizowanie zbiórek na pomoc w
zakupie żywności, leków,
środków pierwszej pomocy, odzieży etc. Również
spotkania z organizacjami
i fundacjami we Francji,
w Austrii, we Włoszech
i w Polsce. Moim zadaniem jest również prowadzenie spotkań i prelekcji
oraz udzielanie wywiadów – tak, aby ta misja
na Madagaskarze mogła
jakoś powiązać koniec z
końcem.
Jeżeli ktoś chciałby pomóc naszej misji, to proszę o kontakt pod moim
obecnym numerem tel.
kom. 0048 788 722 516 lub
poprzez e-mail: prokura.
camille@wp.pl. Za wszelką
pomoc – i modlitewną, i
materialną – składam gorące „Bóg zapłać!”.
Czym znając realia
pracy na misjach –
niebezpieczeństwa,

trudności, uwarunkowania społeczne
– powtórzyłby dzisiaj
Ojciec wybór i drogę
realizacji powołania
kapłańskiego
i zakonnego?
Najważniejsze na misjach to zrozumienie
drugiego człowieka, tolerancja religijna i współpraca pomiędzy ludźmi.
Najtrudniejsze jest przestawienie się na ich myślenie. A wejście w ich tradycje jest właściwie niemożliwe.
Tym niemniej na
Madagaskarze ludzie czekają na kapłana i wiele od
niego oczekują – zarówno
w zakresie pomocy materialnej (przy czym należy
umieć rozróżnić potrzebujących naprawdę od
tych, którzy tylko chcą cię
oszukać), jak i w zakresie
pomocy duchowej (by im
pokazać, jak powinien żyć
prawdziwy katolik).
Radości,
rozczarowania...? Tych jest wiele,
ale nie należy się zrażać.
Radością jest, można powiedzieć, każdy gest czy

uśmiech w podzięce za
pomoc. Rozczarowaniem
może być to, że wiele osób
z Europy nie widzi sensu
pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli chodzi o
rozczarowania ze strony
Malgaszy to – te traktujemy jako normalność – po
prostu nie pracuje się na
„tych samych falach”. Samo

myślenie
Europejczyka
jest inne od nich. My inaczej podejmujemy decyzje.
Powtórzę jednak – odczuwałem
wewnętrzną
potrzebę służby drugiemu
człowiekowi. To chyba był
cel mojego życia, który
chciałem osiągnąć i poprzez pracę misyjną chyba
się to udało.

SEKRETARIAT
MISYJNY
MADAGASKAR –
KAMILIANIE
O. JERZY WILK OSCam

REFERENT MISYJNY
ul. Poniatowskiego 14
05-092 Buraków – Łomianki, POLSKA
tel. kom. (0048) 788 722 516
e-mail: prokura.camille@wp.pl
KONTO:
ZŁOTY: 25 1020 2528 0000 0902 0178 6102
EURO: 30 1020 2528 0000 0702 0178 6110
IBAN: PL 30 1020 2528 0000 0702 0178 6110
BIC: BPKOPLPW

Rodzina Kamiliańska – świeccy pomocnicy w szpitali
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Z ŻYCIA PARAFII

Sakrament Namaszczenia Chorych
– umocnienie duszy i ciała

11 lutego w Kościele obchodzony jest Światowy
Dzień Chorego. Dzień ten ustanowił papież
Jan Paweł II 13 maja 1992 r. poprzez list
do przewodniczącego Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza
Angeliniego. Miało to miejsce w 75 rocznicę
objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na
życie świętego Papieża. Obecnie święto obchodzone
jest w dniu wspominania w Kościele powszechnym
pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.

Światowy Dzień Chorego w Sanktuarium Przemienia Pańskiego w Cmolasie

BÓG NIEUSTANNIE CHCE NAS UZDRAWIAĆ
W parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
odbyły się uroczości związane ze Światowym Dniem
Chorego. Eucharystii przewodniczył ks. bp Kazimierz
Górny, który modlił się w
intencji osób chorych, niepełnosprawnych i w starszym wieku, a także w intencji służby zdrowia oraz
wszystkich którzy posługują cierpiącym. W homilii
ks. Biskup przywołał wydarzenia związane z objawieniami Maryi w Lourdes,
a także wskazał na wiele
postaci z historii kościoła,
które poprzez cierpienie
i służbę chorym kształtowały swoje święte życie.
Po homilii nastąpił obrzęd
sakramentu namaszczenia

chorych, który przyjęło
259 osób. Na zakończenie
Eucharystii miało miejsce
błogosławieństwo chorych
Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.
Rozważając w tym dniu
tajemnice ludzkiego cierpienia oraz miłości Boga,
warto przywołać słowa
św. Jakuba Apostoła, który
ogłasza w swoim liście ten
ustanowiony przez Pana
Jezusa sakrament. Czyni to
w następujących słowach:
„Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów
Kościoła, by się modlili nad
nim i namaścili go olejem
w imię Pana. A modlitwa
pełna wiary będzie dla
chorego ratunkiem i Pan
go podźwignie, a jeśliby

