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Wśród nocnej ciszy...

PRZECZYTAJ I POMYŚL

Ewangelia
Łk 6, 39-45

Z OBFITOŚCI
SERCA MÓWIĄ
USTA
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie
wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,
będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?
Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas
gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata
swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry
owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia,
ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa
dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

BELKA W OKU CZYLI NIEWIDOMY OKULISTA
Dlaczego bardziej skorzy jesteśmy do widzenia i wyciągania drzazgi z oka bliźniego niż do dostrzegania i usuwania beli z własnego
oka? Może dlatego, że „operacja”
na bliźnim nas samych – tak w
sensie fizycznym, jak i duchowym,
może nawet przede wszystkim duchowym – nie boli… Poza tym „wy-

ciąganie drzazgi” wymaga jedynie
patrzenia na bliźniego, tymczasem
„usuwania belki” pociąga za sobą
konieczność spojrzenia w lustro,
czyli na samego siebie. Póki belka
tkwi w oku, obraz bywa co najmniej
mocno zniekształcony.
Odwróćmy na chwilę sytuację.
To my jesteśmy tymi, których rani

drzazga w oku. Czy zaryzykowalibyśmy, by usuwał ją ktoś, komu pole
widzenia ogranicza belka w oku?
Nikt chyba nie słyszał o niedowidzącym czy niewidomym, choćby
na jedno oko, okuliście…
Marian Salwik

DARY I CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO SĄ DANE PO TO,
BY SŁUŻYĆ WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA
Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy rok duszpasterski (20182019), który będzie przebiegał pod
hasłem „W mocy Bożego Ducha”,
uwrażliwiając nas na fakt, że dary i
charyzmaty Ducha Świętego są nam
dane po to, by służyć wspólnocie
Kościoła. Dokonując pewnej analizy życia duszpasterskiego naszej
parafii i sanktuarium za rok 2018,
chciałbym to uczynić wskazując na
kilka płaszczyzn.

Płaszczyzna
ewangelizacyjna
Ewangelizacja to z jednej strony
różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza czy
rekolekcje. Z drugiej strony wysiłek
formacyjny na różnych poziomach
życia parafialnego. Składam podziękowania za cotygodniową wtorkową
adorację Najświętszego Sakramentu, której owoce już widzę w dojrzalszej modlitwie i większej integracji

wspólnoty parafialnej.
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. Janowi Wątrobie, JE Ks. Bp. Edwardowi
Białogłowskiemu, JE Ks. Bp. Kazimierzowi Górnemu oraz JE Ks.
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słowo ks. proboszcza
Abp. Adamowi Szalowi z Przemyśla.
Dziękuję przybyłym na te uroczystości 14 zorganizowanym grupom
pielgrzymkowym wraz z ich duszpasterzami (łącznie 807 osób) oraz
licznym pielgrzymom indywidualnym, łącznie z licznie zgromadzoną
wspólnotą parafialną. W ciągu roku
2018 odwiedziło nasze sanktuarium
23 pielgrzymek autokarowych (łącznie 1080 osób).
Płaszczyzna inicjacyjna
W dojrzałym przeżywaniu wiary
ważny jest osobisty wybór Jezusa
Chrystusa i odkrywanie przynależności do Kościoła. Dokonuje się to
poprzez kontakt sakramentalny,
który jest przejawem życia duchowego naszej wspólnoty. Sakrament
chrztu przyjęło 56 dzieci, sakrament
bierzmowania przyjęło 56 młodych,
sakrament namaszczenia chorych
przyjęło 405 wiernych, sakrament
małżeństwa przyjęło 17 par. Do
wieczności zaś powołanych zostało
43 wiernych.
Płaszczyzna formacyjna
Płaszczyzna formacyjna to nic
innego jak podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na
rzecz dalszej formacji osób oraz
przybliżanie wiernym Kościoła jako
wspólnoty.
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 współpracowników – kapłanów, siostry zakonne, pracowników parafii – ich zaangażowania i
profesjonalizmu.
Ks. Marek Kalisiak posługuje od
24.08.2018 r. w parafii Dąbrówka-Gamrat k. Jasła; ks. dr Paweł Romanowski posługuje od 24.08.2018
r. w parafii Głogów Małopolski. Na
ich miejsce służbę rozpoczęli ks.
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Fot. Henryk Przondziono/Agencja GN – Zesłanie Ducha Świętego.
Scena z ołtarza dłuta Wita Stwosza w krakowskim kościele Mariackim

Mariusz Bilski z Gorlic i ks. Krzysztof Mielec, który jednak 9.11.2018 r.
odszedł do Domu Ojca.

