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PRZECZYTAJ I POMYŚL

tekst: Ks. dr Paweł Romanowski

Rafael, Cudowny połów, Muzeum Watykańskie

Ewangelia
wg św. Łukasza 5, 1-11
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret,
że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń
na głębię i zarzućcie sieci na połów». A Szymon
odpowiedział: «Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy
i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę
sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo
ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą.
Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi
do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza,
którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

WEZWANI
DO ZAWIERZENIA
Około roku 738 przed
Chrystusem umiera, ukarany trądem za grzech pychy, król Ozjasz i kończy się
czas dobrobytu i autonomii
Izraela. W tym to czasie, w
ostatnich dniach życia króla,
dokonuje się powołanie kilkunastoletniego Izajasza na
proroka, którego w tradycji
chrześcijańskiej nazywamy
Ewangelistą i Apostołem
Starego Testamentu bo zarówno w Ewangeliach, jak i
w innych pismach nowotestamentalnych znalazło się
najwięcej aluzji właśnie do
jego nauczania.
W jerozolimskiej świątyni, którą wybudował król
Salomon, Izajasz doznaje
nadzwyczajnej wizji spotkania z Bogiem. Odpowiada
inaczej niż jego władca –
wielką pokorą i uniżeniem.
W opisie tego spotkania
przebija z jednej strony niemożność opisania w słowach
doskonałości Bożej – serafini

przed Bożym tronem jedynie
powtarzają w kółko słowa:
Święty, Święty, Święty, a z
drugiej strony wielka świadomość niegodności, w jakiej z powodu grzechu znajduje się prorok. Bóg jednak
nie gorszy się grzesznikiem
i przychodzi mu z pomocą
serafina,
oczyszczającego
jego usta ogniem wziętym
z ołtarza ofiarnego. Od tego
oczyszczenia zrodziła się w
Izajaszu nowa ufność i dyspozycyjność wobec woli i
planów Bożych – „Oto ja
poślij mnie” – odzywa się już
po oczyszczeniu przez boski
ogień zaczerpnięty z miejsca
składania ofiar Bogu.
Podobne uczucia zrodziły się w sercu Piotra,
który dopiero wtedy, kiedy się przekonał o swojej
grzeszności i braku zaufania
względem Jezusa wykrzykuje: „Odejdź ode mnie Panie,
bom jest człowiek grzeszny
(Łk 5, 8). Dopiero wtedy,

kiedy się przekonał, że w
sprawach połowu ryb trzeba bardziej słuchać cieśli z
Nazaretu, dochodzi do niego,
że jego działanie i wieloletnie
doświadczenie jako rybaka,
bez Chrystusa jest bezowocne, a staje się obfite wówczas,
kiedy jest się złączonym z
Chrystusem. Posłuszeństwo
słowom Jezusa, na które wypełniły się sieci uczyniło jego
i apostołów wysiłki skutecznymi.
Uczeń Jezusa, jakim jest
każdy z nas, na mocy chrztu
jest wezwany, podobnie jak
Izajasz, Piotr i Paweł, do
całkowitego zawierzenia słowu Pana, do uznania swej
grzeszności i do posłuszeństwa nawet wtedy, kiedy
nakaz („Wypłyń na głębię
i zarzućcie sieci”, Łk 5, 4b)
wydaje się niedorzeczny,
daremny i wbrew swojemu
doświadczeniu. Wezwanie
Boże nie jest skierowane jedynie do księży, zakonników,

zakonnic, katechetów świeckich, ale – jak to podkreśla
w swym nauczaniu Sobór
Watykański II – do każdego
z ochrzczonych. Każdy na
swój sposób ma się trudzić,
aby pomagać naszym braciom dostępować zbawienia,
gdyż każdy z nas jest podtrzymywany i umacniany
przez łaskę Bożą, jak przypomina dziś w drugim czytaniu św. Paweł (1 Kor 15,10).
W tym zadaniu pomoże
nam często zabierany ogień
z ołtarza Pańskiego, którym
jest niedzielna Eucharystia.
Zwłaszcza, że od dwóch tysięcy lat na każdej Mszy św.
powtarzamy słowa usłyszane przez Izajasza w jerozolimskiej świątyni – „Święty,
Święty, Święty jest Pan Bóg
zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały”. Pokornym i
wytrwałym pełnieniem Jego
woli możemy się przyłączyć
do jej pomnażania wokół
nas.
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SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Homilia na
zakończenie roku
kalendarzowego
2015
Dzisiaj mamy ostatni
dzień roku kalendarzowego. W momencie dokonywania podsumowania roku należy mieć na
uwadze, iż każdy przeżyty
dzień jest darem. Dlatego,
jakkolwiek wykorzystaliśmy możliwości, dziś powinniśmy podziękować za
każdą minutę mijającego
roku. W oparciu o dzisiejsza Ewangelię pytajmy
siebie, czy dopuściliśmy
Boga by wszedł do naszego życia, naszych planów,
życiowych projektów, do
tych wydarzeń, które tworzą nasze dni?
Przyjąć Jezusa, to znaczy pozwolić się Jezusowi
zakwestionować. To znaczy, pozwolić, by Jego zdanie oświeciło nasze najskrytsze myśli, chociażby
nasze działania na polu
towarzyskim czy służbowym. Czy w tym mijającym roku potrafiliśmy
dostrzec znaki obecności
Jezusa w naszym życiu?
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Jezus nigdy nie jest jedynie biernym widzem, ale zawsze działa
z mocą! Niesie nowe życie, przebaczenie, wskazówki i odnowę.
Ukazuje nowe drogi, zachęca, wyjaśnia i otacza miłością.
W tym kontekście podziękujmy:
– za Rok Miłosierdzia ogłoszony z woli Ojca Świętego
oraz za dzieła duchowego nawrócenia i świadczenia miłosierdzia
względem bliźnich,
– za odpust parafialny ku czci Pana Jezusa Przemienionego,
celebrowany pod przewodnictwem naszych Pasterzy,
z udziałem licznych pielgrzymów, tak w formie zorganizowanej
(1000 osób) jak i indywidualnych, wpisany na trwałe w życie
duchowe i tradycję regionu kolbuszowskiego,
– za Diecezjalne Spotkanie Młodych (740 osób) dla których był
to czas refleksji i umocnienie w wierze,
– za kult Jezusa w tajemnicy Przemienienia, przejawiający się
w celebracji cotygodniowej Nowenny do Przemienienia Pańskiego.
Wielu wierzących przychodzi by Bogu złożyć uwielbienie,
dziękczynienie, przebłaganie i prośby. By wyrazić to obrazowo,
przedkładam kwartalne zestawienie, w którym były: prośby o
łaski (43), o uzdrowienie ducha (49), o uzdrowienie ciała (52),
podziękowania (63).
Oto jedno z nich zapisane w 6 sierpnia 2015 r., czyli w samą
uroczystość Przemienienia Pańskiego: Panie Jezu Przeminiony,
za wstawiennictwem Ojca Świętego dziękuję Ci za cud, który
otrzymał 6.08.2015 mój Kubuś. Mając 7 lat nie mówił, 6
sierpnia zaczął wypowiadać słowa, a teraz mówi wszystko. Panie
Jezu, proszę o dalszą przemianę. Parafianka z Brzegu Dolnego
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Wzrastanie w wierze
dokonuje się we wspólnocie Kościoła, jaką jest
wspólnota parafialna. W
płaszczyźnie duchowej odnotujmy następujące fakty:
sakrament chrztu przyjęło 51 dzieci (Cmolas – 32,
Mechowiec – 6, Hadykówka – 13). które zostały
wszczepione w Kościół oraz
stały się uczestnikami jego
posłania (KKK 1213); sakrament bierzmowania z
rąk JE. ks. bpa Kazimierza
Górnego przyjęło 47 osób,
jeszcze ściślej związując się
z Kościołem, i otrzymując szczególną moc Ducha
Świętego (por. KKK1285);
sakrament namaszczenia
chorych, przyjęło 239 osób
– zostali umocnieni, obdarzeni pokojem i odwagą, by
przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub
starości (por. KKK 1532);
sakrament
małżeństwa
przyjęło 18 par, życzymy
im wszystkim, by żyli długo
i szczęśliwie.
W mijającym roku
do wieczności odeszło 30
osób. Niech Chrystus przygarnie ich do siebie i zostaną włączeni w Jego śmierć i
zmartwychwstanie!

We wspólnocie parafialnej doszło w roku 2015
do zmian personalnych:
1. Z dniem 26. sierpnia
odszedł z naszej parafii
długoletni spowiednik ks.
Józef Żółtek oraz wikariusz
ks. Mateusz Rachwalski.
Dziękowaliśmy im za gorliwą posługę, a powitaliśmy
ks. Marka Kalisiaka.
2. Z dniem 1 października nastąpiła zmiana w
zarządzaniu cmentarzem.
Podziękowaliśmy długoletniemu zarządcy p. Józefowi
Dłużniowi. W moim imieniu zarząd przejął p. Szymon Słowiak.
Pragnę podziękować
wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwie parafialnym: Radzie Ekonomicznej, Radzie Parafialnej,
Akcji Katolickiej, Caritas,
chórowi, młodzieży (Oaza,
KSM, grupa misyjna), Liturgicznej Służbie Ołtarza,
Dziewczęcej Służbie Maryjnej, osobom zaangażowanym apostolstwo modlitwy (róże różańcowe, modlitwa za kapłanów) oraz
wszystkim, którym leży na
sercu dobro Kościoła.