popełnił grzechy, będą mu
odpuszczone” (Jk 5, 14n).
Taka modlitwa, o którą
prosi się kapłana i w której
uczestniczą chorzy, wypływa z wiary, że Bóg nieustannie nam dopomaga i
chce nas uzdrawiać. Każdy kto prosi Boga z wiarą,
może ufać, że otrzyma to, o
co prosi, gdyż modlitwa kapłana jest związana mocą
samego Chrystusa. Taka
modlitwa i sakrament namaszczenia ratują chorego
z niebezpieczeństwa zła
wywołanego przez chorobę. Dzięki temu sakramentowi cierpienie i ból fizyczny mogą stać się okazją do
ratunku dla człowieka, jego
ocalenia i zbawienia.
Ks. Łukasz Mariuszyc

Liturgii przewodniczył
ks. bp Kazimierz Górny

DARY MIŁOSIERDZIA W DUCHU ŚW. BRATA ALBERTA
Zwykła torba papierowa mogła umilić święta Bożego Narodzenia. Na taki
pomysł wpadła diecezjalna
Caritas, która na zakończenie Roku Miłosierdzia
przygotowała papierowe
torby z nadrukiem „Torba
miłosierdzia św. Brata Alberta”.
Wypełnienie tych toreb
było konkretnym czynem
miłosierdzia. Wzięte z oł-
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tarza Miłosierdzia przez
rodziny z naszej parafii, zostały następnie przed świętami Bożego Narodzenia
wypełnione konkretnymi
darami dla najbardziej potrzebujących. W naszej parafii złożonych zostało 20
takich toreb. Ich widok nas
bardzo uradował.
Zawierały one trwałą
żywność, słodycze, środki
czystości i art. higieniczne
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itp. Z zawartości złożonych
toreb Parafialne Koło Caritas przygotowało 33 torby
miłosierdzia. I tak: 19 toreb
przygotowanych zostało
dla Cmolasu, 9 dla Hadykówki i 5 dla Mechowca.
Obdarowano nimi w szczególności osoby starsze,
samotne, a także rodziny
wielodzietne. Sprawiły one
wiele nieoczekiwanej radości obdarowanym.

Za życzliwość serca i
podzielenie się miłością
członkowie Parafialnego
Koła Caritas składają serdeczne
podziękowanie
ofiarodawcom. Nadal zachęcamy do wspólnego
działania na rzecz potrzebujących. Tym sposobem
rozbudzajmy miłosierdzie i
społeczną wrażliwość.
Parafialne
Koło Caritas

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość
Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako
uroczystość Trzech Króli. W tym dniu
w Sanktuarium Przemienia Pańskiego
w Cmolasie odbył się koncert kolęd
zatytułowany „Gloria in excelsis Deo – Chwała
na wysokości Bogu”.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE „GLORIA IN EXCELSIS DEO”
Wspólne
kolędowanie
rozpoczęło się po wieczornej
Eucharystii. Uczestnicy koncert mogli usłyszeć szereg
kolęd i pastorałek – znanych,
ale i tych zapomnianych. Koncert poprowadził ks. Łukasz
Mariuszyc, który zachęcił do
wspólnego kolędowania, a
tym samym uwielbienia Boga
w tajemnicy Jego narodzenia.
Podczas koncertu wystąpiły dzieci i młodzież z parafialnej Oazy oraz chór para-

fialny pod dyrekcja Pani Renaty Wrażeń. Wśród prezentowanych utworów uczestnicy
usłyszeli następujące kolędy
i pastorałki: „Bracia patrzcie jeno”, „Raduj się świecie”,
„Jadą pastuszkowie”, „Adeste
Fideles”, „Jakaś światłość nad
Betlejem”, „Skrzypi wóz”, „O,
gwiazdo Betlejemska”, „W
maleńkiej stajence”. Pastorałki przeplatane były znanymi
kolędami, które odśpiewali
wszyscy uczestnicy koncertu.