5. instalacja systemu prezentacji
pieśni w kaplicy w Hadykówce.

Płaszczyzna społeczna
Odpowiedzialność społeczna na
płaszczyźnie wspólnoty parafialnej
przejawia się m.in. w pracy charytatywnej oraz trosce o materialne
utrzymanie obiektów kościelnych.
Dziękuję za ofiary, darowizny i
prace na rzecz parafii, za wrażliwość
na potrzeby materialne Kościoła. Z
ofiarności Waszej oraz dzięki uzyskanym dotacjom mogliśmy zrealizować następujące projekty (na
łączną kwotę 213 888,00 zł):
1. prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego przy
zabytkowym kościele oraz korekta
drzewostanu koło kościoła,
2. remont kościoła parafialnego
(malowanie dachu, oczyszczenie i
konserwacja elewacji, czyszczenie i
konserwacja drogi krzyżowej),
3. rewitalizacja parku sanktuaryjnego,
4. zakup tapicerki do ławek w
kościele w Mechowcu,

Wszystko to, co udało się zrealizować w roku 2018, tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej
jest wyznacznikiem współpracy z
Bogiem i drugim człowiekiem.
Przed nami kolejny rok, nowe
wezwania i zadania. W 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
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Obchody 27. Światowego Dnia Chorego w Cmolasie
Błogosławieństwo chorych
na wzór lourdeski

CIERPIENIE DOTYKA KAŻDEGO CZŁOWIEKA
Mszą św. koncelebrowaną, pod
przewodnictwem ks. bp. Kazimierza
Górnego – Pierwszego Biskupa
Rzeszowskiego, rozpoczęły się w
niedzielę, 10 lutego 2019 r. w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie obchody 27. Światowego
Dnia Chorego. W wypełnionej po
brzegi cmolaskiej świątyni chorzy,
niepełnosprawni, starsi i samotni oraz
wszyscy dźwigający jakikolwiek krzyż
cierpienia uczestniczyli w Eucharystii,
wysłuchali okolicznościowej homilii,
zostali pobłogosławieni Najświętszym
Sakramentem na wzór lourdeski, a
następnie – grono 289 osób przyjęło
sakrament namaszczenia chorych.
W homilii ks. bp K. Górny zauważył, że cierpienie dotyka każdego człowieka i jest z jego strony dopełnieniem
męki Chrystusa. Gdy cierpienie przychodzi, trzeba się nauczyć przyjmować je jako wolę Bożą. Pomoc w takim rozumieniu cierpienia daje człowiekowi Matka Odkupiciela, ogłoszona mocą testamentu Chrystusowego
Matką każdego z nas. Maryja troszczy
się o nas i jest naszą Pośredniczka u
Syna. „Trzeba w Jej ręce złożyć nasze

życie. Pan Bóg nie obył się bez Matki,
tym bardziej my Jej potrzebujemy” –
podkreślił Kaznodzieja W dalszej części homilii dostojny Celebrans wskazał, że obchody Światowego Dnia
Chorego są okazją, by podziękować
za posługę lekarzom, pielęgniarkom,
personelowi pomocniczemu i wszystkim, którzy opiekują się osobami chorymi, niepełnosprawnymi czy cierpiącymi z powodu podeszłego wieku.
Wspominając postać ks. W.
Borowiusza, któremu w 1585 r. objawił się Pan Jezus Przemieniony,
później kapłana, rektora Akademii
Krakowskiej, fundatora „szpitala dla
ubogich”, ks. bp K. Górny nawiązał
do istniejącego w dzisiejszych czasach
DPSw Cmolasie. Wzorowa prowa-

Sakrament namaszczenia chorych –
umocnienie w wierze i cierpieniu

dzona placówka nosi imię wspomnianego rodaka cmolaskiego i dobroczyńcy. To tam po Mszy św. udał się
Ksiądz Biskup, by spotkać się z pensjonariuszami i ich pobłogosławić.
Marian Salwik

Spotkanie ks. bp. K. Górnego z pensjonariuszami DPS w Cmolasie
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wspomnienie

POŻEGNANIE KSIĘDZA KRZYSZTOFA

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Krzysztofa Mielca
W piątek, 9 listopada 2018 r. w wieku 62 lat, mając 35 lat kapłaństwa,
zmarł śp. ks. Krzysztof Mielec. Eksporta odbyła się w niedzielę, 11 listopada
o godz. 17.00 w naszej świątyni parafialnej. Przewodniczył jej ks. inf.
Wiesław Szurek. Pogrzebowi, w poniedziałek, 12 listopada 2018 r.,
przewodniczył bp Jan Wątroba – ordynariusz rzeszowski, a homilię wygłosił
ks. Adam Samel, proboszcz parafii pw. Przenajświętszej Trójcy
w Głogowie Młp. Doczesne szczątki ks. Krzysztofa spoczęły w podziemiach
kaplicy cmentarnej w Cmolasie.

