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PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia
wg św. Marka 1, 29-39
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem
i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś
Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o
niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a
opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe
miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a
gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szuka-

XV-wieczny fresk „Uzdrowienie teściowej św. Piotra”,
kościół św. Mamasa w Louvaras na Cyprze.

ją». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do
sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać,
bo po to wyszedłem».
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

BÓG ZAWSZE PRZYCHODZI Z POMOCĄ
Bojowaniem jest życie
ludzkie, bo człowiek nie
jest panem, lecz najemnikiem, niewolnikiem, to
najogólniejsze określenie
przemijającego ludzkiego życia – mówi pierwsze
czytanie z Księgi Hioba.
Księga Hioba to jedna
z najcudowniejszych ksiąg
Pisma św. Kiedy się wsłuchamy w te słowa, jakie
on dziś wypowiada, to od
razu możemy wyczuć, że
On tu mówi ustami całego świata, od początku
stworzenia, aż do końca
świata. każdego człowieka, każdego cierpiącego
istnienia, walczącego w
życiu i o życie.
Pamiętajmy, to nie jest
księga o jakimś człowieku
sprzed kilku tysięcy lat,
który cierpi i nie wie, co z
tym zrobić. Nie wie, jak się
zachować, jak sobie to wyjaśnić i poradzić. Pan Bóg
wkłada w jego usta w tej
księdze wołanie wszystkich ludzi, wszystkich cza-

sów, każdego miejsca, że
to nasze życie to jednak
bardzo często udręka. To
walka, bycie niewolnikiem
bardzo często. Wszyscy
to znamy z własnego doświadczenia. Każdy miał,
ma, a jak nie ma, to będzie miał takie chwile, w
których dramat, choroba,
cierpienie paraliżuje nas,
dręczy.
Kiedy patrzymy dziś na
świat, na życie naszych
bliskich, na nasze życie,
to możemy powiedzieć:
męczarnia i trudy. Mimo
ogromnego postępu technicznego,
medycznego,
sięgania gwiazd i księżyca, cierpienia, bólu nie
dało się zlikwidować. I
kiedy poczytamy dalej dzisiejsze Słowo Boże, to się
okazuje, że ani Pan Jezus
, ani św. Paweł temu nie
zaprzeczają. Z tym, że te
udręki, o których mówi
Hiob, przemieniają się w
Nowym Testamencie. Dramat Hioba oraz każdego z

nas polega na tym, że nie
spotkał Jezusa, bo nie da
się pokonać, zwyciężyć życiowych trudów, jeśli nie
spotkamy w nich Jezusa,
jeśli będziemy chcieli sobie
z nimi radzić sami.
Praca, jaką wykonał
Jezus, była ponad Jego
siły. Miał bowiem za zadanie przyprowadzić owce,
które poginęły z domu
Izraela (Mt 15, 24). Z uwagi na duchowe, moralne i
polityczne położenie Ziemi
Świętej było to zadanie
niewykonalne, a jednak
poświęcił mu całe życie.
To dlatego obraz z dzisiejszej Ewangelii prawdziwie opisuje stan każdego
z nas, każdego człowiek,
który nie chce z Jezusem
poradzić sobie z życiem.
Apostołowie też zapewne nosili masę pytań,
kiedy skończyła się liturgia szabatowa, przerwana
egzorcyzmem. Mogli się
zastanawiać, za kim poszli? Czego jeszcze może

dokonać taki człowiek,
który «duchom nieczystym
rozkazuje i są Mu posłuszne»? Kiedy te i wiele innych pytań mnożyło się
w sercach uczniów, Jezus
uleczył teściową Piotra, a
kiedy tylko zachód słońca
obwieścił koniec szabatu,
u drzwi domu Piotra zebrały się tłumy chorych. I
oni również doznali uzdrowień. Przesłanie było
oczywiste:
Nauczyciel,
którego Szymon, Andrzej,
Jakub i Jan chcą naśladować, potrafi objawić się
ludziom także w cierpieniach, nawet takich najzwyklejszych, takich jak
gorączka trawiąca teściową Piotra. Jezus jednak
wstaje przed świtem , aby
móc wreszcie pomodlić się
w samotności, ale uczniowie depczą Mu po piętach.
Tekst grecki mówi, że
Piotr pośpieszył za Jezusem, a nawet ścigał Go.
Św. Piotr mówi – wszyscy Cię szukają! Piotr,

W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (857) 4 lutego 2018 r.

3

PRZECZYTAJ I POMYŚL
dla którego co innego
było ważniejsze niż modlitwa, chce przez to powiedzieć – zniknąłeś na
jakąś modlitwę, a tu tylu
jeszcze zostało chorych,
opętanych, tylu czeka na
uzdrowienia, nie wszyscy
się wczoraj dostali do Ciebie. Piotr nie był najmądrzejszym, najświętszym,
doskonałym apostołem,
bo tyle głupot, ile uczynił,
już chodząc za Jezusem, w
naszych oczach dawno by
go zdyskwalifikowało. Ale
on zawsze ścigał Jezusa.
W tym sensie Piotr był
wyrazicielem wszystkich
ludzi na świecie.
Bez Jezusa zostajemy
dalej w mękach, cierpieniu

i zniewoleniu grzechem.
Każdy człowiek, często nieświadomie, szuka Jezusa,
szuka Go jako przyjaciela,
sposób na życie, sens tego
życia, szczęście, prawdę.
Jezus wykona tyle, ile się
da, resztę dopełni Jego
Męka na krzyżu.
Dlaczego tak niewielu Go znajduje? Bo Jego
wyznawcy niekiedy nie
chcą, a czasami nie umieją pokazać Jezusa. A wystarczą proste, czytelne
gesty, dobre życie, zwykłe
dobro świadczone innym
każdego dnia, życzliwość,
serdeczność, uprzejmość,
przebaczenie, wyrozumiałość. Może dlatego nie
potrafimy Go pokazać, bo

katolikami jesteśmy tylko
w niedzielę, od święta, w
Wigilię, albo z okazji jakiejś akcji charytatywnej?
Dlatego św. Paweł
idzie dokładnie w tym
kierunku, co Jezus, przychodzi do ludzi nie jako
wielki pan, będący w posiadaniu całej prawdy, ale
jako niewolnik, który chce
tą prawdą służyć każdemu, kto chce jej słuchać i
nią żyć. W opuszczonych –
nie wiedzieć dlaczego – w
czytaniu wersetach mówi,
że stał się niewolnikiem
Żydów, pogan, wreszcie
też słabych: chwiejnych i
wahających się. Nie pomija nikogo, stał się wszystkim dla wszystkich.

Regularny, prawie monotonny rytm istnienia,
może niekiedy utrudniać
życie, gdyż każdy dzień
podobny jest do drugiego i nie ma dużej różnicy
między nimi. Możemy to
odczuć , gdy spotyka nas
przedłużające się cierpienie, jakiego doświadczył
Hiob, ale Bóg w Jezusie
daje nam gwarancję, że
jak wyzwolił Izraelitów z
egipskiej niewoli, wyzwolił
Hioba z jego trudnej sytuacji, uzdrowił teściową
Piotra i wielu, którzy przyszli pod jej dom, również i
nam przyjdzie z konkretną
pomocą w trudnościach.
Ks. dr
Paweł Romanowski

„KOSTKA” ZNACZY „WIĘCEJ”
(…) Oto prawdziwe wezwanie na ten rok [2018
– przyp. M.S.] dla Was,
Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowawcy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc
w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów
św. Stanisława Kostki.
Naszym zadaniem jest
raczej zrozumienie ducha
tego świętego, który nie
dał się zwieść mirażowi
wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym
modom i naciskom grupy.
Nie chciał ani imponować,
ani uczynić z życia jednej
wielkiej rozrywki. Był silną
osobowością, miał swoją
klasę i styl. Do końca zachował wolność. To nie był
młody człowiek, który nie
wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający
nic z siebie. Nie pozwalał
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sobie na eksperymenty w
poszukiwaniu szczęścia.
Wiedział, że ten świat nie
zaspokoi jego tęsknot, że
prędzej czy później poczułby się w nim oszukany
lub zawiedziony. Wiedział,
że charakter – to nie tylko
sprawa dziedziczenia cech
po przodkach, nie tylko
wpływ środowiska, ale
rzetelna praca nad sobą.
Wiedział też, że stawać się
dojrzałym człowiekiem, to
podejmować trud rozwoju.
Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem,
a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych,
oskarża warunki i historię.
Był czujnym ogrodnikiem
wyrywającym
chwasty
słabości i grzechu, aby
wyrosły piękne kwiaty i
owoce. Uwierzył w miłość
Boga i całym sobą na nią
odpowiedział.
Niech przeżywany zatem w tym duchu Rok
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Świętego
Stanisława
Kostki stanie się czasem,
w którym będziemy od
siebie więcej wymagać.
Może to być zerwanie z
lenistwem duchowym i
intelektualnym, zerwanie
z nałogiem, zachowanie
trzeźwości, modlitwa za
nauczyciela lub księdza,
adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej
intencji. Zapraszamy Was
również – na poziomie
parafii, duszpasterstw, ruchów, seminariów i zgromadzeń zakonnych – do
pogłębiania refleksji na
temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących
przed młodymi katolikami
w Polsce. (…)
Z Listu Episkopatu
Polski na Rok Świętego
Stanisława Kostki
(Na str.1 - XVIII-wieczny gobelin
„Św. Stanisław pielgrzymuje
do Rzymu” z kościoła pw.
Koronacji Maryi w Traunkirchen
w Austrii. Fot. Wolfgang Sauber)

Ołtarz św. Stanisława Kostki
w kościele pw. Katarzyny
Aleksandryjskiej
i Trójcy Przenajświętszej
w Tyczynie
(fot. Arkadiusz Bednarczyk).
t

z życia poak w cmolasie
Uroczystości jubileuszowe z okazji 20-lecia działalności Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w Cmolasie odbyły się w sobotę, 9 grudnia
2017 r. Rozpoczęły się Mszą św. w sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
Koncelebrze – z udziałem m.in. ks. prał. Kazimierza Osaka, dziekana
dekanatu Kolbuszowa-Wschód, oraz ks. dr. hab. Sławomira Zycha (KUL)
– przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Flak, zastępca asystenta
diecezjalnego Akcji Katolickiej.