Nie zabrakło więc wspólnego
śpiewania tradycyjnych kolęd, takich jak: „Przybieżeli
do Betlejem”, „Gdy śliczna
Panna”, „Wśród nocnej ciszy”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Anioł pasterzom mówił”
czy „Gdy się Chrystus rodzi”.
W instrumentalne brzmienie
koncertu włączyli się: Agata
Serafin - skrzypce, Pan Łukasz
Bukała - instrument klawiszowy, ks. Łukasz Mariuszy gitara oraz 8-letnia Gabrysia

Pytlak - trąbka. Wprowadzeniem do koncertu było słowo
ks. Michała Batora. Ks. Proboszcz udzielił także błogosławieństwa na zakończenie
wspólnego kolędowania.
Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym oraz przybyłym na wspólne kolędowanie.
Mamy nadzieje, że w Cmolasie ta idea wpisze się na stałe
w radosny czas świętowania
Narodzenia Pańskiego.
Ks. Łukasz Mariuszyc

Nowe członkinie Dziewczęcej Służby Maryjnej: Daria Misiak,
Aleksandra Zielińska, Agnieszka Zielińska, Patrycja Lampart,
Karolina Miroś, Patrycja Miroś, Aleksandra Czachor, Karolina
Mokrzycka, Inga Tworz, Alicja Kiwak i opiekun ks. Łukasz Mariuszyc

W dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego
Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, w parafii
Przemienienia Pańskiego w Cmolasie do wspólnoty
Dziewczęcej Służby Maryjnej zostały włączone nowe
kandydatki. Dziewczęta te przez kilka miesięcy
uczęszczały na spotkania, modliły się i pilnie ćwiczyły
w wypełnianiu „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”.

SZCZEGÓLNIE UKOCHANE
Ks. proboszcz Michał
Bator, poświęcając medaliki
MB Niepokalanie Poczętej,
powiedział do kandydatek:
„Drogie Dziewczęta. Za
chwilę przyjmę was w imieniu naszej parafii do Dziewczęcej Służby Maryjnej i
udzielę
błogosławieństwa.
Matka Boża, Królowa Polski, zatroskana o losy swego
Syna na polskiej ziemi, czeka
na wiernych pomocników i
sługi całkowicie sobie odda-

ne, jak św. Maksymilian, ks.
kard. Stefan Wyszyński, Łucja, Hiacynta czy Franciszek
– dzieci z Fatimy. Abyście
jak najszybciej się do nich
upodobniły i ich gorliwie naśladowały, będziemy modlić
się, aby Matka Boża przyjęła
Was za swe szczególnie ukochane dzieci i trzymając blisko przy swym Sercu, kształtowała Wasze serca, napełniając je gorącą miłością ku
Bogu i bliźnim. Wy zaś, pra-

DZIECI MARYI

gnąc z każdym dniem więcej
Ją kochać i stawać się coraz
lepszymi Jej dziećmi, w dalszym ciągu wiernie wypełniajcie «Pięć Zadań Dziecka
Maryi». Bądźcie posłuszne
swoim rodzicom i wychowawcom. Żyjcie w zgodzie
i miłości, aby zaproszony
przez tę miłość mieszkał w
Waszej wspólnocie Chrystus. Nieście wszędzie radość
– zwłaszcza tam, gdzie są
ludzie samotni, smutni, cier-

piący. Do ofiary Maryi, która
łączyła się z męką Jej Boskiego Syna, wciąż dodawajcie
wasze drobne umartwienia,
ofiary, dobre czyny. Niech
Waszym stałym pragnieniem
będzie to, aby żyć stale w łasce
i przyjaźni z Jezusem. Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymacie,
niech będzie Waszą tarczą w
walce ze złem i niech Wam
przypomina, że należycie do
Maryi jako Jej dzieci”. (x)
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Na rekolekcjach przygotowujących do złożenia przysięgi KSM

KSM najlepiej sprawdza się w akcji

DZIAŁAMY I ZAPRASZAMY
Przysięga KSM

Niektórzy członkowie oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Cmolasie
zrobili krok naprzód i złożyli
uroczystą przysięgę, by przez
całą swoją młodość służyć
Bogu i Ojczyźnie. 20 listopada 2016 r., w uroczystość
Chrystusa Króla, sprawowana
była w Katedrze Rzeszowskiej
Msza św., podczas której ponad stu młodych ludzi ślubowało oddanie Bogu przez
przynależność do KSM. Samo
wydarzenie poprzedzały dwa
cudowne dni rekolekcji. Z
oddziału KSM w Cmolasie
przysięgę złożyło pięć osób:
Weronika Posłuszna, Gabriela Magda, Zuzanna Karkut,
Izabela Wilk oraz Sylwia Maziarz.
Rekolekcje, które miały
przygotować do świadomego
wypowiadania słów przysięgi,
odbywały się w domu bł. Karoliny Kózkówny. Młodzi ludzie nie tylko uczestniczyli w
konferencjach przybliżających
im strukturę stowarzyszenia i
uświadamiających, jak wielkie
znaczenie ma przysięga, którą
zdecydowali się złożyć, ale też
spędzali czas z uśmiechem,
śpiewając, ciesząc się ze swojej
obecności i przede wszystkim
chwaląc Boga!
Niedzielnej Mszy św.
przewodniczył ks. bp Ordynariusz Jan Wątroba. Członkinie
oddziału KSM w Cmolasie,
które w niej uczestniczyły,
wspominają piękną liturgię i
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emocje towarzyszące im podczas całej uroczystości. Gdy
w katedrze wybrzmiały słowa
przysięgi, młodzi ludzie otrzymali odznaki i legitymacje, co
ma świadczyć o ich oficjalnej
przynależności do szeregów
KSM.
W Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży każdego
roku przybywa nowych członków. Są to nastoletni ludzie,
gotowi nieść Dobrą Nowinę
do swoich środowisk, pełni
radości, miłości i oczywiście
wielkiego zapału. Spotykają
się oni na rekolekcjach, formują swoją duchowość, by
potem działać dla dobra parafii, otoczenia i bliźnich. Ucząc
się chrześcijańskich wartości,
stają się lepszymi ludźmi. Oby
młodych, gotowych szerzyć
naukę Pana, było coraz więcej! Dziękujemy także naszym
koleżankom i kolegom z oddziału, którzy w tej ważnej
chwili razem z nami uczestniczyli w Eucharystii i wspierali
nas modlitwą i obecnością. A
więc...
Przez cnotę, naukę
i pracę, służyć Bogu
i Ojczyźnie – gotów?
GOTÓW!