Odprowadzenie zmarłego Kapłana na
miejsce wiecznego spoczynku

Ks. Krzysztof Mielec urodził się 16
grudnia 1956 r. w Tarnowie. Był synem Adolfa i Heleny zd. Kowalskiej.
Maturę zdał w 1976 r. w Technikum
Mechanicznym w Tarnowie. Studia
odbył w latach 1977-1983 w Wyższym
Seminarium Duchownym w Tarnowie.
Święcenia
prezbiteratu
przyjął w dniu 22 maja 1983 r. z rąk
biskupa J. Ablewicza. Po święceniach pełnił posługę jako wikariusz w parafiach: Wierzchosławice,
Baranów Sandomierski, Cerekiew,
Cmolas, Brzostek, Gorlice – Glinik
Mariampolski. Posługiwał w kościele,
na ambonie, w sali katechetycznej, a od
1990 r. – również w szkole. Początkowo
był kapłanem diecezji tarnowskiej, a od
1992 r. – po reorganizacji struktur pol-

skiego Kościoła – został włączony do
prezbiterium nowo utworzonej diecezji
rzeszowskiej.
W 2000 r. został mianowany rektorem kościoła w Przybówce, a następnie,
w latach 2002-2015 był proboszczem w
tejże parafii. Początkowo zadaniem kapłańskim było zorganizowanie ośrodka
duszpasterskiego w Przybówce. Była
tam już świątynia, ale należało założyć
grupy parafialne oraz zatroszczyć się o
bazę materialną parafii, czyli np. budowę plebani. Przy wydatnym wsparciu
parafian w dość krótkim czasie udało
się to zrealizować, co dało podstawę do
erygowania w Przybówce parafii pw.
Św. Kazimierza, której ks. Krzysztof został proboszczem. W 2008 r. otrzymał
odznaczenie Expositorium Canonicale.
Od 23.08.2015 r. do 12.09.2016 r.
przebywał na urlopie zdrowotnym.
Następnie pełnił posługę duszpasterską w Głogowie Małopolskim, w parafii
Trójcy Przenajświętszej. Tam w miarę
możliwości wspomagał duszpasterzy w
realizacji ich obowiązków parafialnych,
a później, po poprawie stanu zdrowia,
włączył się w zwyczajną pracę kapłańską.
Podobnie miało być w Cmolasie,
gdzie ks. Krzysztof przebywał od
25.08.2018 r. Przeszkodziła temu choroba i śmierć Kapłana, która nastąpiła
kilka godzin po wyjściu ze szpitala, czyli wtedy, gdy wydawało się, że zagrożenie życia już minęło.
Zachowajmy ks. Krzysztofa Mielca
w naszej pamięci i otoczmy jego duszę
modlitwą!
Na pdst. inf. różnych ms

siostra anuncjata z ochronki
W poniedziałek, 18 lutego 2019
r. zmarła w Starej Wsi śp. Siostra M.
Weronika Anuncjata Prorok. Przeżyła
82 lata, w Zgromadzeniu 60 lat. Pogrzeb
Siostry Anuncjaty odbył się 20 lutego
(środa) w Starej Wsi (Różaniec o godz.
10.30, po nim Msza św. w świątyni przy
klasztorze).
Siostra Anuncjata Prorok urodziła się
23 lutego 1937 r. w Trześniowie, powiat
brzozowski. Do Zgromadzenia wstąpiła
3 września 1959 r., pierwsze śluby złożyła
30 sierpnia 1962 r., a profesję wieczystą

6

W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (860) - 3 marca 2019 r.