AKCJA KATOLICKA W CMOLASIE
– WYJŚCIE DO CZŁOWIEKA

Jubileuszowe spotkanie Akcji Katolickiej w Cmolasie.

Wśród zaproszonych gości (od prawej):
Jeremi Kalkowski i Halina Szydełko.

Kaznodzieja podkreślił: – „Stajemy dzisiaj w
postawie dziękczynienia.
Jednak nikt sam z siebie, bez pomocy Ducha
Świętego, nie jest w stanie
powiedzieć «Panem jest
Jezus!»” Dzisiaj Chrystus
pyta, w którym miejscu
zawierzenia Bogu są członkowie Akcji Katolickiej po
20 latach działania. Świat
jest spragniony Boga, który
woła: „Miej odwagę podjąć ryzyko czystego serca,
Bożego powołania!”. Dalej
ks. R. Flak przekonywał:
– „Każdy jest zdolny do
wielkich dzieł, zwłaszcza że
sami jesteśmy dziełem miłosierdzia. Mamy pójść do
drugiego człowieka i głosić
mu, że bliskie jest królestwo

Boże. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy! (…)
To, że jesteśmy przy Bogu,
nie znaczy, że życie będzie
łatwiejsze, ale że dostaniemy siłę, aby nasze wyjście
do drugiego człowieka było
owocne”.
Po Mszy św. uczestnicy jubileuszu udali się do
Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie na
spotkanie okolicznościowe,
podczas którego wysłuchano m.in. wykładu ks.
dr. hab. Sławomira Zycha
(KUL) pt. „Inspiracje patriotyczne wśród wiernych Kolbuszowszczyzny”.
Prelegent przywołał trzy
postaci:
hr.
Marcina
Jerzego
Lubomirskiego
(1738–1811) – konfede-

rata barskiego, ale także
awanturnika i utracjusza,
pochowanego w krypcie
dawnego kościoła parafialnego w Cmolasie; ks.
Ludwika Ruczki (18141896) – proboszcza parafii
pw. Wszystkich Świętych
w Kolbuszowej, posła do
Sejmu Krajowego Galicji
i do austriackiej Rady
Państwa, działacza społecznego, dzięki któremu
wielu zesłańców wróciło do
domu, a on sam nazwany
został „ojcem Sybiraków”;
prof. Jana Włodka (18851940) – profesora UJ, wybitnego naukowca, czciciela „Madonny z Puszczy”
i kolatora kościoła w
Ostrowach Tuszowskich.
Ks. S. Zych podkreślił, że
mimo różnych kolei życia,
każdy z wymienionych
podjął – na dłużej lub krócej, w sposób bardziej lub
mniej zaangażowany i konsekwentny – służbę dla ojczyzny.
Spotkanie było także okazją do okolicznościowych wystąpień znamienitych gości, w tym:
poseł Haliny Szydełko
– w latach 1998-2016
prezesa Akcji Katolickiej
w
Polsce,
Jeremiego
Kalkowskiego – prezesa zarządu Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej,
przedstawicieli władz samorządowych
powiatu

kolbuszowskiego i gminy
Cmolas. Swoimi refleksjami dzielili się także przedstawiciele delegacji POAK
obu kolbuszowskich dekanatów (wraz z asystentami
dekanalnymi: ks. Józefem
Jaworskim i ks. Michałem
Batorem).
POAK w Cmolasie
powołany
został
8
grudnia 1997 r. decyzją ks. bp. Kazimierza
Górnego – Pierwszego
Biskupa Rzeszowskiego.
Inicjatorem i ówczesnym
asystentem
kościelnym
Oddziału był ks. prał.
Kazimierz
Szkaradek.
Przewodniczącą wybrana została Krystyna Janus.
Obecnie asystentem kościelnym jest ks. Michał
Bator – proboszcz parafii
i kustosza sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie. Przewodniczącą
od roku 200 jest Ewa
Tyczka.
Aktywność Oddziału
przejawia się w trzech obszarach działania: rozwoju duchowym – podczas
comiesięcznych spotkań
formacyjnych; działalności
charytatywnej – poprzez
dystrybucję żywności dla
rodzin potrzebujących, pozyskanej z Podkarpackiego
Banku Żywności; działalności pielgrzymkowej – w
kraju i za granicą (w tym do
Ziemi Świętej – dwukrotnie, oraz do sanktuariów
Maryjnych Europy).
Środowisko
Akcji
Katolickiej w Cmolasie jest
szeroko otwarte dla wszystkich, którzy widzą swoje
miejsce w Kościele nie tylko jak biernych uczestników życia parafialnego.
Tekst i fot.
Marian Salwik
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z życia sanktuarium
kultury bycia. Dokonując
pewnej analizy życia duszpasterskiego naszej parafii
i sanktuarium za rok 2017
chciałbym zwrócić uwagę
na dwa elementy.

Msza św. na pożegnanie Starego
Roku – homilia ks. Proboszcza.

Kontemplacja
twarzy Chrystusa
Kontemplacja twarzy
Chrystusa to wg św. Jana
Pawła II fundament nowej
ewangelizacji i strategia
duszpasterska u progu trzeciego tysiąclecia. Składam
podziękowania za cotygodniową wtorkową adorację
Najświętszego Sakramentu, której owoce już widzę
w dojrzalszej modlitwie i
większej integracji wspólnoty parafialnej.

(łącznie 910 osób). W nowennie do Przemienienia
Pańskiego przedłożyliśmy
Bogu 358 próśb o łaski,
226 próśb o zdrowie oraz
270 podziękowań.
Kontemplacja twarzy
Chrystusa dokonuje się
także poprzez kontakt sakramentalny, który jest
przejawem życia duchowego naszej wspólnoty.
Sakrament chrztu przyjęło
55 dzieci, sakrament bierzmowania przyjęło 50 młodych, w niedzielnej Eucharystii uczestniczy 50,8
% wiernych, do Komunii
św. w niedzielę przystępuje
średnio 13,5 % wiernych,
sakrament namaszczenia
chorych przyjęło 427 wier-

pracowników, kapłanów,
sióstr zakonnych, pracowników parafii, dziękując
im za ich zaangażowanie
i profesjonalizm. Wszyscy
dziękujemy ks. Przemysławowi Dudkowi, posługującemu od 26.08.2017 r. w
parafii Osobnica k. Jasła,
oraz p. Łukaszowi Bukała-Pusz – organiście, posługującemu od 01.11.2017
r. w parafii w Sędziszowie
Małopolskim. W ich miejsce służbę w naszej parafii
rozpoczęli ks. Andrzej Tokarz i p. Michał Rodzajewski z Mielca jako organista.
O dp ow i e d z i a l n o ś ć
społeczna na płaszczyźnie wspólnoty parafialnej
przejawia się także poprzez