Wasze zaangażowanie w życiu
parafialnym ma również przełożenie
na przeprowadzone inwestycje, które
w 2015 r. opiewały na kwotę 76159 zł.
Spójrzmy na realizowane projekty:
1. Nagłośnienie kościoła pw.
Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
2. Prace remontowo-konserwatorskie
pokrycia dachowego na budynku
plebani w Cmolasie.
3. Odnowienie zewnętrznej elewacji
kościoła pw. Trójcy Świętej w
Mechowcu.
4. Prace porządkowo-pielęgnacyjne
drzewostanu przy zabytkowym
kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie.
5. Zakup automatu myjącego ET
4045.
6. Zgoda na nieodpłatne użyczenie
budynku terapii zajęciowej, Cmolas
273.
7. Włączenie się w projekt
parafialnych elektrowni
fotowoltaicznych.
Sposób finansowania:
dotacja – 10000 zł.,
finanse parafii – 66159 zł.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie
i ofiarność, tak na płaszczyźnie
duszpasterskiej, jak i inwestycyjnej.
Wraz z księżmi wikariuszami
życzę Wam szczęścia i pomyślności
w roku 2016
oraz wszelkich łask od Boga!
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

tekst: Ks. Michał Bator

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC
„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają,
i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek,
nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze
twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem
miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież
i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym
tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to
samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu,
jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż
samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze
i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka,
i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych
i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.” (Łk 6, 27-36)
Każdy z tych, którzy otrzymali świąteczne życzenia z Watykanu,
na kopercie, mogli znaleźć dodatkowy napis:
Misericordes sicut Pater
(Miłosierni jak Ojciec). To
hasło rozpoczętego 8 grudnia 2015 r. przez Ojca św.
Franciszka Jubileuszowego
Roku Świętego, Roku
Miłosierdzia. Ten trzeci w
historii Kościoła nadzwyczajny jubileusz (poprzedni
był ogłoszony w 1983 r. przez
św. Jana Pawła II) jest liczony od 50 lat po zakończeniu
Soboru Watykańskiego II,
a nie jak dwa poprzednie,
które wypływały z rocznicy Odkupienia. Wtedy bowiem rozpoczęło się nowe,
inne wyjście Kościoła do
świata. A na zakończenie którego czytano przypowieść o Miłosiernym
Samarytaninie.
Ten tekst powyższy, z
Ewangelii św. Łukasza jest
drugim z trzech zaproponowanych w zeszłym okresie
Wielkiego Postu tekstów, w
którym Ojciec św. chce, aby
ludzie Kościoła medytowali
o Bożym miłosierdziu. Ma
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to być czas, kiedy uświadamiamy sobie nadzwyczajność jubileuszu, odczucie,
że żyjemy w bardzo konkretnym
doświadczeniu
łaski Bożej, czas wykorzystania szansy na kompletnie
nowy początek życia. Czasu,
w którym mamy być, według słów Ojca Świętego,
„wyspami miłosierdzia na
morzu obojętności” gdyż
nawet odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Taki bowiem był też
sens jubileuszu w Starym
Testamencie.
Rok jubileuszowy to
czas, kiedy dajemy Panu
Bogu możliwość naprawienia tego w naszym życiu,
co z własnej nieudolności przyszło nam popełnić
wbrew Panu Bogu i bliźnim.
Musimy pozwolić zadziałać
na nowo w naszym życiu.
Papież uświadamia, że już
od pierwszych kart Biblii
Starego Testamentu Bóg
jako pierwszy wychodzi do
pogubionych – najpierw
Adama, a potem Kaina, któremu daje szczególne znamię ochraniające go od kary

W BLASKU PRZEMIENIENIA 1 (851) 7 lutego 2016 r.

za grzech bratobójstwa (w
komentarzach żydowskich
jest to pierwsza litera imienia Bożego Jhwh; tzw jota).
Bo w hebrajskim oryginale
Jahwe mówi: „krew brata
twego krzyczy do mnie”. W
tym tekście jest liczba mnoga, bo przez brata nie narodził się syn, wnuk, prawnuk.
A wiec ogromna wina.
Dlaczego ta krew nie jest
wysłuchana? A dlatego , że
krew Jezusa krzyczy głośniej, niż krew Abla, która
jedynie woła o sprawiedliwość. Krew Syna Bożego
woła o przebaczenie. Inny
obraz miłosiernego Boga
to ochrona Lota, który, jako
wciąż niezdecydowany, aby
wyjść z zagrożonej Sodomy,
jest porwany przez aniołów, aby mógł się schronić
przed wielką karą. Ojciec
św. podkreśla, że Łukaszowe
„Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny”
jest innym przełożeniem
Mateuszowego Kazania na
Górze, którego finał brzmiał
„Bądźcie doskonali, jak
Ojciec wasz jest doskonały”. Co jest echem starotestamentalnego „święty-

mi bądźcie, bo Ja jestem
Święty”.
Aby dobrze przeżyć ten
czas, trzeba sobie uświadomić, kim jestem, jak reaguję
w spotkaniu z ludźmi potrzebującymi, co ludzie ze
mnie mają, kiedy są ze mną,
kiedy mnie słuchają i widzą.
Aby wejść w tę czułość Boga
na ludzką nędzę, trzeba więc
korzystać z 15 rozdziału św.
Łukasza, który jako jedyny
z grona Ewangelistów był
lekarzem i był tak czuły na
ludzkie cierpienie i opuszczenie. Obrazy zaczerpnięte
w swych przypowieściach,
zalanie ran winem i oliwą
(co było oznaką złożenia
ofiary, albowiem każdą ofiarę w Jerozolimie oblewano
oliwą i winem), ogromne
wzruszenie ojca jednego z
synów, poruszające dogłębnie całą osobę (słowo użyte
przez Ewangelistę nie da
się łatwo przetłumaczyć –
może oznaczać: viscera misericordiae – wnętrzności,
a niektórzy tłumacze wolą
mało ładne słowo – flaki),
który już za życia swego ojca
chciał jego końca i zagarnięcia majątku. W tej sce-

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
nie spełnia się Boże słowo:
„gdzie wzmógł się grzech,
tam jeszcze obficiej rozlała
łaska”. Dobitniej ukazuje to
scena z uschłą figą.
Musimy na modlitwie
doświadczyć, że Jezus kocha nas darmowo, mimo,
że jesteśmy przez wiele lat
bezowocni. Umocnijcie wasze serca - to drugi tekst zaproponowany przez Papieża
z Listu Jakuba (5, 7-11).
Umocnijcie wasze serca,
Aby być miłosiernym, trzeba być mocnym, Bóg ob-

tekst: Ks. dr Paweł Romanowski

jawia swoją wszechmoc w
lasce przebaczenia, jak nas
uczy liturgia eucharystyczna. Kiedy mocujemy się ze
swoją miłością względem
drugiego, kiedy się mocujemy z ludzką obojętnością,
podłością, niewdzięcznością, w szczególności tych,
na których liczymy, którym
ufamy, to najważniejsze jest
pytanie: „Jak reagujemy,
kiedy trafiamy na ścianę, na
wrogość, a my chcemy, aby
w życiu innych zaszłą zmiana. Co wtedy zrobić, czekać

czy trzasnąć drzwiami?”.
Miłosierdzie nie jest
dla słabych. Trzeba być
mocnym, aby po Bożemu
rozprawić się z oporem,
niewdzięcznością, odrzuceniem. Ta moc płynie z
Bożego serca, bo On ratuje człowieka nawet wbrew
jego woli. Aniołowie muszą
wywlec Lota z Sodomy. Tę
piękna prawdę przypomina
nam Eucharystia, odprawiana na chlebie niekwaszonym. Izraelici nie mieli
chleba zaprawionego, kiedy

uciekali z Egiptu, oni byli
nieprzygotowani.
Najlepszym
sposobem i najowocniejszym
będzie próba zdobycia na
modlitwie tego wielkiego
doświadczenia bycia ukochanym przez Ojca, jak to
zrobili święci w swym życiu.
Odkryć, że Bóg Jest sercem,
że wybacza nie tylko, co złego uczyniliśmy, ale i to zło,
które moglibyśmy popełnić,
ale On te kłody pozabierał z
drogi naszego życia.

Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej przez papieża Franciszka

JUBILEUSZOWE DRZWI
W Jubileuszowym Roku
Miłosierdzia Ojciec Święty
udzielił odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami
(sakramentalna spowiedź,
Komunia św. i modlitwa w
intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w
Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi
Świętych otwartych w czterech bazylikach większych
Rzymu, a także do katedry
i kościołów wyznaczonych
przez biskupa diecezjalnego.