1 września 1967 r. w Starej Wsi. Krótko
pracowała jako wychowawczyni w domu
dziecka w Krakowie (ul. Naczelna) i w
Liskowie, a następnie długie lata w zakładach: w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie i w
Brzesku (24 lata). Od 1998 r. przebywała
w Cmolasie, pomagając w przedszkolu
(przez 18 lat). W 2016 r. przyjechała do
Starej Wsi jako siostra seniorka.
Polecajmy Siostrę Anuncjatę w naszych modlitwach. Niechaj Pan Bóg nagrodzi ją za wierną posługę!
(-)

z życia parafii

Muzyczna chwała

BOŻEJ RODZICIELCE
Od wczesnego chrześcijaństwa
kult Matki Bożej wyrażał się nie tylko w liturgii, ale i w poezji. Kolebką
tej twórczości było przede wszystkim
Bizancjum. Natomiast jednym z najwspanialszych zabytków tej twórczości jest hymn ku czci Bogurodzicy –
Akathistos. Pełne spolszczenie nazwy
to Akatyst.
Hymn przepełniony jest bogactwem głębokich treści teologicznych,
refleksji dotyczących wielkich tajemnic wiary. Wspaniale opisał go śp. ks.
Lucjan Balter, pallotyn, profesor teologii, w swojej publikacji „Tajemnica
Trójcy Świętej w Akatyście ku czci
Bogarodzicy”, gdzie rozłożył dzieło
na czynniki pierwsze, poruszając problematykę nazewnictwa, problematykę historyczną, specyficzną budowę
hymnu oraz jego teologię.
Zwięzły rys historyczny Akatystu
i jego znaczenie można przedstawić
następująco. Słowo Akatyst oznacza
nabożeństwo składające się z pieśni
pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Ducha Świętego, Najświętszej
Maryi Panny i świętych, odmawianych
na stojąco, z uwagi na greckie znaczenie tego słowa (czyli gr. Akathistos
– „hymn śpiewany na stojąco”). Jego
charakterystyka brzmieniowa, układ
dźwięków, budowa, stanowi typowy
rodzaj hymnu liturgicznego wywodzącego się z chrześcijańskich Kościołów Wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim, przede
wszystkim z Cerkwi prawosławnej.
Uważa się, że Akatyst jest najstarszym
hymnem Maryjnym, wykonanym 7

sierpnia 626 r. n.e., kiedy dzięki opiece
Bogurodzicy Konstantynopol został
uratowany przed atakiem pogańskich
Awarów. Wówczas gwałtowny huragan rozpędził nieprzyjacielską flotę,
rzucając statki na wybrzeże niedaleko
sanktuarium Deipara – Matki Bożej
w Blachernach, dzielnicy Konstantynopola. Ludność miasta śpiewała
wtedy – całą noc na stojąco – hymn
ku czci Bogurodzicy, dziękując Jej w
ten sposób za ratunek. Dodano wtedy
do Akatystu dziękczynną dedykację
śpiewaną na początku i końcu „O Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń (...)”.
Około VIII wieku, dzięki kontaktom Wenecjan ze Wschodem, Akatyst został przeniesiony do Włoch i
przetłumaczony na łacinę. Pierwszego
przekładu Akatystu na język polski
dokonał w 1792 r. grekokatolicki bazylianin o. Tymoteusz Szczurowski
OSBM, jednak najbardziej znany jest
przekład jezuity o. Mieczysława Bednarza z 1965 r.. Największe zasługi w
powrocie Akatystu do liturgii ma św.
Jan Paweł II, wskazując to nabożeństwo, wspólne dla obu Kościołów, jako
drogę prowadzącą do pełni jedności.
Obecnie ten hymn można usłyszeć w różnych świątyniach na całym
świecie. Śpiewany jest najczęściej w
czasie Wielkiego Postu – w święto
Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny, ale także w innych okresach
liturgicznych, np. święto Niepokalanego Poczęcia Maryi. Jednakże ze
względu na treść hymnu, która koncentruje się wokół tematu obecności