WIARA NIESIE KONSEKWENCJE SPOŁECZNE
Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy nowy
rok duszpasterski. Jego hasło: „Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym” (por. Dz
2,4), jest szansą by odkryć
na nowo obecność Ducha
Świętego, działającego w
naszym życiu i życiu Kościoła. Uległość Jego natchnieniom i rozwijanie
Jego darów prowadzi bowiem do pojawienia się
owoców Ducha: „miłości,
radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci,
wierności, łagodności, opanowania” (Gal 5, 22-23),
te natomiast do odkrycia
własnego powołania i jego
realizacji.
Jakie środki zaleca Kościół? Trwanie w Kościele,
żyjąc rytmem życia liturgicznego, kontakt ze Słowem Bożym, codzienną
modlitwę, zaangażowanie
w liturgię, częstą Komunię
Świętą oraz świadectwo życia będące wzorcem nowej
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Charyzmatem naszego
sanktuarium jest odpust
sierpniowy i cotygodniowa czwartkowa nowenny
do Przemienienia Pańskiego. Dziękuję za uczestnictwo w modlitwie uwielbienia Boga i trwaniu w
modlitwie wstawienniczej.
Dziękuję Pasterzom naszej
diecezji: JE Ks. Bp. Ordynariuszowi Janowi Wątrobie, JE Ks. Bp. Edwardowi
Białogłowskiemu, JE Ks.
Bp. Kazimierzowi Górnemu oraz JE Ks. Abp. Józefowi Michalikowi z Przemyśla. Dziękuję przybyłym na te uroczystości 14
zorganizowanym grupom
pielgrzymkowym wraz z
ich duszpasterzami (łącznie 707 osób) oraz licznym
pielgrzymom indywidualnym, łącznie z licznie
zgromadzoną wspólnotą
parafialną. W ciągu roku
2017 odwiedziło nasze
sanktuarium 14 pielgrzymek autokarowych
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nych, sakrament małżeństwa przyjęło 31 par. Do
wieczności zaś powołanych zostało 48 wiernych.
Wiara niesie
konsekwencje
społeczne
Życie chrześcijańskie to
codzienna praca, dojrzewanie do odpowiedzialności
za wspólnotę Kościoła, za
parafię, swój dom rodzinny, gotowość do przebaczania, życzliwość do innych,
otwartość na miłości bliźniego. Pragnę podziękować
wszystkim zaangażowanym w grupy duszpasterskie: Liturgicznej Służbie
Ołtarza, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Akcji Katolickiej, Chórowi parafialnemu, Parafialnemu Kołu
Caritas, Poradni Rodzinnej, Różom różańcowym,
Apostolstwie modlitwy za
kapłanów.
Nie sposób pominąć
moich najbliższych współ-

troskę o materialne utrzymanie obiektów kościelnych. Dziękuję za ofiary,
darowizny i prace na rzecz
parafii, za wrażliwość na
potrzeby materialne Kościoła, wsparcie materialne na misje (Księży Kombanianów – 4463,53 zł, o.
Pacyfika Czachora OFM z
Konga – 5000 zł), wsparcie
rodziny Oko z Weryni, doświadczonej tragedią pożaru – 11327,54 zł).
Z ofiarności wiernych
oraz dzięki uzyskanym dotacjom mogliśmy zrealizować następujące projekty
(na łączną kwotę 161 985
zł).
1. Modernizacja kościoła parafialnego: termomodernizacja końcowa,
witraże,
przemalowanie
kościoła, korekta drzewostanu koło kościoła.
2. Remont krypty i
muru
ogrodzeniowego
przy zabytkowym kościele.
3. Wyposażenie plebani.

4. Wymalowanie kościoła w Mechowcu.
5. Instalacja ogrzewania
kaplicy w Hadykówce.
Wszystko, co udało się
zrealizować w roku 2017,
tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej, jest
wyznacznikiem współpracy z Bogiem i drugim człowiekiem. Jednak weryfikatorem żywotności Kościoła i wspólnoty parafialnej
są powołanie kapłańskie
i zakonne. Z wielką radością oznajmiam, że z naszej wspólnoty została powołana i na to powołanie
odpowiedziała Agnieszka
Wanat z Cmolasu, która
wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Świętego Michała
Archanioła. Zapewniamy
o modlitwie i jednocześnie
o tę modlitwę w intencji jej
i całej rodziny proszę.
Przed nami kolejny rok,
nowe wezwania i zadania.
Obliczu tych zadań prośmy
wraz ze św. Janem Pawłem
II o dary Ducha Świętego:
o dar mądrości do lepszego
poznawania Boga i Jego doskonałości, o dar rozumu
do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abyśmy w życiu kierowali się
zasadami tejże wiary, o dar
rady, abyśmy we wszystkim
u Boga szukali rady i u Niego ją zawsze znajdowali,
o dar męstwa, aby żadna
bojaźń ani względy ziemskie nie mogły nas od Boga
oderwać, o dar pobożności, abyśmy zawsze służyli Bożemu Majestatowi z
synowską miłością, o dar
bojaźni Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który Boga
obraża.
Ks. Michał Bator

STYPENDYŚCI KSIĘDZA BOROWIUSZA
Społeczny
Zarząd
Fundacji im. Księdza
Wojciecha Borowiusza informuje, że na rok akademicki 2017/2018 przyznano dwa stypendia (po 300
zł przez okres 10 miesięcy
roku akademickiego), które otrzymały:
KINGA WILK z
Cmolasu – studentka
III rok fizjoterapii na

Wydziale
Medycznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
PATRYCJA MATEJEK
z Cmolasu – studentka II
rok pedagogiki – edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Stypendystkom gratulujemy, a wszystkim stypen-

dystom z lat wcześniejszych
– od roku 2004 – przypominamy, że są oni zobowiązani
w sumieniu do modlitwy w
intencji Księdza Wojciecha
Borowiusza oraz wszystkich
Darczyńców Stypen-dium,
jak również – jeżeli mają
taką możliwość – do finansowego wsparcia Fundacji!
ms

WOKÓŁ CUDOWNEGO KOŚCIÓŁKA
Pierwotnie, z fundacji
ks. Wojciecha Borowiusza
wzniesiona została (prawdopodobnie w latach
1646-1648) kaplica przyszpitalna. W jej miejsce
w roku 1674 wzniesiony
został i poświęcony przez
bp. Mikołaja Oborskiego
kościół drewniany, który zachował się do dnia
dzisiejszego (choć w roku
1994 przeniesiony ok. 299

m - sprzed nowej, murowanej świątyni na wzgórze po dawnej, drewnianej
świątyni parafialnej).
Obecnie
kościółek,
zwany przez wielu „cudownym”, jest jednym z
nielicznych zachowanych
na terenie województwa
podkarpackiego
przykładów drewnianej architektury sakralnej, o
znacznych walorach arty-

stycznych, historycznych i
zabytkowych.
W roku 2017, w ramach realizacja I etapu
prac
konserwatorskich
wokół wspomnianej świątyni, zrealizowano zadanie
inwestycyjne pn. „Remont
krypty na reliktach oraz
fragmentu muru ogrodzeniowego kościoła filialnego
pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie”.

Źródła finansowania:
1. Marszałek Województwa podkarpackiego 36 000,00 zł
2. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu 40 000,00 zł
3. Gmina Cmolas 20 000,00 zł
4. Parafia Cmolas 3 080,76 zł
Całkowity koszt inwestycji wynosi 99 080,76 zł
Wykonawca: Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY”
ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław

(x)

Mur wokół zabytkowej świątyni – przed i po renowacji.
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działalność parafialnego zespołu caritas

CARITAS-JEDEN DRUGIEGO BRZEMIONA NOŚCIE
Głównym
założeniem
pracy Parafialnego Zespołu
Caritas jest świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej
oraz wsparcia duchowego
osobom osamotnionym, rodzinom najbardziej potrzebującym i osobom starszym.
Wyjątkową mobilizację i
zaangażowanie Zespół wykazał w ostatnim kwartale 2017
r. Na świadczenie pomocy
wykorzystano środki, które
zostały
wygospodarowane
w ubiegłym roku. Uzyskano
je ze sprzedaży kalendarzy,
baranków wielkanocnych i
świec. Po raz kolejny ofiarność
i hojność potwierdzili parafianie, z sercem odpowiadając na
każda naszą prośbę.
Przed świętami Bożego
Narodzenia, z dostarczonych
w ramach akcji „Torba Miłosierdzia” artykułów spożywczych, środków czystości i
innych produktów mogliśmy
przygotować 40 szt. Paczek,
w większości dla osób samotnych (25 z Cmolasu, 8 z
Mechowca i 7 z Hadykówki).
Z wygospodarowanych środków finansowych zakupiliśmy
też kartki z życzeniami świątecznymi, farmaceutyki oraz
drobne dodatki w celu uatrakcyjnienia paczek.