Przy wigilijnym stole

Dnia 28 grudnia oddział
KSM w Cmolasie po raz kolejny podjął niezwykłą inicjatywę . Tym razem było nią
zorganizowanie
spotkania
opłatkowego, na które zaproszeni zostali stali bywalcy
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oddziału, jak i KSM-owicze,
którzy jeszcze niedawno gościli na spotkaniach.
Radosnym punktem spotkania było lepienie pierogów,
pieczenie ciast i przygotowywanie stołów. Oficjalną część
spotkania rozpoczęła tradycyjna wspólnotowa modlitwa
przy stole i składanie życzeń
przy znaku złamanego opłatka. Główną atrakcją była degustacja przygotowanych dań.
Naszemu spotkaniu towarzyszyły nie tylko aromaty smakowitych potraw, ale i wspólnie śpiewane kolędy. Razem
spędzony czas minął bardzo
szybko i bardzo przyjemnie.
Każdy tego wieczoru wrócił
do domu szczęśliwy i… najedzony.
Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim za trud
i czas włożony w przygotowanie, a także za obecność.
Mamy nadzieję, że to spotkanie stanie się naszą coroczną
tradycją.
Gotów! KSM Cmolas

Tak się bawi,
tak się bawi
KSM

Ferie szkolne to wspaniały czas na to, aby w aktywny
sposób odpocząć po pierwszej części roku szkolnego.
Członkowie KSM w Cmolasie
postanowili ten czas wykorzystać na śnieżne szaleństwa
w Beskidzie Niskim. Przez
trzy dni naszej wycieczki
mieszkaliśmy w budynku

plebani w Desznicy. Dziękujemy serdecznie ks. Józefowi
– proboszczowi tej parafii za
gościnność, której doświadczaliśmy – jak zawsze – w najwyższym stopniu.
W pierwszym dniu naszej
wyprawy wędrowaliśmy ku
uroczej kapliczce Matki Bożej,
pokonują przy okazji głębokie zaspy na górskim szlaku.
Drugi dzień spędziliśmy na
kuligu. Dwoje dużych sań ciągniętych przez konie to rewelacyjna zabawa, która, jak się
okazało, też czasem kończy się
do góry płozami. Mróz i wiatr,
które nam nieco dawały się we
znaki, zostały przezwyciężone
przez spotkanie przy ognisku
z gorącą herbatką i pieczoną
kiełbaską (á propos kiełbasek dziękujemy sponsorom,
którzy nas wyprowiantowali,
oraz p. Krysi, która przygotowała nam ognisko i zaprosiła
do swojej leśnej zagrody).
Trzeciego dnia postanowiliśmy odwiedzić Muzeum
Magurskiego Parku Narodowego. Po poznaniu charakterystycznych cech tego terenu i
jego przyrody, odwiedziliśmy
ważny znak historii i kultury
Łemków, jakim jest cerkiew
św. Michała Archanioła w
Świątkowej Małej.
Trzy dni zabawy pozostały
już we wspomnieniach, ale i
z uczuciem wielkiego niedosytu. Bo chcemy więcej... Kto
nie przeżył niech żałuje hop,
hop, hop...
Z KSM-owskim GOTÓW!

WYDARZYŁO SIĘ...