Maryi w Tajemnicy Słowa Wcielonego, a którą to tajemnicę rozważamy m.in w drugiej części Adwentu,
od momentu Zwiastowania, bardzo
powszechnym zwyczajem w Polsce
jest śpiewanie Akatystu przed Mszą
Pasterską. Ta piękna śpiewana treść
stanowi idealne preludium do świątecznej liturgii Słowa i podkreślenia
znaczenia przyjścia Zbawiciela.
Przy celowo wygaszonym kościele, rozpoczęliśmy nabożeństwo (ale ja
nazwałbym to misterium). Ciemność
panująca w kościele pozwoliła nam
wszystkim przeżywać i rozważać
te tajemnice w pełni prywatnie, jak
najbardziej intymnie. Warto przypomnieć o czym śpiewaliśmy.
Pierwsza część przedstawiała historię z życia Maryi – od Zwiastowania do Ofiarowania Jezusa w Świątyni.
Mogliśmy więc w śpiewie rozważać
dialog Maryi z Archaniołem Gabrielem, Jej radosne odwiedziny u św.
Elżbiety, rozterki św. Józefa, narodzenie Zbawiciela i przybycie pasterzy do
Groty Betlejemskiej, pokłon Trzech
Króli i wielką radość proroka Symeona. Mimo podniosłej i uroczystej atmosfery, nie można było nie uśmiechnąć się na słowa, iż magowie (Trzej
Mędrcy) „pominęli Heroda – głupca,
co śpiewać nie umiał: «Alleluja»”.
W części drugiej, teologicznej,
rozważaliśmy Boską i ludzką naturę
Chrystusa oraz dziewictwo Maryi.
Mowa tu również o nadprzyrodzonych skutkach przyjścia Syna Bożego
na ziemię. Każda strofa – kondakion
– zaczynała się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu, na co skierować
rozmyślanie ku wnętrzu tajemnicy,
rozważanej podczas śpiewu ikosu.
Każdy kondakion kończył się radosnym śpiewem „Alleluja”. Natomiast
rozważanie (ikos) zaczynało się pozdrowieniem skierowanym do Matki
Bożej, która już „lada chwila” miała
zrodzić Zbawiciela, „Witaj, Oblubienico Dziewicza”.
We wspólnym śpiewie wzięły
udział osoby, które na przestrzeni lat
śpiewały bądź nadal wyśpiewują Słowo Boże z ambony podczas liturgii.
Michał Rodzajewski
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Panu Michałowi Rodzajowskiemu
organiście w Cmolasie w latach 2017-2019
Serdeczne podziękowania za ubogacanie liturgii pięknym śpiewem oraz za ukazanie,
że organy to instrument „z temperamentem”, z życzeniami sukcesów zawodowych
i pomyślności w codziennym życiu, a nade wszystko opieki Pana Jezusa Przemienionego,
dla Którego chwały wybrzmiewają modlitwy, muzyka i śpiew!
Wspólnota parafialna w Cmolasie

OPŁATEK MIODNY W CMOLASIE
W sobotę, 29 grudnia 2018 r.
Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie był miejscem spotkania opłatkowego Rejonowego Koła
Pszczelarzy z Kolbuszowej. Spotkaniu
w gronie kilkudziesięciu pszczelarzy,
w tym Jana Gorzelanego, prezesa
RKP z Kolbuszowej, oraz Romana
Jasińskiego z Cmolasu- głównego
organizatora tego wydarzenia, przewodniczył ks. prał. Kazimierz Osak
– dziekan dekanatu KolbuszowaWschód. Wśród zaproszonych gości
byli m.in.: Zbigniew Chmielowiec
– poseł na Sejm RP, Tadeusz Dylon
– prezes WZP w Rzeszowie, niedawno wybrany na prezydenta
Polskiego Związku Pszczelarskiego,
ks. Michał Bator – kustosz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie, Eugeniusz Galek – wójta
gminy Cmolas.
Tradycyjne staropolskie dzielenie
się opłatkiem, składanie sobie życzeń
i kolędowanie poprzedziło nagrodzone brawami przedstawienie jasełkowe w wykonaniu młodzieży KSM z
Cmolasu (pod kierunkiem ks. wikariusza Andrzeja Tokarza).
Tekst i fot. Marian Salwik

Spotkaniu przewodniczył ks. prał. Kazimierz Osak – dziekan dekanatu
Kolbuszowa-Wschód

Dzielenie się „miodnym opłatkiem”

Pani Ewie Tyczce

PrzewodniczącejParafialnego Oddziału Akcji Katolickiejw Cmolasie
Z wyrazami uznania i wdzięczności za ofiarną pracę na rzecz Akcji Katolickiej w Cmolasie
oraz godne reprezentowanie jej Parafialnego Oddziału na forum dekanalnym i diecezjalnym,
z serdecznymi gratulacjami i najlepszymi życzeniami z okazji ponownego wyboru
na Przewodniczącą POAK oraz z obietnicą wspierania w działaniach
dla wspólnego dobra
				Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej w Cmolasie
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z życia parafialnego oddziału akcji katolickiej