Przekazywanie
paczek
odbywało się w atmosferze
życzliwości, a często także
wzruszenia, zwłaszcza u osób
starszych. To utwierdziło nas
w przekonaniu, że nasza praca może sprawić tym osobom
także wiele radości – nawet
samymi odwiedzinami. Przy
dzisiejszej pogoni za dobrami
materialnymi tego świata nie
dostrzegamy, jak bardzo w naszych relacjach brakuje wzajemnej miłości. Warto częściej
odwiedzać osoby samotne,
gdyż samymi odwiedzinami
i nawet krótką, ale miłą rozmową można sprawić komuś
niespodziewaną radość.
W krajobraz naszej działalności wpisany jest także
kalendarz parafialny. To już
jego trzecia edycja. Jest on w
pewnym stopniu uwieńczeniem ważnych wydarzeń z życia parafii. Natomiast obecny
rok liturgiczny (rozpoczęty w
pierwszą niedzielę Adwentu
2017, a więc tylko nieznacznie różniący się od roku kalendarzowego) nawiązuje tematyką rozważań do Osoby
Ducha Świętego. W związku
z tym w treść kalendarza na
rok 2018 włączyliśmy teksty
związane z Duchem Świętym.
Dziękujemy przy tym naszym

Spotkanie w Rzeszowie z okazji
25-lecia Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

parafianom za zaufanie nam.
Potwierdzili to większą ofiarnością finansową przy nabywaniu naszego kalendarza.
Dochód pozyskany ze sprzedaży kalendarzy posłuży nam
na realizację celów charytatywnych.
Przelana została kolejna
transza środków finansowych
dla udręczonych wojną rodzin z Syrii w wysokości 600
zł ( łącznie już 1200 zł) z programu „Rodzina rodzinie”.
Ponadto, gdy rodzina z sąsiedniej parafii uległa tragedii pożaru domu rodzinnego, także
okazaliśmy swoją ofiarność.
Nasza parafia zebrała i przekazała dla poszkodowanych
kwotę 11354 zł.
W najbliższym czasie planujemy pomoc finansową dla
matki z dziećmi, która jest
chora na stwardnienie zani-

kowe boczne, powodujące
paraliż. Pomoc ma na celu
złagodzenie objawów choroby
i poprawę warunków socjalno-bytowych oraz codziennej
egzystencji chorej. Kolejna
pomoc ma być udzielona
6-letniemu chłopcu, choremu
na karłowatość kości, który
ma mieć wydłużone kończyny
(potrzeba na to kilku operacji). Oba opisane wyżej przypadki nie dotyczą mieszkańców naszej parafii, ale każda
pomoc chorym, dotkniętym
tak ciężkimi schorzeniami,
daje nadzieję życia.
Reasumując kolejny rok
naszej działalności, jeszcze
raz dziękujemy parafianom za
okazaną życzliwość i zaufanie,
a ks. Proboszczowi Michałowi
Batorowi także za duchowe
wsparcie i zrozumienie.
Lucyna S.

KOLĘDNICY

TRZECIEGO WIEKU
W środę, 24 stycznia br. w Domu Pomocy
Społecznej w Cmolasie odbył się VI Konkurs Kolęd
i Pastorałek. Pod okiem
jurorów w składzie ks. dr
Paweł Romanowski, mgr
inż. Patrycja Kosiorowska,
Władysław Dziuba i Julian
Wilk czternaście osób, podopiecznych DPS, wzięło
udział w tym wydarzeniu.
Każdy z uczestników mógł
zaprezentować
wybraną

8

przez siebie kolędę lub pastorałkę.
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury wytypowało tych, których wykonanie było najładniejsze
i najbardziej wzbogacone
własną interpretacją kolędowych pieśni. W wyniku głosowania pierwsze miejsce zajęła: p. Celina Bąba, kolejne
p. Zofia Ozga i p. Kazimierz
Mazur (pełniący na co
dzień w DPS funkcję lekto-

W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (857) 4 lutego 2018 r.

Uczestnicy Konkursu w DPS. Fot. Patrycja Kosiorowska.

ra i kantora). Wyróżnienia
otrzymali pozostali uczestnicy: Grażyna Szczepanek,
Janina
Bilińska
oraz
Eugenia Szwedo. Wszyscy
uczestnicy otrzymali skromne nagrody za uczestnictwo
w konkursie.

Po konkurs odprawiona
została uroczysta Msza św.
w intencji wszystkich podopiecznych i pracowników
DPS, sprawowana przez ks.
Kapelana DPS.
Janina Pastuła

wywiaz z...

BÓG ZAWOŁAŁ - THEOTIME, PÓJDŹ ZA MNĄ
(na pytania odpowiadał pochodzący z Beninu w Afryce
o. Theotyme Akpako Parfait ze Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów)
Gdy w listopadzie
2017 r. gościliśmy
Ojca w naszej
parafii, zaskoczył
nas Ojciec znakomitą
znajomością języka
polskiego? Pewnie
ma to jakiś związek
ze św. Danielem
Comboni, choć on
też nie był raczej
Polakiem. Czy mógłby
nam Ojciec pokrótce
objaśnić to z pozoru
skomplikowane
powiązanie?
Moja znajomość języka polskiego nie ma
bezpośredniego związku
ze św. Danielem Comboni, naszym założycielem
Zgromadzenia Misjonarzy
Kombonianów. Nie był Polakiem, pochodził z Włoch.
Był pierwszym działającym
biskupem Afryki Środkowej (1877–1881). Tam pracował, zmarł w Chartumie
w wieku pięćdziesięciu lat.
Do swoich misjonarzy nieustannie powtarzał, że w
pracy misyjnej niezbędna
jest znajomość języka ludzi,
wśród których pracujemy.
Dzięki niej skuteczniej się
pracuje. Tak więc wśród
nas, misjonarzy kombonianów, bardzo ważną rolę
odgrywa znajomość języka
danego kraju, do którego
jesteśmy posłani, by głosić
Ewangelię. Dzięki temu
bardziej poznajemy kulturę
i zwyczaje kraju, w którym
żyjemy i ewangelizujemy.
I podobnie było ze mną.
Kiedy dziesięć lat temu
przyjechałem do Polski,
przez półtora roku uczy-

O. Daniel Comboni – założyciel Zgromadzenia
Misjonarzy Kombonianów na tle mapy Afryki,
z zaznaczonym na czerwono Beninem.

łem się codziennie języka
polskiego,
poznawałem
polskie zwyczaje, kulturę,
próbowałem polskich potraw. Jak mawiają, początki
zawsze są trudne, ale później jest tylko lepiej. Mimo
upływu tylu lat czasem
mam jeszcze trudności z
językiem polskim, ale się
tym nie przejmuję, tylko
każdego dnia staram się
mówić lepiej.
Za św. Janem
Pawłem II niejeden
kapłan powtarza
piękne słowa, że
kapłaństwo to „dar
i tajemnica”. Jak u
chłopca o imieniu
Theotime zrodziło
się powołanie do
życia kapłańskiego?
Gdzie biło źródło
tego powołania – w
rodzinie, wspólnocie
parafialnej czy
też może było
indywidualnym

odczytaniem głosu
Boga?
Tak jak każdy młody
chłopak, miałem swoje
marzenia, plany na życie: być wykształcony,
mieć dobrą pracę, żonę
i oczywiście dzieci. Być
księdzem i misjonarzem
wcale nie było w moich
marzeniach. Ale wszystko zaczęło się dziać, kiedy
byłem w ostatniej klasie
liceum. Wtedy należałem
do grupy młodzieżowej
działającej przy mojej
parafii. Raz w tygodniu
mieliśmy spotkania i rozważania Pisma Świętego
pod okiem księdza, opiekuna grupy. Pewnego
razu zaproponowano nam
do medytacji fragment
Ewangelii Mateusza, gdzie
mowa jest o tym, że „Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało” (Mt 9,
37). W ciągu spotkania
ciągle słyszałem te słowa
w moim sercu, ciągle po-

wracały i nurtowały mnie.
Z tygodnia na tydzień stawały się coraz silniejsze.
W końcu doszedłem do
wniosku, że to Pan Bóg
mówi do mnie i chce bym
poszedł za Nim.
Zgodnie z zaleceniem
mojego księdza proboszcza, misjonarza kombonianina z Włoch, zacząłem chodzić na spotkania
powołaniowe, które pomagały mi powoli odkryć
to moje powołanie kapłańskie i misyjne. Wtedy
nasza grupa rozeznająca
powołanie raz w tygodniu
pomagała charytatywnie
w szpitalu, gdzie widziałem dużo bólu i cierpienia ludzi. Te wydarzenia
bardzo mnie dotknęły.
Od tamtej pory zacząłem
cieszyć się życiem i tym,
co mam. Pomoc innym,
którzy nie mieli tyle szczęścia co ja, stała się najważniejszym celem mojego
życia. Czułem, że jestem
prawdziwie powołany do
ludzi, którym muszę nieść
pomoc, którym chcę głosić Dobrą Nowinę i przygotować ich na spotkanie
z Bogiem.
Po czterech latach rozeznania mojego powołania wstąpiłem do zgromadzenia
Misjonarzy
Kombonianów i jestem
w tej wspólnocie już 19
lat. Mam za sobą 10 lat
kapłaństwa i codziennie
dziękuję Panu Bogu za
ten wspaniały dar, za Jego
słowa, które wypowiedział do mnie 19 lat temu:
„Theotime pójdź za Mną”.
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wywiad z...
Jestem szczęśliwy, że jestem misjonarzem.
Ze względu na
przynależność do
Zgromadzenia
Misjonarzy
Kombonianów,
kapłaństwo Ojca
ma także wyraźny
rys misyjny. Gdzie i
jak długo pracował
Ojciec na misjach? Na
czym, oprócz posługi
duchowej, polegała
ta praca?
Moja pierwsza misja
była w Afryce Środkowej,
w Kongo. Tam spędziłem parę lat swojego życia
misyjnego. Było ciężko i
biednie, szczególnie z powodu wojny, która tam
wciąż panuje. Każdego
dnia stawaliśmy przed
problemami, których sami
nie potrafiliśmy rozwiązać.
Ludzie umierali z braku
wody, pożywienia, z powodu chorób, na które brakowało lekarstw. Wiele dzieci
nie chodziło do szkoły, bo
było ich mało i w dodatku
większość z nich została zamknięta. Pomagaliśmy kopać studnie głębinowe, by