MIŁOSIEDZIA

Biskup Rzeszowski Jan Wątroba
wyznaczył jako kościoły jubileuszowe następujące świątynie:
Katedra w Rzeszowie
Bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie
Bazylika Mniejsza w Gorlicach
Bazylika Mniejsza w Dębowcu
Kościół Ojców Franciszkanów w Jaśle
Kościół Narodzenia NMP we Frysztaku
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Strzyżowie
Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej w Głogowie Młp.
Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej w Czudcu
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata w Sokołowie Młp.
Kościół Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.,
Kościół Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie
Kościół Wszystkich Świętych w Kolbuszowej
W BLASKU PRZEMIENIENIA 1 (851) 7 lutego 2016 r.
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WYWIAD

FENOMEN KULTU

PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Na pytania
odpowiedział

ks. dr
Michał Łukasik
– proboszcz parafii
pw. Niepokalanego
Serca Najświętszej
Maryi Panny
w Kopciach
Co sprawiło, że napisał
Ksiądz pracę
doktorską, której
temat dotyczy kultu
Przemienienia
Pańskiego
w Cmolasie?
Najważniejszym
powodem zainteresowania
się parafią w Cmolasie jest
istniejące
Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego i
kult Jezusa Przemienionego w ikonie Przemienienia.
Sięga on XVI w., kiedy to
Przemieniony Jezus ukazał się Wojciechowi Borowiuszowi. Kult oddawany
Chrystusowi na tym miejscu liczy więc już ponad
czterysta lat. Na tym miejscu miejscowy lud oraz
pielgrzymi w szczególny
sposób oddają kult Chrystusowi w tajemnicy Przemienienia.
Ciągłość kultu, licznie
przybywający pielgrzymi
oraz nieustanny rozwój
Sanktuarium stanowi swoisty fenomen religijny. Przy
nim koncentruje się życie
duchowe regionu, działają
liczne grupy duszpasterskie, odbywają się spotkania o charakterze lokalnym
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i ogólnokrajowym, z udziałem przedstawicieli episkopatu i lokalnych władz
samorządowych.
Do chwili obecnej kult
Jezusa Przemienionego w
sanktuarium w Cmolasie
nie był przedmiotem obszerniejszego, systematycznego opracowania poza kilkoma pracami magisterskimi i publikacjami popularnonaukowymi, autorstwa
byłego kustosza Sanktuarium, księdza Kazimierza
Szkaradka oraz artykułami
w czasopismach diecezjalnych. Bieżące życie Sanktuarium przedstawia gazeta
parafialna W Blasku Przemienienia, wydawana przez
Kustosza.
Zarówno nieustający i
aktualny kult Jezusa Przemienionego, jak i niedostateczna ilość publikacji
poświęconych
Sanktuarium w Cmolasie stanowiły wystarczającą rację do
podjęcia tematu: „Służba
Boża i oddziaływanie duszpasterskie
Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie w latach 19632013. Studium liturgiczno-pastoralne”.
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Skąd czerpał Ksiądz
materiał naukowy
do pracy?
W opracowaniu tematu
wykorzystałem źródła i literaturę. Źródłami drukowanymi w dysertacji są księgi
liturgiczne, dokumenty II
Soboru
Watykańskiego,
nauczanie papieży, dokumenty Stolicy Apostolskiej,
dokumenty Kościoła lokalnego. Źródła rękopiśmienne zamieszczone w pracy
to dokumenty znajdujące
się w archiwach: Metropolitalnym, Diecezjalnym
oraz Parafialnym. W pracy
wykorzystałem także między innymi opisy obrzędów
sprawowania sakramentów,
takie jak: Obrzędy chrztu
dzieci, Obrzędy bierzmowania, Obrzędy namaszczenia
chorych, Obrzędy sakramentu małżeństwa. Korzystałem również z Konstytucji
soborowych: Konstytucji
dogmatycznej o Kościele i Konstytucji o liturgii
świętej. Oprócz tego posłużyłem się dokumentami
Stolicy Apostolskiej, takimi jak: Katechizm Kościoła
Katolickiego, Kodeks Prawa
Kanonicznego,
Dyrektorium o pobożności ludowej
i liturgii. Nieocenionym
źródłem była Kronika Parafialna oraz parafialne księgi,
znajdujące się w archiwum
parafii Cmolas. Należą do
nich: Księga Łask, Księga Pamiątkowa, Księgi z
nawiedzenia rodzin przez
obraz Matki Bożej Częstochowskiej i Najświętszego
Serca Pana Jezusa, Księgi z
prośbami i podziękowaniami zanoszonymi podczas

nowenny do Przemienienia
Pańskiego oraz wydane dla
sanktuarium
modlitewniki. W opracowaniu korzystałem również z księgi
chrztów, małżeństw, zmarłych, bierzmowanych, przystępujących do pierwszej
Komunii świętej, ogłoszeń
parafialnych. Dużą pomocą
okazał się również tygodnik
W Blasku Przemienienia.
Wiedzy na temat Sanktuarium w Cmolasie dostarczyły także opracowania
popularnonaukowe. Przy
opisie pojęcia kultu Jezusa
Przemienionego posłużyłem się przede wszystkim
encyklopediami i słownikami teologicznymi.
Źródłem wiedzy socjologicznej na temat pobożności pielgrzymów Sanktuarium
Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie są
opracowane wyniki ankiety przeprowadzonej na
reprezentatywnej
próbie
pątników i parafian. Pytania
i schemat ankiety zostały
opracowane przez uczestników seminarium doktoranckiego prowadzonego
w Katedrze Liturgiki Pastoralnej na Wydziale Teologii
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. Zdzisława Jańca. Ankiety zostały
rozdane wśród wiernych
parafii położonych w sąsiedztwie Cmolasu. W sumie rozdano 764 ankiet. Z
tej liczby otrzymano do badań 312 sztuk. Część ankiet
okazała się dysfunkcyjna ze
względu na znaczne braki w
odpowiedziach na pytania.

Na czym polegała
największa trudność
podczas pisania pracy?
Pierwszą
trudnością
było zebranie potrzebnego
materiału o Sanktuarium.
Jak wspomniałem, nie było
jednego, systematycznego
opracowania. Potrzebna
była odpowiednia ilość
materiału źródłowego, by
praca miała odpowiednie
uzasadnienie w zgromadzonej bibliografii. Stąd
poszukiwania
wszelkiej
informacji, choćby niewielkiej, o Cmolasie w różnych
opracowaniach zarówno
popularnych, jak i naukowych.
Drugim
zadaniem,
bardzo
czasochłonnym,
było opracowanie ankiety,
przekazanie jej respondentom poprzez księży proboszczów do 19 parafii, za
co im serdecznie dziękuję,
zebranie
wypełnionych
formularzy i ich szczegółowe opracowanie pod kątem
socjologicznym. Ankieta
zawierała 56 pytań szczegółowych. Pewna ich liczba
miała charakter otwarty.
O co pytano Księdza,
jeśli to nie tajemnica,
podczas obrony
pracy doktorskiej?
Obrona pracy doktorskiej ma charakter publiczny. Nie jest więc tajemnicą to, jakie zadawano mi
pytania. Na początku, po
modlitwie i przedstawieniu
życiorysu przez promotora,
ma miejsce tzw. autoreferat. Doktorant przedstawia
w ciągu ok. 20 minut swoją
pracę, zwracając uwagę na
przyczynę podjęcia tematu,
przedstawione problemy
(problem główny, problemy szczegółowe i przyporządkowane),
źródła,
stosowane metody, struk-

turę pracy. Najważniejszym punktem tej części
jest omówienie wyników
przeprowadzonych badań
naukowych.
Następna część to
przedstawienie
recenzji
oraz podanie przez recenzentów tez do dyskusji. Pytania skierowane do mnie
dotyczyły: wyjaśnienia wyników badań odpowiedzi
na jedno z pytań ankiety
(Kim dla Ciebie jest Jezus
Chrystus?), przedstawienia praktyki poświęceń i
błogosławieństw w Sanktuarium oraz omówienia
form pracy duszpasterskiej,
służących wychowaniu do
Eucharystii. Po ustosunkowaniu się do tych pytań,
każdy z członków komisji
miał możliwość zadania
kolejnych. Dotyczyły one
zagadnień liturgicznych, a
szczególnie liturgii przedsoborowej i współczesnej
w Cmolasie.
Jako ciekawostkę przytoczę fakt, iż jeden z recenzentów, zaciekawiony
opisanym Sanktuarium,
przybył tu w wakacje jako
pielgrzym, by zobaczyć i
pomodlić się w tym szczególnym miejscu.
Czy praca doktorka
Księdza ma charakter
czysto
naukowo-teologiczny,
czy też znajdują się
w niej także przesłanki
przydatne: kapłanom
– w pracy
duszpasterskiej,
wiernym
– w indywidualnym
pogłębianiu wiary?
Wyniki przeprowadzonych badań mają charakter
religijno-socjologiczno-liturgiczny. Pierwszy rozdział pracy poprzez badania socjologiczne, daje