AKCJA KATOLICKA
PODZIELIŁA SIĘ OPŁATKIEM
Okres Bożego Narodzenia to czas
spotkań opłatkowych. Dla członków
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z cmolaskiej parafii takie spotkanie miało miejsce 10 stycznia. Kilka
dni wcześniej, w sobotę, 5 stycznia,
przedstawiciele Oddziału uczestniczyli opłatku diecezjalnym.
Wyjazd na diecezjalne spotkanie
opłatkowe Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”, na które w tym roku
zaprosiło gościnne Jasło, został zorganizowany wspólnie dla przedstawicieli Akcji Katolickiej z dekanatów
Kolbuszowa-Wschód i Kolbuszowa-Zachód.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św.
pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Białogłowskiego w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. W koncelebrze uczestniczyli asystenci diecezjalni AK ks. prał.
Stanisław Potera i ks. Rafał Flak oraz
dziekan dekanatu Jasło-Wschód i zarazem proboszcz parafii pw. WNMP
w Jaśle ks. Zbigniew Irzyk.
Dalsza część spotkania odbyła się
w Jasielskim Domu Kultury, gdzie
burmistrz Jasła Ryszard Pabian zaprezentował osiągnięcia miasta i regionu, a przedstawiciele młodszego
pokolenia jaślan uświetnili spotkanie śpiewem kolęd. Gościem spotka-

przez afrykę do nieba
Zdawać by się mogło, że postać
kard. Adama Kozłowieckiego – jezuity i misjonarza, wielce zasłużonego
dla Kościoła w Afryce, a szczególnie
w Zambii – powinna być w Cmolasie
dość dobrze znana. Przecież Ksiądz
Kardynał pochodził z niedalekiej
Huty Komorowskiej, opowieści o
jego ofiarnej pracy misyjnej docierały do Polski, a w latach 90. XX wieku
dostojny Hierarcha (pewnie obruszyłby się na to określenie) odwiedził
nawet cmolaskie sanktuarium.
Co innego jednak słyszeć z opowiadań czy czytać relacje, a co innego
zetknąć się z dokonaniami Księdza
Kardynała nieomal bezpośrednio, jak
to mam miejsce właśnie w Hucie Komorowskiej, gdzie w dawnym majątku rodziny Kozłowieckich powstało
muzeum i działa Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”.
Ci, którzy tam docierają – a w
sobotę, 10 listopada 2018 r. byli to
członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z Cmolasu – doświadczają
przekonania, że kapłaństwo kard.
Kozłowieckiego, realizowane m.in.
w straszliwych realiach niemieckich
obozów koncentracyjnych w Oświę-

Ewa Tyczka – przewodnicząca
POAK w Cmolasie, przed banerem
zapraszającym na wystawę

Opłatkowej tradycji stało się zadość

nia była Maria Kurowska – członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego i Halina Szydełko – poseł
na Sejm RP, a wcześniej wieloletnia
prezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej. Bogaty program
zakończyło dzielenie się opłatkiem
oraz wspólna agapa.
Ewa Tyczka
Prezes POAK w Cmolasie
cimiu i Dachau, ale przede wszystkim
w pracy misyjnej na Czarnym Lądzie,
było jego „drogą do Nieba”, a beatyfikacja jest tylko kwestią czasu.
Oferta muzeum: prelekcje filmów
dokumentalnych z życia Księdza Kardynała, prezentacja publikacji i zwiedzanie poświęconej Misjonarzowi
wystawy została wzbogacona rozmowami z ks. Danielem Korycińskim –
dyrektorem muzeum oraz Katarzyną
Cesarz – kustoszem placówki. Przewijały się w tych rozmowach wątki
przyjaźni Księdza Kardynała z papieżem św. Janem Pawłem II, a także
liczne anegdoty, bo kard. Kozłowiecki
znany był z wielkiego poczucia humoru i dystansu do siebie.
Marian Salwik

W Muzeum im. Kardynała Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (860) - 3 marca 2019 r.

9

kultura

PODRÓŻ CZŁOWIEKA KU ŚWIATŁU
Z Grzegorzem Wójcickim rozmawia Alina Ziętek-Salwik

Młodzi aktorzy na scenie – w większości uczniowie LO w Kolbuszowej

Spektakle w Pana reżyserii, by
wspomnieć „Potępionego za
niewiarę” wg Tirsa de Moliny
(z 2017 r.) czy wystawiany
ostatnio „Wieczór Trzech Króli
albo co chcecie” wg Williama
Szekspira to niezmiennie –
wielkie wyzwanie i wysoki
poziom artystyczny. Co Pana
skłania do wyboru tak trudnych
sztuk w pracy z młodzieżą?
Działania te wynikają z miłości
do literatury, teatru, malarstwa i kina.
Twórczość Tirsa de Moliny, niestety w naszym kraju tak mało znaną,
cenię przede wszystkim za lekkość,
z jaką autor pisał o poważnych kwestiach egzystencjalnych. U Szekspira
z kolei fascynująca jest Tajemnica. Jak
mawiała moja ukochana pani profesor Anna Osławska – jeśli odrzeć
dzieła Szekspira z metafizyki, pozostaje tylko dojmujący świat przemocy
i banalność istnienia. Dzisiejszy świat
potrzebuje Tajemnicy – ważne, żeby
młodzież tę Tajemnicę w teatrze odkrywała.
„Wieczór Trzech Króli albo co
chcecie” był dla grupy teatralnej
wyzwaniem na kilku poziomach.
Młodzież zna Szekspira jako autora
krwawych tragedii, w których człowiek często porusza się w przestrzeni wypełnionej mrokiem. Praca nad