ludzie mieli wodę. Prowadziliśmy dom dziecka gdzie
schronienie miały dzieci-żołnierze. Były to dzieci
porywane i zmuszane do
walki przez rebeliantów,
którzy dawali im narkotyki i alkohol, by uczyły się
zabijać. Organizowaliśmy
kuchnie, wydające dzieciom posiłki. Budowaliśmy
szkoły i ośrodki, gdzie dzieci miały dostęp do edukacji.
Prowadziliśmy szkolenia
dla katechistów i nauczycieli. Budowaliśmy szpitale,
kaplice, małe kościoły, aby
ludzie mogli się spotkać na
Eucharystii. Nasza posługa
na misjach to nie była tylko
ewangelizacja, to była również pomoc ludziom, żeby
mogli przeżyć. Bo żeby
głosić Chrystusa ludziom
głodnym, spragnionym,
chorym, trzeba najpierw o
nich zadbać i poświęcać się
ich rozwojowi.
W jaki sposób
wierni w Polsce
mogą wesprzeć
pracę Zgromadzenia
Misjonarzy
Kombonianów w
Afryce i w innych

stronach świata?
Jakie są główne
potrzeby ludów,
wśród których
Ojcowie pracują?
Wspierać
misjonarzy kombonianów, którzy
pracują na kontynentach
Afryki, Azji, Europy i obu
Ameryk, można na kilka
sposobów. Często podczas
animacji misyjnych, jakie przeprowadziliśmy w
Cmolasie i przeprowadzamy w różnych parafiach,
prosimy ludzi nie tylko o
wsparcie materialne, ale
przede wszystkim to duchowe. Każdy bez wyjątku
może ofiarować misjonarzom swoją modlitwę, post,
cierpienie bądź jakiś inny
duchowy wysiłek. Skupiając się tylko na pomocy
materialnej, trochę zapominamy o pamięci modlitewnej, a wiadomo, że to
bardzo ważne dla misjonarzy, którzy zmagają się z
różnymi trudnościami.
Pomoc materialna jest
również bardzo potrzebna,
bo dzięki niej misjonarze
mogą budować kaplice, kościoły, szkoły, szpitale, formować katechistów, poma-

O. Theotime – kombonianin z Beninu,
podczas wizyty w Cmolasie, 11 listopada 2017 r.
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gać biednym, karmić głodnych, leczyć chorych i pocieszać smutnych. Zawsze
możemy przesłać na konto
misjonarzy kombonianów,
dostępne na stronie internetowej, dobrowolną ofiarę. Możemy również zaprenumerować czasopismo
„Misjonarze Kombonianie” i „MINI kombonianie”
dla dzieci i w ten sposób nie
tylko wesprzeć misje, ale i
dowiedzieć się coś więcej
na ich temat. Zapraszam
wszystkich do poznania i
pokochania misji.
Wróćmy jeszcze do
Polski… Co Ojca najbardziej zaskoczyło
w naszym kraju?
Jak Ojciec radzi sobie z mrozami? Jak
Ojcu smakuje polska
kuchnia, jakie potrawy Ojciec preferuje
szczególnie?
Moim
największym
zaskoczeniem było, kiedy
wylądowałem na lotnisku
w Warszawie i zobaczyłem
dookoła śnieg. Kilka godzin wcześniej byłem przecież w ciepłym Beninie,
gdzie temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza, a
w Polsce temperatura była
minusowa. Moja reakcja
była okropna, kiedy doświadczałem mrozu i przez
tydzień nie wyszedłem z
domu. Teraz już się przyzwyczaiłem i polubiłem nawet zimę.
Kolejnym miłym zaskoczeniem, było silne przywiązanie Polaków do praktyk religijnych, takich jak
msze święte, nabożeństwa
czy spotkania religijne.
W polskich kościołach na
niedzielnych mszach wciąż
widać pełny przekrój wiekowy. Doceniam bardzo

to wielkie przywiązanie
Polaków do obrzędów religijnych, które związane są
ze szczególnymi wydarzeniami w życiu, takimi jak:
narodziny, bierzmowanie,
małżeństwo czy śmierć.
Podobnie doceniam istotę chrztu świętego. Ceremonia ta stanowi ważny
element w życiu Polaków.
Więc polska religijność
mnie bardzo pozytywnie
zaskoczyła.
Z mrozem oczywiście
nie ma żartów ale to mnie
nie martwiło, bo na duże
mrozy wystarczy ciepło się
ubrać. Większy problem
pojawia się wtedy, gdy jest
za gorąco. Wtedy co zrobić?
Dlatego ja bardziej współczuję misjonarzom z Europy, którzy pracują w tych
bardzo ciepłych krajach.
A gdyby młody
człowiek zastanawiał
się, czy i jego
powołaniem nie
jest posługa w
Zgromadzeniu
Misjonarzy
Kombonianów, to

gdzie powinien
się zgłosić i jakie
spełniać warunki?
Żeby zostać misjonarzem
kombonianinem,
trzeba być młodym mężczyzną z ukończoną szkołą średnią i zdaną maturą
oraz zgłosić do misjonarzy
kombonianów w Krakowie. Trzeba być gotowym
do naśladowania Jezusa w
czystości, ubóstwie i posłuszeństwie jako osoba
konsekrowana; całkowitego poświęcenia się służbie
misyjnej na całe życie; rozeznawania swojego powołania poprzez modlitwę
i wsłuchiwanie się w Słowo
Boże pod kierownictwem
innych misjonarzy; życia i
pracy we wspólnotach międzynarodowych; wyjazdu
do innego kraju i pracy
ewangelizacyjnej w innym
środowisku kulturowym
niż własne.
Swoje powołanie misyjne w Zgromadzeniu
Misjonarzy Kombonianów
można realizować jako
brat albo jako kapłan. W
okresie formacji przygoto-

wujemy młodych ludzi do
życia wartościami ewangelicznymi w konkretnych
sytuacjach posługi misyjnej. Pomagamy kandydatom rozwijać się w pełni
jako ludzie i chrześcijanie
oraz osoby konsekrowane,
a także zdobyć konkretne
przygotowanie praktyczne do pracy misyjnej. Jeśli
ktoś czuje, że Bóg powołuje
go do pracy misyjnej, ZAPRASZAMY do Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów.
Bardzo dziękuję za
możliwość podzielenia się
swoim doświadczeniem

misyjnym. Papież Franciszek przypomina nam, że
misje to dzielenie się swoją miłością do Chrystusa, człowieka i Ewangelii.
Niech nigdy nie zabraknie
nam tej miłości. Życzę, by
każdy z nas pokochał misje i poczuł się jak prawdziwy misjonarz. Życzę
również duszpasterzom,
przede wszystkim księdzu
proboszczowi Michałowi,
a także wszystkim parafianom wiele błogosławieństwa Bożego oraz opieki
Matki Bożej. Szczęść Boże
!!!

W trudach pracy misyjnej można wesprzeć
Misjonarzy Kombonianów nie tylko modlitwą,
ale także finansowo:
Misjonarze Kombonianie – Kraków
ul. Skośna 4
30-383 KRAKÓW
skr. poczt. 21, tel. 12 262 34 68
e-mail: kombonianie@gmail.com
Konto bankowe – ING Bank Śląski:
27 1050 1445 1000 0022 8669 0751

Kapłaństwo o. Theotime
ma charakter misyjny.
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (857) 4 ltego 2018 r.
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KOLĘDOWANIE
NA BOŻĄ CHWAŁĘ

Nieprawdą jest, że zanika zwyczaj wspólnego kolędowania. Na pewno nie w
Cmolasie, gdzie 6 stycznia,
czyli w uroczystość Objawienia Pańskiego, po wieczornej Mszy św. odbył się

OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
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Zabrzmiały kolędy i pastorałki, w których śpiew
chętnie włączała się publiczność. Koncert zakończyła wspólnie zaśpiewana
– z mocnym akompaniamentem organów, na których grał Michał Rodzajewski – kolęda „Bóg się
rodzi”.

miotem przewodnim był
instrument klawiszowy.
Nigdy nie odstąpiłem od
grania.
Fascynacja
muzyką
organową, tą w literaturze dawnych mistrzów
i w liturgii, była nie tylko „osłuchiwana”, ale też
hobbystycznie rozwijana
na instrumencie domowym. Kolejnym krokiem
kontynuowania edukacji
było Diecezjalne Studium
Organistowskie im. ks. K.
Pasionka w Tarnowie, w
którym pobierałem naukę,
w tym w grze na fortepianie i organach, u pana
mgr. Sławomira Barszcza
– organisty katedry tarnowskiej. Do października 2017 roku pełniłem
funkcję jako organista pomocniczy w parafii Trójcy

Przenajświętszej w Mielcu, a także w wielu innych
miejscach.