Uroczyste nałożenie biretu po obronie pracy doktorskiej
ks. M. Łukasika
możliwość zapoznania się z
religijnością i wiarą mieszkańców Cmolasu. Jest to
religijność tradycyjna, osadzona na przestrzeganiu
zasad wiary i moralności
chrześcijańskiej.
Badania mogą służyć
pomocą w celach duszpasterskich. Opis Służby Bożej i oddziaływania Sanktuarium stanowi swoisty
podręcznik duszpasterski.
Wnioski wynikające z badań można wykorzystać
przy planowaniu Służby
Bożej w Sanktuarium w
Cmolasie lub w każdym
innym. Duszpasterze mogliby czerpać z opracowania przy przygotowywaniu
uroczystości i wydarzeń
związanych z życiem religijnym i liturgicznym. Ankietowani zwracali uwagę
na cel pielgrzymowania i
przeżycia towarzyszące pobytowi w tym szczególnym
miejscu, warto zapoznać
się z tymi odczuciami, by
wyjść naprzeciw oczekiwaniom przybywających pątników. Pomoże to jeszcze
mocniej przeżyć pobyt w
Sanktuarium i wykorzystać

czas zgodnie z zamiarami
podjętymi przy planowaniu pielgrzymowania.
W dysertacji znalazły
się opisy udzielania i sprawowania
sakramentów
oraz sakramentaliów. Mają
one zarówno charakter poznawczy, jak i wzorcowy
przy rozwijaniu kultu Jezusa Przemienionego.
W omawianej rozprawie znajduje się także część
historyczna,
dotycząca
powstania kultu Obrazu
Przemienienia w Cmolasie. Dzięki niej można poznać genezę tego miejsca i
rozwój kultu na przestrzeni
pięćdziesięciu lat.
Badania przedstawione
w opracowaniu nie wyczerpują fenomenu duszpasterskiego Sanktuarium
w Cmolasie. Mogą one być
bazą źródłową do badań
pod różnymi względami:
religijnymi, socjologicznymi, duszpasterskimi i liturgicznymi. Opracowanie
stanowić może inspirację
do dalszych poszukiwań
badawczych w zakresie
Służby Bożej w Sanktuarium.
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Z ŻYCIA PARAFII

tekst: Ewa Tyczka - Prezes POAK w Cmolasie oraz PK Caritas

NOWY ROK PRACY

Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej rozpoczął kolejny
rok pracy spotkaniem opłatkowym. Spotkanie upłynęło w radosnej, świątecznej
atmosferze. Były wzajemne
życzenia, łamanie się opłatkiem, wspólne kolędowaniu
i rozmowy przy świątecznym stole. Praca formacyjna
Oddziału w rozpoczętym
2016 roku będzie prowadzona w oparciu o materiały
przygotowane przez Instytut
Krajowy Akcji Katolickiej
zatytułowane „Nowe życie w
Chrystusie – Akcja Katolicka
szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. Podejmowane będą

Ostatni kwartał 2015 roku
zaznaczył się szerokim zakresem działań Parafialnego
Koła Caritas w Cmolasie.
W październiku członkowie Koła włączyli się w
akcję rozpropagowania ulotek i informacji w szkołach,
przedszkolach i instytucjach
publicznych, której celem
było pozyskiwanie dawców
szpiku kostnego. Z naszej parafii takiej pomocy potrzebował mały Hubercik. Zbierane
były również środki finansowe do puszek, które zostały
przekazane na dofinansowanie kosztów leczenia naszego
małego parafianina.
W okresie przedświą-
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również zadania związane z
ważnymi wydarzeniami, jakie będą miały miejsce w tym
roku w Polsce, a są to:
1. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie będące
wielkim wyzwanie dla polskiego Kościoła i okazją do
nawiązania współpracy z
młodymi ludźmi.
2. 1050 rocznica chrztu
Polski mobilizująca do odnowienia wiary oraz ukazania
wielkiego dziedzictwa naszej historii zakorzenionej w
chrześcijaństwie, a także stawiająca przed nami zadanie
ukazania nierozerwalności
życia i wiary.

tecznym już po raz drugi zorganizowana została
akcja „Świąteczna paczka”.
Dzięki hojności parafian
obdarowanych zostało: 8
rodzin z Cmolasu, 5 rodzin
z Hadykówki i 3 rodziny
z Mechowca. W paczkach
znalazły się artykuły spożywcze i środki czystości.
Rodzinom wielodzietnym,
szczególnie tym z małymi
dziećmi i dziećmi w wieku
szkolnym, sprawiliśmy zapewne ogromną radość, a to
za sprawą znajdujących się
w paczkach zabawek, gier,
pluszaków oraz przyborów
szkolnych i słodyczy. Miała
w tym swój udział m.in. para
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3. Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka, zachęcający do modlitwy
Koronką do Miłosierdzia Bożego i do podjęcie dzieł miłosierdzia poprzez działalność
charytatywną i duchową oraz
nawiedzenia chociaż jednego
z 13-tu Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszej diecezji, wyznaczonych
przez Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątrobę.
Podczas diecezjalnego
spotkania opłatkowego Akcji Katolickiej, które miało
miejsce 16 stycznia w parafii
pw. św. Michała Archanioła
w Rzeszowie ks. Biskup Jan

Wątroba mówił o dwóch
ważnych wydarzeniach, a
mianowicie o Synodzie o Rodzinie i Światowych Dniach
Młodzieży. Prosił Członków
Akcji Katolickiej o modlitwę
w intencji rodzin oraz o włączenie się w organizację Światowych Dni Młodzieży.
W kalendarzu na bieżący rok przewidziane jest
spotkanie dekanalne z Zarządem Diecezjalnym Akcji
Katolickiej i Ogólnopolska
Pielgrzymka AK na Jasną
Górę (18 czerwca). Jak co
roku Oddział podejmie także
działania na rzecz wspólnoty
parafialnej.

nowożeńców z naszej parafii,
która wcześniej poprosiła zaproszonych gości, by zamiast
kwiatów, składali wymienione wyżej dary. Potem młodzi ofiarowali je (sześć wielkich toreb) na cele Caritas.
Korzystając z okazji składamy Młodej Parze serdeczne
podziękowanie za wspaniały
pomysł oraz najlepsze życzenia na wspólnej drodze życia.
Mamy nadzieję, że dali dobry
przykład, z którego skorzystają także inne pary nowożeńców.
Dziękujemy również właścicielom sklepów za postawę
życzliwości i zrozumienia dla
akcji Caritas. Wszystkim oso-

bom prywatnym, które składały artykuły do koszy, także
wyrażamy nasze podziękowanie. Składamy ukłon właścicielom firm działających
na terenie naszej parafii,
którzy finansowo wsparli
naszą inicjatywę. Przyczynili
się oni do zwiększenia wartości „Świątecznej paczki”.
Parafialne Koło Caritas zostało wsparte finansowo również dochodem ze sprzedaży
opłatków i świec Caritas.
Jednym z pomysłów na
zilustrowanie życia parafii było wydanie kalendarza parafialnego na 2016
rok. Mottem były słowa
„Nowe życie w Chrystusie”.
Kalendarz, w nakładzie 500
egzemplarzy, został wydany
po raz pierwszy w historii
parafii. Wszystkim, którzy
nabyli ten kalendarz, serdecznie dziękujemy. Dochód
ze sprzedaży kalendarzy zasili
działalność Parafialnego Koła
Caritas w roku 2016.

Z ŻYCIA PARAFII

W roku 1843 francuski biskup Karol de Forbin-Janson,
poruszony tragicznym losem
małych Chińczyków, powołał
do istnienia Papieskie Dzieło
Misyjne Dzieci (PDMD),
które ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich
rówieśników na całym świecie. Pod skrzydłami PDMD
mali chrześcijanie, na miarę
swych możliwości, spieszą z
pomocą potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi
codziennymi modlitwami, a
także ofiarami materialnymi.
Gorliwy francuski Biskup
zmobilizował więc armię
niezwykłą. Powstało dzieło
małe i pokorne. Jednakże
szybko stanie się ono „potężne” i zadziwi świat. W
powstaniu tego dzieła nieoceniona okazała się pomoc
sługi Bożej, Pauliny Jaricot.
Będąc córką bogatych przemysłowców, już w wieku 17
lat zdecydowała się żyć tylko
dla Boga. Dzięki swojemu
bratu Fileasowi, który w seminarium w Paryżu przygo-

tekst i foto: Ks. Wojciech Kmiotek

towywał się do pracy misyjnej w Chinach, dowiedziała
się o dramatycznej sytuacji
Chińczyków i konieczności
misji w tym kraju. Szukała
więc sposobu rozbudzenia
wśród katolików entuzjazmu dla ich wspomagania.
Innym jej dziełem jest Żywy
Różaniec.
PDMD działając na
wszystkich kontynentach, w
ponad 150 krajach świata,
budzi świadomość misyjną i
odpowiedzialność za misyjne
dzieło Kościoła. Głównymi
celami PDMD są: kształtowanie odpowiedzialności za
misje, duchowa i materialna
pomoc misjom, informowanie o wielorakich potrzebach misji, kształtowanie
animatorów i współpracowników misji. Dziecięcą sekcji
Rozkrzewiania Wiary papież
Pius XI podniósł do rangi
Dzieła Papieskiego.
26 grudnia 2015 r. w
Sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie i w kościołach filialnych miało miejsce uroczyste błogosławień-