10

tekstem komediowym zmieniła w
tych młodych ludziach spojrzenie na
mistrza ze Stratfordu. Oto posągowy
dramaturg puszcza do nich oko, inscenizuje w ich wyobraźni zabawne
pojedynki i przebieranki. Pokazuje, że
o dobro, prawdę i piękno trzeba nieustannie walczyć. Nagle XVII stulecie
staje się czasem teraźniejszym.
Co w realizacji „Wieczoru…”
było najtrudniejsze? Jak długo
trwały przygotowania?
Czy łatwo było przekonać
do tej sztuki młodzież?
Młodzież obejrzała „Potępionego
za niewiarę”, więc wiedziała, czego
może się spodziewać na zajęciach teatralnych. Nie była dla niej zaskoczeniem ani ciężka praca nad formacją
duchową i warsztatem aktorskim, ani
wybór tekstu. Decyzję o wystawieniu
komedii Szekspira przyjęła entuzjastycznie.
Premiera spektaklu w formie
komedii dell’arte odbyła się w maju
2018r. w kolbuszowskim skansenie. Tam w malowniczym XVIIIwiecznym drewnianym spichlerzu
młodzi aktorzy kreowali świat przedstawiony w bardzo bliskiej odległości
od widowni. To spowodowało, że publiczność była wciągana w przestrzeń
spektaklu, świat teatralny i rzeczywi-
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Grzegorz Wójcicki
– polonista
(w latach 2002-2013
nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Hadykówce) teatrolog,
muzealnik,
w latach 2006-2011
aktor Teatralnego Centrum
Wartości i Pojednania
„Theatrum Mundi” im.
Mieczysława Kotlarczyka,
działającego pod patronatem
Uniwersytetu Papieskiego
im. Jana Pawła II w Krakowie;
uczeń śp. prof. Anny Osławskiej,
niestrudzony propagator sztuki
teatralnej wśród młodzieży
powiatu kolbuszowskiego.

sty zaistniał na jednej płaszczyźnie.
Błazenada zdawała się nie mieć początku i końca.
W inscenizacji w kolbuszowskim
Miejskim Domu Kultury trudności
było znacznie więcej. Przede wszystkim należało w dużej mierze zrezygnować z jarmarcznej formy i wprowadzić sugestywne obrazy. Scena i
jej zaplecze techniczne daje nieporównywalnie większe możliwości w
kreowaniu świata przedstawionego.
To wymagało od zespołu ogromnej
plastyczności ciała, zwolnienia tempa, wprowadzenia znaczących pauz,
wtopienia się w ciemność i zespolenia z muzyką. Na scenie bardzo ważna była także kompozycja świateł,
która nie tylko zaznaczała kontury
postaci, ale przede wszystkim uwydatniała ich przeżycia wewnętrzne.
Najistotniejsze i najtrudniejsze było
jednak to, by wybrzmiała prawda delikatnej materii uczuć.
W porównaniu z wcześniejszym
spektaklem, w którym nawet
w rolach męskich występowały
dziewczęta, tym razem na
scenie pojawiło się sporo
chłopaków.
W obecnym zespole chłopcy

stanowią nawet większość. To fantastycznie, ponieważ wszelkie antagonizmy wynikające z różnic płci
mogły w tym przedstawieniu w pełni wybrzmieć. W „Potępionym za
niewiarę” płeć występujących nie
miała większego znaczenia, gdyż to
uniwersalna problematyka tworzyła
oś spektaklu. W komedii Szekspira
kobieta zakłada męski strój, przez co
opowieść cudownie się gmatwa i burzy pozorny spokój bohaterów obojga płci. Dziewięcioro młodych ludzi
– ich temperament, wrażliwość, osobowość, tak odmienne przeżywanie
świata – zbudowało piękny zespół.
Teatr w Pana reżyserii niesie
zawsze głębokie przesłanie
wiary chrześcijańskiej.
W jaki sposób to przesłanie
wybrzmiało w „Wieczorze
Trzech Króli”?
Priorytetem było dla mnie rozbudowanie warstwy duchowej spektaklu. Ze względu na formę wymiar
Tajemnicy był w premierowym
przedstawieniu tylko naszkicowany.
Zależało mi, aby drugą inscenizację
przenikały wątki metafizyczne. Mamy
przecież wrażenie, że świat stoi nad
przepaścią, jest w przededniu, a może