Tekst i fot: Marian Salwik

w sanktuarium Przemienia
Pańskiego koncert kolęd
„Gloria in excelsis Deo!”.
Było to kolędowanie
wielopokoleniowe – najmłodsza uczestniczka miała 4 lata, najstarsi – soliści

ORGANY - MIŁOŚĆ
Porywająca, by
nie powiedzieć
brawurowa gra
na organach oraz
mocny głos – to
słyszą parafianie w
Cmolasie za strony
nowego organisty.
Ale pewnie chcieliby
wiedzieć o Panu
trochę więcej – skąd
Pan przybywa do
Cmolasu, z jakim
wykształceniem
i z jakim
doświadczeniem
muzycznym?
Mieszkam w Mielcu,
jest to moje miasto rodzinne. Słowem wstępu, tam

chóru parafialnego – liczyli
sobie lat… mniejsza o to,
ale tonację trzymali perfekcyjnie. Śpiewali i grali
soliści, duety, kilkuosobowe zespoły (z kręgów KSM,
DSM i Oazy), wreszcie
wspomniany już chór pod
batutą Renaty Wrażeń. Nad
całością czuwał, a także
akompaniował na gitarze
ks. Łukasz Mariuszyc.

też wzrastałem w wielu
pasjach, w szczególności
do lotnictwa, co łatwo wytłumaczyć, mieszkając w
tym miejscu. Chciałem się
w nich wszystkich przyszłościowo realizować, ale
wśród nich była ta jedyna, miłość od pierwszego
wejrzenia – organy. Tak
na marginesie, uważam że
czas dosyć późno mi to pokazał, ale... na miłość przecież nigdy nie jest za późno. [śmiech]. Postanowiłem szalenie o nią zabiegać
i podjąłem dalszą edukację
muzyczną. Dalszą, bo ta
swoje początki już miała
lata wcześniej – przed-
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Czym dla Pana jest
muzyka organowa
– jednym z wielu
rodzajów muzyki
czy też jej rodzajem
szczególnym, choćby
ze względu na
najczęstsze miejsce
jej wykonywania
– w świątyniach?
Muzyka organowa jest
szczególna i wyjątkowa.
Można to odnieść do szeregu jej cech, możliwości,
wrażeń słuchowych, zadań, a także do samego
instrumentu. Organy jako
instrument wielu epok,
począwszy od pierwowzorów w starożytności, zrodził niesamowitą skarb-

nicę literatury organowej
(utworów na organy)
– koncertowej i tej stworzonej pod święte obrzędy, na przykład liturgię.
Gromadzi w swoim wnętrzu całą orkiestrę głosów
przyporządkowanych tysiącom piszczałek o różnej
budowie i wielkości. Jest
największym i najbardziej
skomplikowanym
pod
względem budowy instrumentem. Jego odwieczna,
najważniejsza rola utożsamia się z pojęciem muzyki liturgicznej. Powinna
sprzyjać medytacji, uświęcać wiernych, głosić chwałę Bożą i budować wspólnotę.
Jakie były Pana
pierwsze wrażenia,
gdy przekroczył Pan
progi kościoła
w Cmolasie –
świątyni na
swój sposób
„wymagającej”,
bo sanktuaryjnej? Co
Pan pomyślał
o cmolaskich
organach po
pierwszych dźwiękach
i melodiach na nich
zagranych?
Zanim wkroczyłem w
to miejsce, łączyłem kilka faktów, które sprawiły,
i do tego się przyznaję, że
z dużą nieśmiałością oraz
ostrożnością
rozpoczynałem tutaj pracę. Kult
Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie były mi znany
wcześniej. Z opowiadań
oraz z różnych źródeł miałem świadomość tego, jak
ważne to miejsce u granic
dwóch diecezji; rzeszowskiej i tarnowskiej. Analizowałem, czy podołam
wyzwaniu muzycznemu
rangi tej świątyni. Myślę

że tegoroczny okres liturgiczny Bożego Narodzenia
to jakoś zweryfikował z
mojej strony. Kolędy, a co
z tym związane – bardziej
wzmożony śpiew wiernych, motywował mnie do
wykorzystania z odrobiną
pomysłu, i może faktycznie przy wynikającej z natchnienia porywczości …
mieszczącej się w normach
[śmiech], pełnego potencjału walorów brzmieniowych tych organów, w
różnorakich aranżacjach
oraz harmonizacjach. Jest
to klasyczny co do budowy, mechaniczny instrument. Ta klasyka na swój
sposób wymaga: w grze,
obsłudze głosów, mechanizmów połączeń, konserwowaniu czy też strojeniu.
Instrument odwdzięcza
się chirurgicznie czystym
dźwiękiem – idealnym do
liturgii i koncertów. Gra na
nim prawdziwie rozwija
warsztat, o czym sam się
przekonuję. Po prostu nie
da się opisać mojego zachwytu.
Jak Pan postrzega
rolę organisty
w parafii (nie chodzi
tylko o parafię
Cmolas): ma grać
przede wszystkim
„na chwałę Bożą”,
a wierni, jeśli
potrafią, niech
śpiewają, czy
też organista
powinien być jednak
przewodnikiem
wiernych w trudnej
sztuce śpiewu
kościelnego,
a poniekąd także
ich nauczycielem?
A może jeszcze
inaczej Pan postrzega
to niewątpliwe

wyzwanie?
Śpiew jest integralną
częścią Mszy Świętej. Nie
jest on żadnym przerywnikiem na zasadzie „A
teraz sobie pośpiewamy”.
Profesjonalne podejście,
z szacunkiem do liturgii,
wymaga od organisty odpowiedniego doboru śpiewów, które będą korespondowały z okresem liturgicznym, czytaniami dnia,
antyfonami
mszalnymi
– czyni się to z uwagą na
dotychczasowy repertuar
i możliwości wiernych, ale
przede wszystkim właśnie
ku zgromadzonemu ludowi.
Trudna sztuka śpiewu
kościelnego w moim odczuciu wiąże się z chęciami, czasami ich brakuje. Z
tej przyczyny wydawać się
może trudną sztuką z teorii... Zgadza się, organista
swoim akompaniamentem
powinien być przewodnikiem wiernych. Nie swoim
mikrofonem, tylko właśnie
akompaniamentem. Winniśmy mieć na względzie
piękno ducha majestatu
chwały Bożej. Zubażając
śpiewy oraz zaangażowanie w nie, automatycznie
spłyca się posługę muzyczną celem dostosowania się
do sytuacji, gdzie chwała
Boża robi się już za trudna... do śpiewania – mówiąc żartobliwie. Wtedy
też brakuje tego uświęcenia muzyką. Ilustracja muzyczna akompaniamentu
powinna do tego uświęcania zachęcać.
W uroczystym i bogatszym przeżywaniu roku
kościelnego
towarzyszy
nam polski skarbiec pieśni kościelnych. Warto go
cały czas odkrywać, dlatego nowe pieśni będą się

Przy organach –
Michał Rodzajewski.

pojawiać dosyć często, tak
jak i często będą śpiewane.
Trudniejsze planuje ćwiczyć wraz z większą niedzielną frekwencją. Oczywiście na miarę naszych
wspólnych możliwości! A
więc zachęcam gorąco do
tego uświęcania się muzyką! Nic tak nie motywuje
do pracy jak śpiewający
kościół.
Korzystając z okazji
pragnę podziękować osobom zaangażowanym dobrowolnie w świąteczną,
a także w powszednią posługę psałterzysty. Bardzo
mnie cieszy ta współpraca
i z ogromną wdzięcznością
doceniam obecność tych
osób.
Autoprezentacji
dokonał
Michał Rodzajewski,
od 1 listopada 2017 r
organista w Cmolasie.
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WIGILIJNO-ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Każdy z nas czeka na święta Bożego Narodzenia.
Szczególnym dniem jest Wigilia, kiedy w naszych rodzinach składamy sobie życzenia i razem zasiadamy do wieczerzy wigilijnej.
Taka atmosfera towarzyszyła nam 29 grudnia 2017 r.,
kiedy nasze wspólnoty parafialne (KSM, DSM i OAZA)
spotkały się na wspólnym kolędowaniu. Młodzież przygotowała posiłki i barszcz. Po odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, złożeniu sobie życzeń, w atmosferze radości zasiedliśmy do stołu. Towarzyszył nam także wspólny
śpiew kolęd przy pięknej grze na gitarze ks. Łukasza.
ks. Andrzej Tokarz

SŁODKA WSPÓLNOTA
W ostatnia sobotę roku, 30 grudnia 2017 r. w
Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej spotkali
się na pszczelarze na dorocznym spotkaniu
świąteczno- noworocznym, aby życzyć sobie
dobrego roku 2018. Wszystkich pobłogosławił
dziekan Dekanatu Kolbuszowa-Wschód ks.
prał. Kazimierz Osak, który jest kapelanem
kolbuszowskiego Koła Pszczelarzy. Wśród gości
honorowych był poseł z Kolbuszowszczyzny
Zbigniew Chmielowiec.

Zarząd Koła (od lewej): Stanisław Zuber – sekretarz;
Rafał Wójcicki – skarbnik; Jan Gorzelany – prezes;
Jan Janus; Roman Jasiński – wiceprezes; Józef Stąpor).