PANIE Z KGW W HADYKÓWCE IDĄ JAK BURZA
Wydaje się, że spotkania opłatkowe w Hadykówce
weszły już w dobrą tradycję lokalnej społeczności.
Staraniem pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
(pod przew. Urszuli Rząsy) i we współpracy z tutejszą
Szkołą Podstawową (pod dyrekcją Agnieszki Magdy)
oraz Radą Rodziców (pod przew. Ireny Kosiorowskiej)
tegoroczne spotkanie odbyło się w sobotę, 14 stycznia.
Było ono okazją do podzielenia się opłatkiem,
wzajemnego składania świąteczno-noworocznych
życzeń i wspólnego kolędowania.
Może się powtórzę w
ślad za ubiegłoroczną relacją, ale prawda jest taka, że
hadykowska remiza OSP
znowu „pękała w szwach”,
co świadczy o społecznej potrzebie organizowania takich
spotkań. Pośród zaproszonych gości byli: ks. Michał
Bator – proboszcz parafii w
Cmolasie, ks. Marek Kalisiak
– katecheta w hadykowskiej
szkole, Lesław Budzisz – zastępca wójta gminy Cmolas,
Tadeusz Jagodziński – sołtys
Hadykówki, Janusz Urban
– radny gminny, Stefan
Wiśniewski – przedstawiciel Rady Parafialnej, Halina
Rozmus-Kosiorowska – prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Cmolas. Jednak najważniejsi, najbardziej oczekiwani i honorowani byli seniorzy – najzacniejsi, z racji wieku i życiowego doświadczenia, mieszkańcy Hadykówki.
To dla seniorów – z okazji Dnia Babci i Dziadka –
uczniowie
zaprezentowali
widowisko pt. „Betlejemska
kolęda”, w którym przed ma-

łym Jezusem i całą Świętą
Rodziną pokłon składali bohaterowie ulubionych przez
dzieci bajek. Ale tak naprawdę
to nie postaci bajkowe, a hadykowskie dzieci oddawały
chwałę Nowonarodzonemu.
Po spektaklu uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne podczas kameralnego
koncertu kolęd. Ich dziełem
były także własnoręcznie wykonane i gustownie zapakowane aniołki, które otrzymali
wszyscy uczestnicy spotkania.
Miłym
dopełnieniem
spotkania był pyszny poczęstunek przygotowany przez
panie z KGW Hadykówka. W
gwarnej i radosnej atmosferze
znalazł się także czas na okolicznościowe wystąpienia – refleksje, a także podziękowania
dla organizatorek tego miłego wydarzenia. W trudnym
dziele budowania wspólnoty
takie inicjatywy są wprost
bezcenne, godne najwyższego
uznania i wszechstronnego
wsparcia.
Marian Salwik

Na początku było Słowo…

„Betlejemska kolęda” hadykowskich dzieci
P.S. Panie z KGW w Hadykówce idą jak burza. Po opisywanym wyżej spotkaniu opłatkowym weszły w karnawałowe rytmy,
organizując w sobotę, 11 lutego „Karnawałową Biesiadę” – nie
tylko dla hadykowian, ale też dla koleżanek z KGW z Cmolasu,
Mechowca, Ostrów Tuszowskich i Ostrów Baranowskich.

XV Festiwal Teatrów w Trzęsówce 2017

SUKCES NAJMŁODSZYCH AKTORÓW
W niedzielę, 4 grudnia 2016 r. dzieci z naszego przedszkola – Ochronki św. Józefa w Cmolasie
wzięły udział w jubileuszowym XV Festiwalu Teatrów w Trzęsówce. Przedstawiły tam spektakl pt.
„Co wydarzyło się w Betlejem?”.
W niedzielę, 15 stycznia 2017 r. odbyła się Uroczysta Gala Festiwalu, podczas której zostały ogłoszone wyniki rywalizacji na teatralnej scenie. Naszym małym aktorom jury przyznało I
MIEJSCE w kategorii: „Przedstawienie klas „O” i młodszych dzieci”. Indywidulane nagrody w
kategorii: „Najmłodsi Aktorzy” otrzymali: Julia Jadach i Filip Bańka.
Cieszymy się bardzo tym sukcesem dzieci. Wszystkim małym aktorom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy!
(-)

Julia i Filip z nagrodami
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WYDARZYŁO SIĘ...

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W OCHRONCE

Jasełka – na chwałę Bogu, ku radości babć i dziadków
W niedzielę, 8 stycznia
2017 r. w naszym przedszkolu – Ochronce św. Józefa w
Cmolasie odbyła uroczystość

z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Rozpoczęła się ona celebracją
Eucharystii w Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w

intencji Drogich Seniorów,
podczas której modliliśmy
się o dar błogosławieństwa
Bożego i potrzebne łaski w
ich dalszym życiu. Zarówno
rodzice, jak i dzieci aktywnie
uczestniczyli w sprawowanej
Liturgii. Rodzice: P. Wioletta
Posłuszny i P. Andrzej Pięta –
czytali Słowo Boże, młodzież
śpiewała psalm, a dzieci wypowiadały wezwania modlitwy wiernych.
Po zakończeniu Mszy św.
wszyscy udali się do Samorządowego Domu Kultury na
dalsze świętowanie. Tu, przy
pysznym ciastku i kawie, o
co zadbali rodzice, Seniorzy
mieli okazję podziwiać w
„Jasełkach” grę małych aktorów. Spektakl w wykonaniu
najmłodszych nabrał niepowtarzalnego kolorytu dzięki