stwo i rozesłanie kolędników
misyjnych. Świętej Rodzinie
towarzyszyli anioł, król i
dziecko malgaskie, bo to dzieciom na Madagaskarze dedykowana była ostatnia kolęda.
Z powodu ubóstwa drzwi
edukacji są zamknięte dla
28% malgaskich dzieci w wieku szkolnym. Bieda, niedożywienie, gruźlica i trąd, klęski
żywiołowe i wyzysk – takich
problemów
doświadczają
mali Malgasze, beneficjenci projektów wspieranych
przez PDMD. „Dzieci nie
mają sił do nauki, bo słabną
z głodu. Czy można przekazywać im wiedzę i wartości
chrześcijańskie, nie podając im najpierw miski ryżu?
Potrzebna jest stołówka dla
263 uczniów, gdzie otrzymają
jeden posiłek w najtrudniejszym czasie „suchych miesięcy” (grudzień-maj)” – informuje malgaski kapłan, ks.
Gille Rakotomalala SJ.
Pomoc w utrzymaniu
szkół i stołówek szkolnych,
rozbudowa lub renowacja szkoły po zniszczeniach
– to zdecydowana większość próśb z Kościoła na
Madagaskarze, nadsyłanych
do sekretariatu generalnego
PDMD w Rzymie. Są również prośby o wsparcie dla
domów, ośrodków i centrów
katolickich dla dzieci ulicy,
dzieci ubogich, osieroconych,
wykorzystywanych lub z innymi problemami. O pomoc
w programach dożywiania i

pomoc medyczną dla dzieci
proszą też katolickie przychodnie, szpitale i leprozoria
(ośrodki dla chorych na trąd).
Skala pomocy niesionej
przez najmłodszych jest niebagatelna. W Polsce w ubiegłym roku pod patronatem
PDMD dzieci kolędowały w
42 diecezjach. Na pomoc rówieśnikom w Indiach zebrały
891607,43 zł. Z tych środków
realizowanych jest 13 projektów dla ponad 2 tysięcy indyjskich dzieci.
Rówieśnikom na misjach
pomagają także dzieci pierwszokomunijne oraz „mali
misjonarze”, czyli dzieci objęte stałą formacją w Dziele
i podejmujące na rzecz misji osobiste wyrzeczenia.
W sumie polskie dzieci na
fundusz Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci złożyły
w 2014 roku 1747941,83 zł,
które przekazano na 68 projektów w 7 krajach (Burundi,
Kenia, Nigeria, Zambia,
Haiti, Indie i Myanmar).
Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy
włączyli się w pomoc małym Malgaszom: zarówno dzieciom, które z wielkim entuzjazmem podjęły
trud kolędowania, jak i
Ofiarodawcom.Jak
mówi
Maryja w scence kolędniczej:
„Razem możemy ich rany
zagoić, drzwi zatrzaśnięte
na oścież otworzyć do szkół,
przychodni, świetlic, przyszłości”.
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tekst i foto: s. Barbara Góra

Dzień Babci i Dziadka - Cmolas 2016

Są w życiu takie szczególne momenty, w których
nasze twarze kierują się ku
wyjątkowym osobom. To
dni, kiedy nasze oczy płoną
radością, serce przyśpieszonym rytmem odmierza miłość, a dłonie wyciągają się do
uścisku. Jednym z nich jest
Dzień Babci i Dziadka. Dzień
poświęcony OSOBOM, które swoją (może milczącą)
obecnością wśród nas dobitnie przemawiają. To ludzie,
którzy doświadczyli prozy i
trudów życia, którzy mimo
wieku, kłopotów zdrowotnych często nadal „trwają na
Posterunku Miłości”, służąc
młodszemu pokoleniu życiowym
doświadczeniem,
pomocą – szczególnie wtedy,
gdy zapracowani rodzice z
trudem nadążają za upływającym czasem.
Babcia i Dziadek –
DZIADKOWIE. To ONI –
jeżeli zachodzi taka potrzeba
– przyprowadzają i odbierają
wnuczęta z przedszkola, pochylają się nad łóżeczkiem
chorego dziecka, będąc dla
niego przysłowiowym „balsamem” na wszelkie bóle i
smutki, profesjonalnie zastępując pracujących zawodowo
rodziców. Mają czas do dys-

12

pozycji. To Oni swoją postawą uczą nas – młodsze pokolenie – co to znaczy naprawdę
żyć. Co w życiu jest najważniejsze, najistotniejsze? „Być”
czy tylko „posiadać”, „mieć”?
Czasem potrzeba tak niewiele: chwili zatrzymania, radosnego spojrzenia, szczerego
uśmiechu, życzliwego słowa,
pomocnej dłoni – po prostu
– bezinteresownego gestu, by
czyjeś życie na nowo nabrało
sensu i zajaśniało pełnym blaskiem. Może warto – patrząc
na ich spracowane dłonie, pooraną zmarszczkami twarz,
pokrytą szronem skroń, zadać sobie pytanie: „Co DLA
MNIE jest najważniejsze?”,
„Czy przyjmuję te OSOBY
jako DAR?” – DAR, którego
nie można przecież nabyć za
żadne klejnoty, skarby. Czy
mam postawę wdzięczności
za ich troskę, MIŁOŚĆ???
Właśnie takie dni jak: Dzień
Babci i Dziadka są okazją, by
tą wdzięczność wyrazić.
W niedzielę, 24 stycznia 2016 r. w naszym
Przedszkolu – Ochronce
św. Józefa z tej okazji została przygotowana specjalna,
okolicznościowa uroczystość.
Rozpoczęła się ona celebracją
Eucharystii w Sanktuarium
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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 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, kawie (i nie tylko) – o co
zadbali rodzice – Seniorzy
mieli okazję podziwiać w
„Jasełkach” grę małych aktorów. Spektakl w wykonaniu
najmłodszych nabrał niepowtarzalnego kolorytu dzięki
wrodzonej u dziecka spontaniczności. Po „Jasełkach”
były życzenia, toast i prezenty
– niespodzianki od dzieci dla
Drogich Seniorów.
Na tej uroczystości nie
zabrakło również szczególnych Gości: Ks. Proboszcza
– Michała Batora oraz Pana
Wójta – Eugeniusza Galka,
którzy swoją obecnością
nadali jej odpowiednią rangę
i przyczynili się do jej uświet-

nienia. Całe spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej i
radosnej atmosferze.
Uroczystość się zakończyła, zgasły flesze aparatów
i kamer, splendor przyćmiła
proza życia… Pozostały już
tylko wspomnienia, zdjęcia
oraz krótkie materiały filmowe. Może warto by jednak
zapytać: „Jak tą uroczystość
przeżyli Seniorzy?”, „Co ona
wniosła w ich życie?”, „Czy
warto było w niej uczestniczyć?”. Odpowiedzi na te i
podobne pytania trzeba by
szukać u Drogich Seniorów.
Mogą one stać się inspiracją
do różnego rodzaju poszukiwań i stanowić cenny materiał na kolejny artykuł.
Patrząc na radosne twarze
Drogich Seniorów, żywo konwersujących ze sobą, snułam
refleksje, zadając sobie jednocześnie pytanie: „Czy w dzisiejszych czasach, w których
istnieje tak szerokie spektrum
ofert atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, warto
podejmować trud przygotowania takiej uroczystości?”,
„Czy to ma jeszcze sens?”.
Odpowiadam zdecydowanie:
TAK! Chociażby tylko z powodu, o którym tutaj wspomnę. WARTO! – ponieważ
dopóki widzimy drugiego
człowieka, którego Bóg postawił na naszej drodze życia
i jesteśmy na niego otwarci,
to jest szansa i nadzieja, że
taką postawę przyjmie również to najmłodsze pokolenie,
którego dzisiaj jeszcze całym
światem są zabawki, ale już
niedługo będzie decydowało o nas, o naszym „BYĆ”, o
naszym losie. „Czy w ich sercach znajdzie się miejsce dla
NAS (wtedy już Dostojnych
Seniorów)?”. OBY TAK
BYŁO!!! Tego z serca wszystkim życzę!