Spotkanie rozpoczęła
wspólna modlitwa i dzie-
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lenie się opłatkiem. Swoje
zainteresowanie działal-
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nością i wszelką możliwą
pomoc zadeklarował wójt
Cmolasu Eugeniusz Galek.
Była radosna atmosfera i
serdeczne życzenia zdrowych pasiek oraz bogactwa zbiorów.
Prezesem tej największej na terenie powiatu kolbuszowskiego wspólnoty
zajmującej się pszczelarstwem jest Jan Gorzelany.
Koło już teraz liczy ponad
80 osób, a wciąż się rozwija. W tym roku (2018)
będzie uroczyście obchodzić 40- lecie działalności.
Od 2010 r. Koło ma swój
sztandar, z którym występuje na oficjalnych uroczystościach. Tradycją stały się wspólne pielgrzymki
do sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich, ale także majówki w Kłapówce.
„Wspieramy się w tym dbaniu o rozwój pszczelarstwa
na Podkarpaciu, pomaga-

my w dystrybucji miodu i
produktów pszczelarskich –
podkreśla Roman Jasiński
z Cmolasu, wiceprzewodniczący kolbuszowskiego
Koła. Wspieramy pszczelarzy poprzez udział w programach marszałkowskich,
które promują pszczelarstwo, dbają o zadrzewienie
terenów, zwłaszcza poprzez
sadzenie drzew miododajnych, zapylanie roślin
krzyżowych. A wszystko po
to, by powstrzymać zmniejszanie się ilości pszczół w
związku z zanieczyszczeniem środowiska”.
Ktoś powiedział, że
jeśli wyginą pszczoły, to
zaniknie życie, więc cenną rzeczą jest działalność
takich wspólnot. Więcej o
działalności Koła można
przeczytać na stronie internetowej: www.pszczoly.
kolbuszowa.pl
Alina Zietek-Salwik

grupy młodzieżowe

SZCZEGÓLNIE UKOCHANE DZIECI MARYI
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 uczestniczyły w spotkaniach,
modliły się i pilnie ćwiczyły w wypełnianiu „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”.
Sercu, kształtowała Wasze
serca, napełniając je gorącą
miłością ku Bogu i bliźnim.
Wy zaś, pragnąc 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, cierpiący. Do ofiary Maryi, która łączyła się z
męką swego 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”.
Do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej zostało przyjętych 6 nowych
dziewcząt: Łucja Wilczyńska, Kinga Serafin, Magdalena Jadach, Natalia

Czachor, Izabela Magda,
Natalia
Kosiorowska.
Opiekunem grupy jest ks.
Łukasz Mariuszyc.
(-)

„Czego oczekuje od ministrantów wspólnota
chrześcijańska? Przede wszystkim pamiętajmy,
że świat potrzebuje osób, które innym dawałyby
świadectwo o tym, że Bóg nas kocha, że jest
naszym Ojcem. Ale żeby mówić innym o Jezusie,
trzeba Go znać i kochać, poznać Go na modlitwie,
słuchając Jego słowa. Dla was ułatwieniem w
tym jest służba liturgiczna, która umożliwia
wam przebywanie blisko Jezusa — Słowa i Chleba
życia” (papież Franciszek).

jących służbę ministrancką
chłopców niech będą końcowe słowa Ojca Świętego
do ministrantów, podczas
spotkania w 2014 r.: „Niech
Maryja Dziewica, która
uważała się za «służebnicę
Pańską» (Łk 1, 38), będzie

dla was przykładem służenia Bogu; niech Ona, nasza
Matka, pomaga wam być w
Kościele i w społeczeństwie
czyniącymi dobro i wprowadzającymi pokój, dziećmi i młodzieżą pełnymi nadziei i odwagi”.
(-)

Ks. dr Paweł Romanowski, poświęcając medaliki
Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej powiedział: „Drogie Dziewczęta! Za chwilę
przyjmę Was w imieniu naszej parafii do Dziewczęcej
Służby Maryjnej i udzielę
błogosławieństwa kapłańskiego. Matka Boża, Królowa Polski, zatroskana o
losy swego Syna na polskiej
ziemi, czeka na wiernych
pomocników i sługi całkowicie sobie oddane, 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

NOWI MINISTRANCI
W CMOLASIE
Po odpowiednim przygotowaniu, 11 młodych
chłopców z Cmolasu zostało przyjętych do grona
ministrantów. W uroczystość Chrystusa Króla (26
listopada 2017 r.), czyli w
święto patronalne Litur-

gicznej Służby Ołtarza, ks.
Proboszcz Michał Bator
upoważnił chłopców do
pełnienia służby ministranckiej, udzielił im błogosławieństwa oraz nałożył
na nich strój liturgiczny. Życzeniami dla rozpoczynaW BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (857) 4 ltego 2018 r.
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wydarzenia
BY NIE ZAPOMNIEĆ O DZIECIĄTKU
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 26
grudnia 2017 r., członkowie Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży z Cmolasu po raz kolejny przedstawili Bożonarodzeniowe Jasełka. Jak co roku aktorów nie brakowało.
Gdy przyszedł długo wyczekiwany przez wszystkich moment przedstawienia, w wypełnionej po brzegi sali teatralnej pod ołtarzem polowym zapanowała miła i ciepła atmosfera. Jasełka opowiadały o rodzinie, która wpadając w
wir przygotowań do świąt, zapominała o tym, że najważniejszy w tym wszystkim jest nowonarodzony Jezus. Na
szczęście za sprawą zaginionej córeczki wszyscy przypomnieli sobie, czym powinno być dla nas Boże Narodzenie.
W trakcie spektaklu nie zabrakło śpiewania kolęd przygotowanych przez aktorów. To była przyjemność grać przed
tak wspaniałą publicznością. Zapraszamy za rok
Ks. Andrzej Tokarz

KSM nie zapomniał o… jasełkach.

MINISTRANCI PONOWNIE
Z TROFEAMI
W przeddzień adwentowych zmagań o serce dla Boga,
ministranci naszego dekanatu walczyli o zwycięstwo na
parkiecie – o Puchar Księdza Dziekana w halowej piłce
nożnej. Naszą parafię reprezentowały połączone składy
z Cmolasu i Hadykówki – łącznie trzy drużyny. Młodsi
chłopcy, z klas IV i V, walczyli dzielnie, lecz zabrakło odrobiny szczęścia, żeby grać w finale. Z kolei w starszej grupie nasze drużyny pokazały, na co je stać. Bez większych
problemów dotarły do finałów, zajmując I i III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
(-)
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HADYKOWIANIE
PRZESKOCZYLI WSZYSTKICH

Jak to jest być babcią i dziadkiem – dzieci w roli seniorów.

Gdy w tamtym roku pisałem, że podczas spotkania
opłatkowego remiza OSP
w Hadykówce „pękała w
szwach”, nie przypuszczałem, że kolejne takie spotkanie, a miało ono miejsce
6 stycznia 2018 r., będzie
wyglądało jeszcze lepiej. I
to mimo transmisji w tym
samym czasie z czwartego
konkursu Turnieju Czterech
Skoczni, podczas którego
wygrywał nasz rodak Kamil
Stoch, oraz mimo późniejszego koncertu kolęd w
Cmolasie. Można żartobliwie powiedzieć, że mieszkańcy Hadykówki przeskoczyli wszystkich!
Tak wysoka frekwencja
wskazuje, że takie spotkania
są potrzebne, a społeczność
Hadykówki coraz bardziej
się integruje. I jest to integracja wielopokoleniowa, ze
szczególnym docenieniem
Seniorów, bo tradycyjne
spotkanie opłatkowe płynnie przeszło w pełne ciepła
i radości obchody Dnia
Babci i Dziadka.
Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne
zaangażowanie hadykowskiego Koła Gospodyń
Wiejskich (pod przewodnictwem Urszuli Rząsy) i
we współpracy z miejscową
Szkołą Podstawową (pod
dyrekcją Agnieszki Magdy)
oraz Radą Rodziców (pod

przewodnictwem
Ireny
Kosiorowskiej). Ta współpraca zaowocowała miłą
atmosferą podczas dzielenia
się opłatkiem i składania
sobie życzeń, wspólnym
śpiewaniem kolęd, uśmiechem, a czasami także
wzruszeniem podczas występów (w rolach głównych
wnuczęta zgromadzonych
na sali Seniorów), nutką
emocji grona pedagogicznego i rodziców, by wszystko udało się jak najlepiej.
Dopełnieniem porywów
serca była uczta dla podniebienia, o którą perfekcyjnie
zadbały panie z KGW.
Spotkanie
uświetnili swoja obecnością: ks.
Michał Bator – proboszcza parafii w Cmolasie,
ks. Marek Kalisiak – katecheta w hadykowskiej
szkole, Eugeniusz Galek
– wójt gminy Cmolas,
Tadeusz Jagodziński – sołtys Hadykówki, Janusz
Urban – radny gminny,
Stefan Wiśniewski – przedstawiciel Rady Parafialnej,
Krzysztof Sochacki – radny
powiatowy, przedstawiciel
Starosty Kolbuszowskiego.
Jednak najważniejsi byli, są i
pozostaną Seniorzy, którym
z racji ich wieku, mądrości
i życiowego doświadczenia
należą się słowa najwyższego szacunku i poważania.
Marian Salwik