JUNIORZY DLA SENIORÓW

Spotkanie pokoleń w DPS w Cmolasie

We wtorek, 31 stycznia
2017 r. dzieci z przedszkola –
Ochronki św. Józefa wystąpiły
w Domu Pomocy Społecznej
w Cmolasie. Przedszkolaki zaprezentowały przedstawienie
pt. „Co wydarzyło się w Betlejem?”. Pensjonariusze DPS- u
oraz uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej mogli na

wrodzonej u dziecka spontaniczności. Po „Jasełkach” były
życzenia, toast i – jak to zawsze bywa – prezenty-niespodzianki od dzieci dla Drogich
Seniorów. Spotkanie zostało
też urozmaicone występem
braci Kosiorowskich, którzy
na różnych instrumentach
wykonali tradycyjne kolędy.
Na tej uroczystości nie zabrakło również szczególnych
gości: ks. Michała Batora –
proboszcza i kustosza Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie oraz pana
Eugeniusza Galka – wójta
Gminy Cmolas, którzy swoją
obecnością nadali jej odpowiednią rangę i przyczynili
się do jej uświetnienia. Całe
spotkanie przebiegało w miłej,
serdecznej i radosnej atmosferze.
(-)
nowo przeżyć Tajemnicę Bożego Narodzenia oraz podziwiać grą małych aktorów. Pamiętając o Drogich Seniorach,
przedszkolaki zabrały ze sobą
„słodką niespodziankę”. Dzieci wróciły bardzo zadowolone,
że mogły sprawić innym radość wykorzystując otrzymane
od Boga talenty. W nagrodę za
piękny występ również zostały
obdarowane słodyczami.
s. Barbara

KOLĘDNICY MISYJNI NA KULIGU
W zimnie i w deszczu, w
trudzie i zmęczeniu, ale z radością w sercu blisko 30 małych misjonarzy wyruszyło 26
i 27 grudnia 2016 r., aby kolę-

dować w domach naszej parafii i kwestować na rzecz misji.
Czynili to z wielkim zaangażowaniem, przygotowując się
do tej chwili przez wiele dni.

Dlatego wdzięczni za ich
posługę, zaproponowaliśmy,
by ferie rozpoczęli na saniach.
W niedzielę, 15 stycznia 2017
r. po Mszy św. o godz. 9:00 wy-

Najpierw u Saletyńskiej Pani w Dębowcu... potem „białe szaleństwo”!
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ruszyliśmy na małą wyprawę.
Pierwszym przystankiem był
Dębowiec. Tam jeden z ojców
Saletynów przybliżył nam historię objawień w La Salette.
Po katechezie i krótkiej modlitwie ruszyliśmy dalej. Gdy
dotarliśmy na miejsce kuligu,
zaprzęgi już czekały. Wsiedliśmy do sań i sanek, po czym
ruszyliśmy w drogę! Jazda w
kuligu sprawiła wszystkim
wielką frajdę. Na wygłodniałych czekało ognisko, gdzie
można było upiec kiełbaskę i
napić się gorącej herbaty.
Ks. Marek Kalisiak

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LEKTORSKIE
Od października do grudnia 2016 r. ministranci naszej parafii, którzy służą nam
swoim głosem na ambonie,
uczestniczyli w parafialnym
kursie lektorskim. Cotygodniowe spotkania obejmowały szereg zagadnień z zakresu
fonetyki i retoryki, przygotowanie biblijne i liturgiczne.
Nie zabrakło również praktycznych wskazówek i ćwiczeń. Ten krótki czas miał być
zachętą dla chłopców do osobistej lektury Pisma Świętego
i rzetelnego przygotowania
czytań mszalnych.
Zwieńczeniem kursu była
uroczysta Msza św. połączona
z obrzędem błogosławieństwa
lektorów w rzeszowskiej Katedrze. 10 grudnia Biskup Rzeszowski Jan Wątroba udzielił
błogosławieństwa blisko 130
lektorom. Pośród nich słowa:
„Przyjmij tę Księgę Świętą,
otaczaj ją szacunkiem i wiernie przekazuj Słowo Boże
ku chwale Boga i pożytkowi
wiernych” – usłyszało 17 ministrantów naszej parafii. Oby
wytrwali w wierności złożonemu wówczas przyrzeczeniu:

Lektorzy w Katedrze Rzeszowskiej

Przyrzekam święte
czynności lektora
wypełniać pobożnie,
gorliwie i radośnie,
na chwałę Bożą
i dla dobra wspólnoty
parafialnej. Ponadto
przyrzekam, troszczyć
się o stan łaski Bożej
w mojej duszy,
a także żyć według
głoszonego
Słowa Bożego.
Ks. Marek Kalisiak
Lektorzy z Cmolasu w dolnym kościele Katedry

MINISTRANCI NA PODIUM

Ministranci trzymają poziom!