Z ŻYCIA PARAFII

tekst i foto: SOK w Cmolasie

WIECZÓR KOLĘD
Z IKONAMI W TLE

W niedzielę, 10 stycznia, w sali widowiskowej
Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie odbył
się wernisaż wystawy ikon
Pani Kazimiery Zagroby
oraz „Wieczór kolęd”. W
melodie kolęd i pastorałek
wsłuchujemy się i śpiewamy
tylko raz do roku, w okresie
Bożego Narodzenia. Żeby
więc nasycić się najpiękniejszymi polskimi, świątecznymi melodiami, mieszkańcy
gminy Cmolas i nie tylko,
mieli okazję spotkać się w
Samorządowym Ośrodku
Kultury. Tegoroczny Wieczór
Kolęd połączony był z wystawą ikon Pani Kazimiery
Zagroby.
Na scenie można było
podziwiać występy uczennic ze Szkoły Podstawowej
im. prof. J. Czekanowskiego
w
Cmolasie:
Wiktorii
Zagroby, Katarzyny Mazur,
Karoliny
Mokrzyckiej,
Gabrieli Zawadzkiej, Patrycji
Witkowskiej i Joanny Myszki,
które przygotowała Pani Ewa
Jóźwik. Dziewczynki wspólnie zaśpiewały kolędy pt.
„Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna” oraz „Przybieżeli
do Betlejem”. Kolejne kolędy
na scenie wykonały uczennice Publicznego Gimnazjum
im. ks. W. Borowiusza w
Cmolasie: Oliwia Nowicka

– „Jezus Malusieńki”, Agata
Serafin – „Dzisiaj w Betlejem”,
Anita Róg – „Cicha Noc”, a
następnie wspólnie Agata
Serafin i Anita Róg zaśpiewały świąteczną piosenkę
pt. „Pojedziemy saniami”.
Uczennice przygotował Pan
Tomasz Wilk. Po występach
wokalnych na scenie wystąpił
Zespół Ludowy Cmolasianie,
który zaprezentował barwne widowisko obrzędowe pt.
„Kolęda z Turoniem”.
Dopełnieniem wspaniałej atmosfery świętowania
był wernisaż wspomnianej
wystawy obrazów sakralnych autorstwa Kazimiery
Zagroby. Eksponowane ikony to efekt blisko dwuletniej
pracy Pani Kazimiery, która
niezwykle ciekawie opowiadała o nich zwiedzającym.
Na uroczysty wieczór
przybyli również: ks. Michał
Bator – proboszcz parafii pw.
Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie, Pan Eugeniusz
Galek – wójt gminy Cmolas,
Pan Krzysztof Sochacki –
radny powiatu kolbuszowskiego, radni gminy Cmolas:
Pan Jan Magda i Pani Lidia
Pietras, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Porębach
Dymarskich – Pani Halina
Mokrzycka oraz przewodnicząca KGW w Cmolasie –
Pani Bronisława Prokopiec.
Wystawę, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem, można było zwiedzać
jeszcze przez kolejny tydzień.
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WIEŚCI LOKALNE

ŚWIĘTO KAPUSTY W MECHOWCU
Już po raz drugi obchodziliśmy folklorystyczne święto wsi Mechowiec
zwane ,,Świętem kapusty”.
Uroczystość rozpoczęliśmy
Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Proboszcza
Michała Batora oraz ks.
Przemysława
Dudka.
Oprawę muzyczną zapewnili: Pani Barbara Rząsa
oraz kapela Dzikowianie.
Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich przybyły w kolorowych strojach ludowych.
W programie artystycznym wystąpiły: kapela Dzikowianie, zespół ZERiI Antynuda z

Głogowa Małopolskiego,
zespół Prymule oraz kapela
Zagrodzianie z Łąki.
Na placu unosił się aromat kapuścianych przysmaków, które przygotowały
Koła Gospodyń Wiejskich
na okoliczność konkursu
kulinarnego pn. ,,Może być
kapusta, byle była tłusta”.
Jury w składzie: p. Janina
Olszowy oraz p. Małgorzata
Cudo, ogłosiło werdykt: dwa
pierwsze miejsca – KGW z
Ostrów Baranowskich oraz
z Kopci; drugie miejsce –
KGW z Huty Przedborskiej.
Ocenie podlegały trzy potrawy z kapusty. Pod uwa-

PRYMULE

gę brano walory smakowe,
nawiązanie do tradycji oraz
estetykę podania i ogólne
wrażenie.
Nagrody wręczyli p. poseł Zbigniew Chmielowiec,
p. wójt Krzysztof Klecha
oraz sekretarz gminy
Niwiska p. Jolanta Marut.
Wśród
zaproszonych gości byli również:
radni gminy Dzikowiec,
z p. Przewodniczącym
Edwardem Klechą, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Mechowcu p. Bogusława
Maciąg, proboszcz parafii Cmolas ks. Michał
Bator oraz wiceprzewod-

niczący Rady Powiatu
Kolbuszowskiego p. Marian
Hopek.
Na uwagę zasługuje
ogromne zaangażowanie
w organizację imprezy ze
strony KGW Prymule,
zwłaszcza przewodniczącej
p. Wiesławy Serafin. W prace zaangażowali się także
mieszkańcy Mechowca: p.
radny Józef Durak, p. sołtys
Józef Gancarz oraz panowie
z OSP, szczególnie panowie:
Grzegorz Gul i Kazimierz
Serafin. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Na pytania odpowiedziała
Pani Wiesława Serafin – przewodnicząca
KGW „Prymule” z Mechowca

STRZEGĄ LOKALNYCH TRADYCJI
Kiedy powstało
i jak liczne jest KGW
„Prymule” z Mechowca?
Koło Gospodyń Wiejskich ,,Prymule” (prymula
– potoczna nazwa pierwiosnka) zawiązało się w
listopadzie 2006 r. w Mechowcu. Od pierwszych
dni zaczęło swą działalność
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intensywnie, włączając się w
życie społeczne i kulturalne
swojej miejscowości, potem
gminy i regionu. W skład
zespołu wchodzi 18 kobiet.
W roku 2012 KGW zarejestrowało swoją działalność
jako stowarzyszenie, zyskując tym samym osobowość
prawną.

W BLASKU PRZEMIENIENIA 1 (851) 7 lutego 2016 r.

Kto zainicjował
i kto wspiera Koło?
Inicjatorką i założycielką KGW „Prymule” była
p. Bogumiła Kosiorowska,
ówczesna
bibliotekarka,
obecnie dyrektor SCK w
Dzikowcu. Nazwę zaproponowała p. Danuta Gancarz.

Czy trudno było namówić do aktywności
kobiety w Mechowcu?
Odpowiedź na zaproszenie do uczestnictwa w
działalności KGW „Prymule” była zaskakująca. Na
pierwszym spotkaniu pojawiło się więcej pań, niż się
spodziewałyśmy.

tekst i foto: Bogumiła Kosiorowska
Czy koło zasilane jest
nowymi kadrami, czy
raczej skład jest ustabilizowany?
Jeśli chodzi o skład, to
rotacja była bardzo niewielka, z udziału zrezygnowała
jedna osoba, przybyło trzy.
Jakie przedsięwzięcia
realizuje koło w trakcie
bieżącej działalności?
„Prymule” pilnie strzegą lokalnych tradycji biorąc
udział w wielu konkursach
i przedsięwzięciach kulinarnych, kulturalnych oraz
religijnych.
Każdego roku przygotowują piękne wieńce dożynkowe na uroczystości odpustowe Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, utrzymują w pięknej kondycji
feretrony znajdujące się w
kaplicy w Mechowcu, które
przystrojone, dumnie noszą
w procesjach podczas świąt.
Uroczyście świętują Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, zwane w kulturze ludowej świętem Matki
Boskiej Zielnej. Ubrane w
stroje ludowe „Prymule”
przynoszą do Kaplicy w
Mechowcu wieniec ze zbóż
oraz wiązanki zielne, dając
tym samym młodszym pokoleniom przykład kultywowania tradycji i wiary.

W kalendarz stałych
działań na dobre wpisała się
uroczystość Dnia Seniora,
na którą z niecierpliwością
czekają starsi mieszkańcy Mechowca. Dbamy o
to, by ten dzień bogaty był
zarówno pod względem
artystycznym, jak też kulinarnym. Najlepszą nagrodą
jest uśmiech rozjaśniający
twarze seniorów.
KGW „Prymule” włączyło się też – jako pierwsze
w gminie Dzikowiec – w
dystrybucję żywności (dla
osób najbardziej potrzebujących z miejscowości Mechowiec i Płazówka), pozyskanej z Podkarpackiego
Banku Żywności.
Z jakim odzewem społecznym spotyka się ta
działalność?
Spotykamy się z wieloma wyrazami życzliwości,
gotowości wsparcia i pomocy ze strony społeczeństwa.
Czy w ciągu minionej
dekady zaistniały jakieś akcje lub imprezy
z których jesteście
szczególnie dumne?
Przez tych kilka lat
działania KGW „Prymule” zapisało się w księgach
wielu wydarzeń społeczno- kulturalnych nie tylko

na szczeblu gminnym , ale
też regionalnym czy wojewódzkim. Biorąc udział w
konkursach i prezentacjach,
promowałyśmy swoją małą
ojczyznę – wieś Mechowiec,
a przy tym także gminę Dzikowiec.
Wieś Mechowiec należy
do gminy Dzikowiec i do
parafii Cmolas. Z oboma
Stowarzyszenie współpracuje na wielu szczeblach,
ofiarując swój czas, umiejętności i pasje. W każde
działanie wkładamy nasze
gorące serca. Szczególnie
jednak bliskie nam jest
święto seniorów obchodzone od 10 lat, dumne jesteśmy z tego, że możemy
nieść pomoc potrzebującym poprzez dystrybucję
żywności z PBŻ. Cieszymy
się też, że Mechowiec ma
swoje święto folklorystyczne – ,,Święto kapusty”. Obok
wielu sukcesów i nagród na
uwagę zasługuje udział w
podkarpackim konkursie
kulinarnym na wielkanocne
potrawy podczas uroczystości Turki 2015, gdzie wobec
wielkiej konkurencji zajęłyśmy drugie miejsce.
Stowarzyszenie ściśle
współpracuje też z Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu, gdzie pod
okiem p. instruktor Barbary