WIZYTA DUSZPASTERSKA W OCHRONCE
W czwartek, 4 stycznia
2018 r. w naszym przedszkolu – Ochronce św. Józefa w Cmolasie odprawiona została uroczysta Msza
św., podczas której dziękowaliśmy za łaski otrzymane
w ubiegłym roku i prosiliśmy o dar błogosławieństwa Bożego w rozpoczynającym się nowym roku.
Na Eucharystii byli
obecni: rodzice, dzieci oraz
personel przedszkola. Mszę
św. celebrował i Słowo Boże
wygłosił ks. Michał Bator –

proboszcz parafii i kustosz
sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
Wszyscy aktywnie włączyli
się liturgię. Dzieci przedszkolne pięknie śpiewały
kolędy i recytowały wezwania modlitwy wiernych,
natomiast spośród rodziców p. Ewelina Kosiorowska czytała Słowo Boże, a
p. Urszula Rozmus śpiewała psalm responsoryjny.
Dysponowani uczestnicy
sprawowanej liturgii mieli
możliwość przyjęcia Pana

Jezusa do swojego serca
pod dwoma postaciami.
Po Eucharystii rozpoczęła się wizyta duszpasterska. Ks. Proboszcz udzielił
zebranym indywidualnego
błogosławieństwa, a także
modlił się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich,
którzy w tym domu mieszkają i do niego przychodzą.
Każdy otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkiem
Świętej Rodziny i modlitwą
do Dzieciątka Jezus.
Ks. Proboszcz pamiętał,

XVI FESTIWAL TEATRÓW W TRZĘSÓWCE
W niedzielę, 3 grudnia
2017 r. dzieci z naszego
przedszkola – Ochronki św.
Józefa w Cmolasie wzięły
udział w eliminacjach XVI
Festiwalu Teatrów, który odbył się w Trzęsówce,
przedstawiając
spektakl
pt. „Braciszek Franciszek
i wilk z Gubbio”. W niedzielę, 14 stycznia 2018 r.
odbyła się uroczysta gala
Festiwalu, podczas, której

Indywidualni laureaci Festiwalu w Trzęsówce.

zostały ogłoszone wyniki
eliminacji. Jury przyznało
naszym małym aktorom

II MIEJSCE w kategorii:
„Przedstawienie klas 0 i
młodszych dzieci”. Otrzy-

Kolędowe
błogosławieństwo
ks. Proboszcza.

jak zawsze, o najmłodszych
parafianach i obdarował
ich słodką niespodzianką.
s. Barbara
maliśmy też wyróżnienie
w kategorii scenografii i kostiumów. Za odegranie roli
Franciszka nagrodę otrzymał Dawid Szczepanek.
Indywidulaną nagrodę w
kategorii: „Najmłodszy Aktor” jury przyznało Franciszkowi Rozmusowi. Cieszymy się bardzo tymi sukcesami dzieci z Ochronki.
Wszystkim małym aktorom oraz ich rodzicom
serdecznie gratulujemy!!!
(-)

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W OCHRONCE
21 stycznia 2018 r. w
przedszkolu – Ochronce
św. Józefa w Cmolasie odbyła uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Rozpoczęła się ona Eucharystią
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 – p. Magdalena

Szpyt i p. Marcin Blicharz
czytali Słowo Boże, p. Barbara Kosiorowska śpiewała
psalm reponsoryjny, a dzieci wypowiadały wezwania
modlitwy wiernych.
Po Mszy św. wszyscy
udali się do SDK na dalsze
świętowanie. Tu – po kawie, pysznym ciastku i innych słodkościach, o które
zadbali rodzice – Seniorzy
mieli okazję podziwiać grę
małych aktorów w „Jasełkach”. Po przedstawieniu
były życzenia, toast i oczy-

Modlitwa wiernych w wykonaniu dzieci z Ochronki.

wiście prezenty – niespodzianki od dzieci dla Drogich Seniorów. Spotkanie
zostało też urozmaicone
występem braci Kosiorowskich, którzy wykonali znane kolędy.
Na uroczystości byli
również szczególni goście:
p. Eugeniusz Galek – Wójt
Gminy Cmolas oraz ks.

Łukasz Mariuszyc, który
reprezentował ks. Michała
Batora – Proboszcza i Kustosza Sanktuarium. Ich
obecność przyczyniła się
do uświetnienia tej uroczystości oraz nadania jej
odpowiedniej rangi. Spotkanie przebiegało w miłej,
serdecznej i radosnej atmosferze.
(-)
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z życia parafii
„Naprzód tedy, niechaj wszędy zabrzmi świat w
wesołości,
Że posłany nam jest dany Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!”

KOLĘDNICY MISYJNI 2017/18
DZIECIOM W SYRII I LIBANIE

Nazwa „kolęda” wywodzi się z języka łacińskiego. Terminem calendae
w starożytnym Rzymie
nazywano pierwszy dzień
miesiąca. Styczniowe calendae obchodzono bardzo
uroczyście:
odwiedzano

się wzajemnie, obdarowywano upominkami, składano życzenia, wyrażając
je w słowach mówionych
lub śpiewanych. Kościół
przejął ten zwyczaj, łącząc
go z Bożym Narodzeniem
(B. Nadolski, Liturgika, t.

ŚW. MIKOŁAJ NIEZAWODNY

2, Poznań 1991, s. 104).
W Polsce przez wieki ludzie w okresie Bożego
Narodzenia
odwiedzali
się wzajemnie w rodzinie
czy w sąsiedztwie. Mimo
szerokich dyskusji, nadal
żywa pozostaje tradycja
odwiedzin
duszpasterskich kapłana w domach
parafian. W wielu regionach wyruszają też tradycyjne grupy kolędnicze,
które śpiewem głoszą radość Bożego Narodzenia,
przedstawiają świąteczne
dramatyzacje i składają rodzinom życzenia. Od
wielu lat Kościół w Polsce
proponuje dzieciom, by w
swoich parafiach podjęły
inicjatywę Kolędy Misyjnej.
Jest to akcja Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci,
której celem jest pomoc
dzieciom w różnych zakątkach świata, borykającym się z różnego rodzaju
biedą. Poprzez tradycyjną
formę kolędowania dzieci

zbierają ofiary, aby wesprzeć swoich rówieśników
ze świata.
W naszej parafii w
tym roku w Kolędzie Misyjnej wzięło udział przeszło 30 dzieci z Cmolasu,
Hadykówki i Mechowca.
W święto św. Szczepana, otrzymawszy podczas
Mszy Świętej specjalne
błogosławieństwo, młodzi kolędnicy wyruszyli
w drogę. Pukając do domów przy śpiewie kolęd,
przedstawiali krótką scenkę i zachęcali do wsparcia akcji misyjnej. Celem
tegorocznej kolędy było
wsparcie dzieci w Syrii i
Libanie, poszkodowanych
w wyniku toczącej się wojny. Zapał ewangelizacyjny
grup kolędniczych spotkał
się z dobrocią serca parafian. Podczas tegorocznej
Kolędy Misyjnej zebrano
łącznie 6478,90 zł. Za
ofiarność z serca dziękujemy!
(-)

KRONIKA PARAFIALNA
grudzień 2017 - styczeń 2018

Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
26.12.2017 Jakub Jan Skowron
12.08.2017 Bartosz Kosiorowski
Jakub Bąk
Szymon Piotr Miroś
Ignacy Antoni Maciołek
31.12.2017 Weronika Julia Kopeć
7.01.2018 Wiktoria Urban
Klaudia Kusak

W grudniu minionego roku, jak to zwykle bywa,
gdzieś w okolicach 6. dnia tego zimowego miesiąca,
wszystkie grzeczne dzieci (plus spora grupa młodzieży) z naszej parafii, zaangażowane w grupy parafialne
(Oaza, DSM, LSO, KSM, Schola) spotkały się ze Świętym
Mikołajem. W atmosferze radości i wielkiego oczekiwania wszyscy otrzymali prezenty. Była to też okazja do
zaprezentowania się grup oraz wspólnego śpiewu. Po
spotkaniu św. Mikołaj musiał odwiedzić jeszcze inne
grzeczne dzieci, a były takie także w Mechowcu i Hadykówce.
Ks. Andrzej Tokarz
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Odeszli do wieczności:
18.11.2017
23.11.2017
06.12.2017
07.12.2017
18.12.2017
27.12.2017
07.01.2018
20.01.2018
23.01.2018

Wiesława Skiba
Kazimiera Serafin
Jan Szkodziński
Stanisław Gul
Janusz Szulkowski
Zofia Kosiorowska
Maria Bogacz
Janina Gul
Stanisława Michałek

Sakrament małżeństwa zawarli:
31.12.2017 Damian Bartosz Wilk i Judyta Lubera

Jubileusz
20-lecia
Akcji Katolickiej
w Cmolasie
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