Już po raz XXII odbył
się w styczniu Turniej w
Halowej Piłce Nożnej Ministrantów „O Puchar Księdza
Biskupa”. O tę nagrodę walczyli w tym roku również
ministranci naszej parafii.
Chłopcy ze szkoły podstawowej grali w poniedziałek,
23 stycznia i wywalczyli 2
miejsce w diecezji. Dzień
później reprezentacja gimnazjalistów zwyciężyła w
turnieju, awansując tym samym do rozgrywek ogólnopolskich, które odbędą się
1-2 maja w Częstochowie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Ks. Marek Kalisiak
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Z ŻYCIA SANKTUARIUM
14.01.2017

Liturgia z okazji XVI Zjazdu
Sołtysów powiatu kolbuszowskiego.
Liczba uczestników – 120.

11.02.2017

Liturgia z okazji Światowego Dnia Chorego pod przewodnictwem
ks. bp. Kazimierza Górnego – Pierwszego Biskupa Rzeszowskiego.
Sakrament namaszczenia chorych przyjęło 259 wiernych

NA CHWAŁĘ PANU BOGU
I KOŚCIOŁOWI
ORAZ PARAFII I SANKTUARIUM
W CMOLASIE

NA CHWAŁĘ PANU BOGU
I KOŚCIOŁOWI
ORAZ PARAFII I SANKTUARIUM
W CMOLASIE

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

dla Państwa
Ireny i Stanisława Luberów

Firmie „Stolarnia
Władysław i Dominik Bąk” z Cmolasu

za dar 230 tys. zł
na wymianę okien i renowację witraży
w kościele parafialnym w Cmolasie.

za nieodpłatne wykonanie i darowanie
szopki bożonarodzeniowej
w kościele parafialnym w Cmolasie.

Niechaj Pan Jezus Przemieniony
błogosławi w Państwa codziennym życiu!

Niechaj Pan Jezus Przemieniony błogosławi
w Panów pracy i codziennym życiu!

Kapłani i wspólnota parafialna w Cmolasie

Kapłani i wspólnota parafialna
w Cmolasie

KRONIKA PARAFIALNA
SIERPIEŃ 2016 - LUTY 2017

Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
23.10.2017
30.10.2016
5.11.2016
20.11.2016
12.12.2016
18.12.2016
26.12.2016
8.01.2017
14.01.2017
15.01.2017

29.01.2017
12.02.2017

Kacper Marcin Sukiennik
Maksymilian Kosiorowski
Nikola Baner
Michalina Wilczek
Faustyna Monika Czachor
Dominika Zygmunt
Mateusz Ryszard Wilk
Jakub Czachor
Michalina Halat
Mateusz Ryszard Wilk
Robert Pełka
Izabela Puzio
Igor Łagoda
Jerzy Michał Sokół
Kornelia Katarzyna Lizak
Bartłomiej Grzegorz Serafin
Klaudia Olesiak
Dawid Stróż
Xavier Franciszek Kasza

Redaguje zespół: Asystent kościelny - ks. Michał Bator
Adres redakcji: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego,
36-105 Cmolas 252a
tel. +48 17 2837704; tel./fax +48 17 2837645; kom. 791891500
e-mail: kancelaria@parafiacmolas.pl oraz redakcja@parafiacmolas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, zmiany tytułów oraz poprawek stylistycznych.
Redaktor prowadzący: Marian Salwik Skład: Barbara Pulak
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Sakrament małżeństwa zawarli:
20.08.2016 Bartłomiej Skowron i Monika Żarkowska
27.08.2016 Kamil Karol Kusy i Magdalena Jachyra
3.09.2016 Daniel Halat i Bernadetta Ziętek
Kamil Maciej Kłosiński i Patrycja Sokół
22.10.2016 Marek Ryszard Gradowski i Patrycja Paulina Magda
29.10.2016 Jacek Krzysztofiński i Karolina Maria Wilk

Odeszli do wieczności:
12.10.2016
15.12.2016
27.12.2016
3.01.2017
18.01.2017
19.01.2017
20.01.2017
25.01.2017
31.01.2017
3.02.2017
4.02.2017
5.02.2017
13.02.2017

Stanisława Lewicka
Zofia Wilk
Stanisław Skowroński
Ks. Władysław Sitko
Jan Lewicki
Jan Stanisławski
Stanisława Wrzask
Genowefa Maciąg
Aleksander Magda
Zygmunt Magda
Czesław Jachyra
Edward Garbacki
Kazimierz Kapusta
Michalina Drzał
Stefania Czachor

Umocnić Chrystusa w sercach i rodzinach
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W CMOLASIE

5-7.04.2017

PIĄTEK, 7.04.