Rząsy pilnie ćwiczy zespół
śpiewaczy ,,Prymule”, a potem bierze udział w lokalnych imprezach kulturalnych.
Jak widać, KGW Prymule
w Mechowcu przysłowiowych ,,gruszek
w popiele nie zasypia”.
Jakie zatem plany, marzenia
i oczekiwania macie
Panie na kolejne lata
działalności?
Trudno
zaplanować
działalność KGW na dłuższą przyszłość. To jest praca społeczna i z pewnością
wynika z potrzeby chwili..
W tym roku będzie wiele
lokalnych wydarzeń, w których na pewno weźmiemy
udział: ,,Jagodowe Specjały” w Dzikowcu, „Święto
kapusty” w Mechowcu i
wiele innych. Marzy nam
się zaangażowanie większej liczby kobiet, zwłaszcza
młodszych, a także większe
wsparcie finansowe naszej
działalności i może jakiś
wyjazd integracyjny.
Czego można Paniom
życzyć?
Przede wszystkim zdrowia, ludzkiej życzliwości i
opieki Opatrzności Bożej!
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Z ŻYCIA PARAFII

tekst i foto: ks. Przemysaw Dudek

JASEŁKA
LEKKO UNOWOCZEŚNIONE

Młodzież z KSM w Cmolasie, jak co roku, przygotowała
jasełka. Bożo-narodzeniowe przedstawienie tradycyjnie
zgromadziło wielu starszych i młodszych widzów.
Tajemnica Bożego Narodzenia została przedstawiona
jako tradycyjne wydarzenie. W betlejemskiej szopie
Maryja i Józef opiekują się
narodzonym Jezusem, gdy
tymczasem wokół dzieją się
ważne wydarzenia. Niebo
troszczy się, żeby diabły
nie zniweczyły Bożego pla-

nu Zbawienia. Pasterze ze
szczerym sercem biegną,
aby powitać narodzonego
Boga, Mędrcy odkrywają
w Chrystusie Króla, Boga i
Zbawcę, a jednocześnie swą
ucieczką bronią Syna Bożego.
Na królewskim dworze
Heroda, zaprzedany szatanowi, nie może pogodzić się z

narodzinami nowego Króla.
Te wszystkie sceny są nam
znane, ale dzięki wprowadzeniu kilku unowocześnień
stały się niespodziewane i
mocno tryskające humorem.
Ten artystyczny zabieg nadał
przedstawieniu nowej treści.
Bóg rodzi się bowiem w dzisiejszym świecie, w którym
żyją „Herodowie” zaślepieni
władzą i kasą. Antywartości:
przemoc, chamstwo i brak
wykształcenia, ukazane w
postaciach Herodowych bodygardów, zostały nad wyraz
celnie zauważone i wyśmiane.
Dziękujemy młodzieży
za przygotowanie przedsta-

wienia. KSM-owskie jasełka są także świadectwem,
że mocno przesadzona jest
opinia o młodzieży – że nie
ma wartości, że siedzi tylko
przed telewizorem czy komputerem. Młodzież potrafi
sama organizować dobre
rzeczy, spędzać ze sobą czas
i czynić to bardzo konstruktywnie. A młodym sprzed
monitorów życzymy, by odnaleźli sobie taką wspólnotę
i takie zajęcia, które rozwijają. Mogą to być zajęcia muzyczne, sportowe, czy jakiekolwiek inne, ale oczywiście
najbardziej ZAPRASZAMY
DO NASZYCH GRUP
DUSZPASTERSKICH!

KSIĘDZA BOROWIUSZA
Społeczny Zespół Fundacji im. Księdza Wojciecha
Borowiusza informuje, że po rozpatrzeniu podań i
dokumentów, złożonych przez 3 studentów z naszej
parafii, przyznał na rok akademicki 2015/2016 dwa
stypendia (po 300 zł przez okres 10 miesięcy roku
akademickiego), które otrzymali:
KATARZYNA
KOSIOROWSKA
z Cmolasu –
studentka III roku
studiów dziennych I
stopnia na kierunku:
elektroradiologia na
Wydziale Medycznym
Uniwersytetu
Rzeszowskiego,
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SZYMON WIT
z Mechowca student studiów
dziennych I stopnia
– III roku ratownictwa
medycznego i I roku
pielęgniarstwa na
Wydziale Medycznym
Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
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Dwie sprawy związane
z tegorocznymi stypendiami (w odniesieniu do roku
akademickiego 2015/2016)
wydają się warte zauważenia.
Po pierwsze, choć Fundacja
dzieła już kilkanaście lat (od
roku 2004), to Szymon Wit
jest dopiero drugim studentem, któremu przyznano
stypendium (przez pierwsze trzy lata stypendium
otrzymywał Rafał Augustyn,
przez pozostałe lata stypendia przyznawano studentkom, Po drugie, tegoroczny

stypendysta jest pierwszym
studentem z Mechowca, który otrzymał stypendium im.
Ks. Wojciecha Borowiusza.
Czynimy zatem ukłon w stronę społeczności Mechowca i
gminy Dzikowiec, prosząc o
hojniejsze wsparcie Fundacji.
Stypendystom gratulujemy, ale także przypominamy, że są oni zobowiązani
w sumieniu do modlitwy w
intencji Księdza Wojciecha
Borowiusza oraz wszystkich
Darczyńców Stypendium!
(ms)

WIEŚCI LOKALNE

tekst i foto: Marian Salwik

SENIORÓW
SPOTKANIE NA SZCZYCIE

Tego się chyba nikt nie spodziewał. Oczywiście, poza
paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Hadykówce,
które – jak zawsze – przygotowane były na każdą
okoliczność i pod każdym względem, zwłaszcza
kulinarnym. A ta była taka, że w niedzielę, 17 stycznia
2016 r., spotkanie seniorów z okazji Dnia Babci
i Dziadka, cieszyło się frekwencją chyba trzy razy
większą niż rok wcześniej. Hadykowska remiza pękała
w szwach!
Kogóż na tym spotkaniu
nie było! Seniorzy – najzacniejsi, z racji wieku i życiowego doświadczenia, mieszkańcy Hadykówki, ale także
ks. Michał Bator – proboszcza parafii w Cmolasie, poseł Zbigniew Chmielowiec
z małżonką, Eugeniusz
Galek – wójt gminy Cmolas,
Tadeusz Jagodziński – sołtys
Hadykówki i Janusz Urban
– radny gminny.
Nie trzeba było się dobrze przyglądać, by wśród
przewijających się w remisie postaci dostrzec i
Czerwonego Kapturka, i
babcię z domku w lesie, i
złego wilka, i mysliwego,
który tradycyjnie – uratował całą sytuację. Salwą
śmiechu powitano Piotra
Żyłę, który jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, w
Hadykówce oddał „skok
życia”. Była też Pani Śmierć z
kosą, ale w tym zgromadzeniu raczej sobie nie pohulała. Zupełnie odwrotnie niż
uczestnicy spotkania, którym do tańca, przygrywali
„żywą muzyką” panowie
Władysław Dziuba i Julian
Wilk.
Co by nie napisać, było
to prawdziwe „spotkanie na
szczycie”. Aby mogło ono
zaistnieć w tak okazałym
kształcie, siły organizacyjne

połączyły panie z KGW w
Hadykówce pod przewodnictwem Urszuli Rząsy,
grono pedagogiczne Szkoły
Podstawowej w Hadykówce
pod kierunkiem dyrektor
Agnieszki Magdy, które
perfekcyjnie przygotowało
do występów dzieci szkolne (aż chce się człowiekowi
zapytać, dlaczego hadykowska Szkoła Podstawowa już
niedługo nie będzie miała
racji bytu w dotychczasowym kształcie organizacyjnym i czy w związku z tym
wszyscy śpią spokojnie???),
oraz Rada Rodziców pod
przewodnictwem
Ireny
Kosiorowskiej. Za ich trud
i poświęcony czas, a także
za pogodę ducha podczas
spotkania – serdecznie, jako

uczestnicy spotkania, dziękujemy.
Spotkanie przedłużyło
atmosferę minionych świat
Bożego Narodzenia, bo
nie zabrakło dzielenia się
opłatkiem, składania sobie
życzeń oraz wspólnego ko-

lędowania. Pozwoliło także
uczcić, docenić i ucieszyć
bacie i dziadków, a nade
wszystko odczuć wartość
wielopokoleniowej wspólnoty – w naszych rodzinach i w całym sołectwie
Hadykówka.

W BLASKU PRZEMIENIENIA 1 (851) 7 lutego 2016 r.

17

WSPOMNIENIE

tekst: Marian Salwik foto: www.lednica2000.pl

OJCIEC GÓRA Z WIELKĄ RYBĄ
Młodzi ludzi potrzebują
autorytetu. Potrzebują
kogoś, kto w świecie
pełnym „kolorowych odcieniów szarości” powie,
co jest czarne, a co białe.
Potrzebują kogoś, kto w
świecie funkcjonującym,
jakby Boga nie było,
wskaże drogę właśnie do
Boga, najlepiej samemu
idąc tą drogą, a jeszcze
lepiej biegnąc jak „pies
Pański”.
Właśnie taki był Ojciec
Jan Góra, dominikanin (nazwa zakonu
Dominicanes tłumaczona
jest czasami jako „psy
Pańskie”), kaznodzieja,
duszpasterz akademicki,
twórca ośrodka duszpasterskiego w Jamnej,
pomysłodawca i animator
Ogólnopolskich Spotkań
Młodzieży Lednica 2000
nad Jeziorem Lednickim
koło Gniezna, wielki przyjaciel młodzieży i wielki
przyjaciel św. Jana Pawła
II. O charakterze tej ostatniej przyjaźni wiele mówił
obrazek z pamiętnego
czasu między śmiercią
Papieża a jego pogrzebem, gdy Ojciec Jan poproszony o wspomnienie,
niewiele przed kamerą
powiedział, bo zalał się
rzewnymi łzami. Tak
mógł płakać tylko syn po
stracie najlepszego ojca!
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Swój autorytet Ojciec Jan
budował na głębokiej wierze, ale i na do bólu szczerych relacjach z wiernymi,
zwłaszcza z młodzieżą, co
znakomicie oddał emitowany niedawno film pt.
„Góra Góry”, rodzaj fabularyzowanego dokumentu o
charyzmatycznym zakonniku. Nigdy nie schlebiał
młodym. W szczerości był
bezkompromisowy, może
niektórzy powiedzieliby, że
nawet brutalny. Jednak gdy
trzeba było, szedł za zagubionym człowiekiem jak za
„zbłąkaną owcą”.
Był charyzmatykiem!
Charyzma to przejaw łaski
Bożej, dar Ducha Świętego
udzielany pojedynczemu
człowiekowi lub określonej
wspólnocie dla dobra społeczności Kościoła. Dzisiaj
tylko charyzmatycy są w
stanie przyciągnąć młodych
do Kościoła, a Kościół ku
duchowym wyżynom. Inni
to, z całym szacunkiem dla
stanu kapłańskiego, tylko
solidni lub mniej solidni
„wyrobnicy” na „żniwie
Pańskim”.
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Ojciec Góra szukał swoich gór. Jedną znalazł we
wspomnianej już Jamnej.
Druga – Lednica – to zaledwie wzgórze nad jeziorem
o takiej samej nazwie. Jedno
z przypuszczalnych miejsc,
gdzie Mieszko I mógł przyjąć chrzest. Dominikanin
doceniał potęgę znaku, dlatego na tym wzgórzu polecił
wznieść Wielką Rybę – metalową bramę w kształcie
ryby, przez którą od 1997
r., czyli od pierwszego
Spotkania Młodzieży, przechodzili młodzi pątnicy na
znak oddania swego życia
Chrystusowi.
Wielka Ryba, zwana
także Bramą III Tysiąclecia,
pozostała na Lednicy na
stałe, ale wymownych znaków było wiele. Właściwie
co roku był jakiś znak – sól,
chleb, wino, pierścienie,
monety, zapalone pochodnie, brewiarz. W sumie było
ich już 60. Można powiedzieć – wszystko, co chrześcijaninowi potrzebne jest
do pełni życia. Wszystko
dobrze zakotwiczone w słowach Starego i/lub Nowego

Testamentu. Nic ponad
miarę. Pomysłowość Ojca
Jana i adekwatność jego
pomysłów do wrażliwości
młodych była bezcenna.
W tym roku młodzież
spotka się na Lednicy 4
czerwca „W imię Ducha
Świętego”. Zamysłem Ojca
Jana było, by każdy uczestnik tego wydarzenia otrzymał m.in. egzemplarz Pisma
Świętego ze specjalną jubileuszową dedykacją papieża
Franciszka. Młodzi na pewno nie zawiodą, a oprócz
przejścia przez Bramę pójdą także na… grób Ojca
Jana. Bóg powołał go do
Siebie 21 grudnia w momencie dla kapłana najpiękniejszym – sprawowania
Najświętszej Ofiary. Potęga
Bożych znaków! I moc zawierzenia Panu Bogu, bo
dzień wcześniej, kończąc
ostatnią w życiu doczesnym
homilię (wygłoszoną z okazji 50-lecia święceń kapłańskich o. Karola Meissnera z
Opactwa Benedyktynów w
Lubiniu), Ojciec Jan powiedział: „Jestem Twój, zbaw
mnie! Amen”.

Z ŻYCIA PARAFII

tekst: Marian Salwik

100% JESUS
Właściwie nie powinniśmy się dziwić. W organizacji tak skorumpowanej
i zdemoralizowanej, ale do
bólu poprawnej politycznie, jak FIFA napis „100%
Jesus” na opasce brazylijskiego piłkarza Neymara
nie miał prawa się ukazać.
Dlatego w przekazie z dorocznej gali FIFA został
zamazany. Grzechy elimi-

nujące poczucie przyzwoitości grzechami, ale oprócz
tego nie można przecież
drażnić sponsorów wielkiej
piłki, czyli arabskich szejków i innych muzułmańskich właścicieli wielkich
fortun. Obrońcy demokracji oraz wolności wyznania
i wypowiedzi tym razem
potulnie milczeli.
„100% Jesus” to tak-

że wyzwanie dla każdego
z nas, którzy mienimy się
chrześcijanami. Nie chodzi
o ostentację czy wręcz bigoterię, a o odwagę przyznawania się do Jezusa w każdej sytuacji. Podziwiamy

męczenników za wiarę, ale
czy sami nie rezygnujemy z dawania świadectwa
wierności Chrystusowi w
sytuacjach niepomiernie
łatwiejszych?

TURNIEJ O PUCHAR KSIĘDZA DZIEKANA
W sobotę, 14 listopada
2015 r, na hali widowiskowo-sportowej w Cmolasie
gościliśmy drużyny piłkarskie ministrantów z
naszego dekanatu, które
przybyły, aby walczyć o
Puchar Księdza Dziekana.
Rywalizacja
przebiegała
w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą grupę
stanowili uczniowie szkół
podstawowych, drugą –
gimnazjów.
Naszą parafię reprezentowały drużyny w obu grupach wiekowych z Cmolasu,

KRONIKA PARAFIALNA
PAŹDZIERNIK 2015 – LUTY 2016

Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
18.10.2015
25.10.2015
15.11.2015
18.11.2015
22.11.2015
29.11.2015
20.12.2015
26.12.2015
6.01.2016
9.01.2016
10.01.2016
30.01.2016
31.01.2016
7.02.2016

Zofia Wilk
Lena Magda
Lena Czachor, Wiktoria Zofia Pięta
Antonina Urban
Wiktoria Galej
Tymon Bosek
Liliana Mokrzycka
Adrian Stanisław Wilk, Maria Paduch
Julian Gancarz, Zuzanna Michalina Szczepanek
Antoni Rozmus, Michał Zieliński
Eryk, Stanisław Bruzda, Julia, Klara Snopek
Izabela Serafin
Antoni Kopeć
Aurelia, Faustyna Rozmus
Antoni Krupa

Mechowca i Hadykówki.
Naszym piłkarzom towarzyszył w tym dniu i wspierał ich ks. Paweł. Po zażartej
walce, ostatecznie spośród
starszych drużyn chłopcy z
Mechowca wywalczyli III
miejsce a chłopcy z Cmolasu
II miejsce, zaś wśród młodszych ministrantów nasza
drużyna z Cmolasu zajęła
III miejsce.
Obecnie z młodszą drużyną będziemy przygotowywać się do mistrzostw diecezjalnych w Rzeszowie, które
odbędą się 22 lutego. (-)

Sakrament małżeństwa zawarli:
2.01.2016 Paweł Piotr Golis
i Dorota Sabina Bajor
9.01.2016 Grzegorz Miroś
i Magdalena Bernadeta Magda

Odeszli do wieczności:
6.10.2015
29.10.2015
5.11.2015
27.11.2015
1.12.2015
3.12.2015
12.12.2015
17.12.2015
28.12.2015
13.01.2016

Ks. Franciszek Posłuszny
Bolesław Gągorowski
Stanisław Matuła
Zdzisław Kuliś
Krzysztof Skowroński
Stanisław Kosiorowski
Stefania Skowrońska
Edward Korytkowski
Józef Byczek
Sławomir Marek
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