RODZINA DOMOWYM KOŚCIOŁEM
(Błogosławieństwo małżeństw)

Rekolekcjonista: o. mgr lic. Józef Mizera, kapucyn

ŚRODA, 5.04.

JEZUS UZDRAWIA NAS MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
(przynosimy domowe krzyżyki)
CMOLAS:
8.00 Msza św.: Uzdrawiające i przemieniające
serce działanie Ducha Świętego
17.30 Msza św.: Uzdrawiające i przemieniające
serce działanie Ducha Świętego
18.30 Nauka stanowa dla mężczyzn z przyrzeczeniem bycia dobrym ojcem na wzór św.
Józefa
19.30 Nauka i spotkanie z Chrystusem
dla młodzieży
MECHOWIEC:
9.30 Msza św.: Uzdrawiające i przemieniające
serce działanie Ducha Świętego
16.00 Msza św.: Uzdrawiające i przemieniające
serce działanie Ducha Świętego
HADYKÓWKA:
11.00 Msza św.: Uzdrawiające i przemieniające
serce działanie Ducha Świętego

CZWARTEK, 6.04.

GŁOSIMY SŁOWO BOŻE I WEDŁUG NIEGO ŻYJEMY
(Intronizacja Pisma św. i rozesłanie apostolskie)

8.00
17.30
18.00
19.00

CMOLAS:
Msza św.: Żyjemy zgodnie ze słowem Bożym
i głosimy je bliźnim
Nowenna do Pana Jezusa Przemienionego
Msza św.: Żyjemy zgodnie ze słowem Bożym
i głosimy je bliźnim
Nauka stanowa dla kobiet z przyrzeczeniem bycia dobrą mamą na wzór Matki
Bożej

MECHOWIEC:
9.30 Msza św.: Żyjemy zgodnie ze słowem Bożym
i głosimy je bliźnim
16.00 Msza św.: Żyjemy zgodnie ze słowem Bożym
i głosimy je bliźnim
HADYKÓWKA:
11.00 Msza św.: Żyjemy zgodnie ze słowem Bożym
i głosimy je bliźnim

8.00
17.30
18.00
19.00

9.30
16.00

CMOLAS:
Msza św.: Przyoblekamy się w Chrystusa
i jesteśmy dobrym Jezusem dla domowników
Droga krzyżowa
Msza św.: Przyoblekamy się w Chrystusa
i jesteśmy dobrym Jezusem dla domowników
Zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem
rodzin
MECHOWIEC:
Msza św.: Przyoblekamy się w Chrystusa
i jesteśmy dobrym Jezusem dla domowników
(błogosławieństwo małżeństw)
Msza św.: Przyoblekamy się w Chrystusa
i jesteśmy dobrym Jezusem dla domowników

HADYKÓWKA:
11.00 Msza św.: Przyoblekamy się w Chrystusa
i jesteśmy dobrym Jezusem dla domowników
(błogosławieństwo małżeństw)

Przyjdź, Chrystus czeka właśnie na Ciebie!

INWESTYCJE

W PARAFII CMOLAS W ROKU 2016
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA parafialnego
pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
ZAKRES PRAC: docieplenie stropu wełną mineralną
grub. 20 cm. - 806.00 m2 60 450,00 zł, wymiana stolarki
okiennej aluminiowej - 32 szt. - 116,75 m2 124 030,00 zł,
wymiana stolarki drzwiowej - szt.7-16,75 m2 64 320,00 zł.
CAŁKOWITY KOSZT - 248,800,00 zł.
Wykonawca: FIRMA BUDOWLANA „REMBISZ”, Zielonka 39A,
36-130 Raniżów
RENOWACJA WITRAŻY w kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie
ZAKRES PRAC: oczyszczenie, przeołowienie, osadzenie
w nowej konstrukcji okien (100 m kw.)
CAŁKOWITY KOSZT - 90.000,00 zł
Wykonawca: Pracownia Witraży „MALWIS” Małgorzata
Wiśniewska
RENOWACJA KAPLICY CMENTARNEJ w Cmolasie
ZAKRES PRAC: malowanie elewacji, malowanie podbitki
drewnianej, wymiana 10 m koryta rynnowego, malowanie
części metalowych okien, uszczelnianie dekarskie części
dzwonnicy, malowanie dachu, mocowanie nowego
nagłośnienia zewnętrznego.
CAŁKOWITY KOSZT - 5000,00 zł
Wykonawca: „Obróbka kamienia” – Kazimierz Mokrzycki,
Cmolas 89A
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Kolędy i pastorałki
na instrumenty i głosy
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