nawet w czasie Apokalipsy. Dlatego
do scenariusza sztuki wprowadziłem
fragmenty Ewangelii św. Łukasza oraz
Apokalipsy św. Jana, ale także teksty
zaczerpnięte z dramatów Calderona
de la Barci czy poezji europejskiej I
poł. XX w.
Sebastian szukający Violi – swej
bliźniaczej siostry – jest niczym duch.
Błąka się po tym ogłupiałym, coraz
bardziej zniewolonym, odcinającym
się od swych chrześcijańskich korzeni
świecie. On wie, że w takim kształcie
świat nie przetrwa. Że musi powrócić do Sacrum. Do Światła. Do Boga.
Świat wypadł z orbit. To właśnie
młodzi ludzie napełnieni Światłem
powinni go z powrotem na właściwe
tory wprowadzić.
Tekst dramatu Szekspira został
oczywiście znacznie skrócony. Wiele
dialogów i monologów zastąpiono
scenami nawiązującymi do malarstwa czy kina. Zainscenizowanie
żywych obrazów: „Wskrzeszenia
Łazarza” Caravaggia, „Ostatniej
Wieczerzy” Leonarda da Vinci czy
motywów będących cytatami z serialu Davida Lyncha „Miasteczko Twin
Peaks”, nadało tej historii właściwą
perspektywę. Oto bohaterowie idą na
spotkanie z Tajemnicą.

Inscenizacja „żywego obrazu” według „Wskrzeszenia Łazarza” Caravaggia
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (860) - 3 marca 2019 r.
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ŚPIEW MA TOWARZYSZYĆ CZŁOWIEKOWI
W OSOBISTYM DOŚWIADCZANIU PANA BOGA
Kto podjął posługę organisty
w parafii i sanktuarium
w Cmolasie? Proszę o krótką
prezentację swojej osoby?
Nazywam się Mateusz Perlicki,
od 16 lutego br. podjąłem posługę
organisty w parafii i sanktuarium w
Cmolasie. Pochodzę i mieszkam w
Domatkowie. Jestem żonaty i mam
córkę.

ściółek. Znam też niektórych mieszkańców Cmolasu, w związku z moją
drugą pracą. Znaczenie sanktuarium
z pewnością może wywołać tremę, ale
jest też mobilizujące do śpiewania na
chwałę Bożą.

Jakie jest Pana przygotowanie
do wykonywania tej
odpowiedzialnej posługi?
Zainteresowanie śpiewem i graniem wyniosłem z domu rodzinnego. Mój tata jest organistą, to on
uwrażliwił mnie na piękno muzyki
organowej. Ukończyłem szkołę muzyczną l stopnia w Kolbuszowej oraz
Diecezjalne Studium Organistowskie
w Rzeszowie. Posiadam 8-letni staż
pracy jako organista w parafii pw.
Niepokalanego Serca NMP w Budach
Głogowskich.

Jak Pan postrzega cmolaskie
organy? Czy Pana zdaniem
organista powinien z organami
„walczyć”, czy raczej się z nimi
„zaprzyjaźnić”?
Każdy instrument ma swoją specyfikę i swoją duszę, którą trzeba odnaleźć. Myślę, że z biegiem czasu poznam organy cmolaskie i odkryje jego
walory, które będę mógł wykorzystać
w pełni dla piękna liturgii. Wiele razy
słyszałem o dobrej jakości i potędze
organów w Cmolasie, które należą do
najwyższej klasy instrumentów. Teraz
mam zaszczyt codziennie zasiadać
przed nimi, poznawać ich możliwości
i pogłębiać swój talent. Myślę, że na
pewno się z nimi zaprzyjaźnię.

Na ile znany jest Panu
Cmolas i jego sanktuarium?
Czy znaczenie tego miejsca
bardziej Pana mobilizuje,
czy onieśmiela?
Sanktuarium w Cmolasie znane
jest mi od dziecka. Razem z rodzicami odwiedzałem to miejsce podczas odpustu. Wiele razy modliłem
się przed Cudownym Obrazem.
Nawiedzałem również zabytkowy ko-

Jaki model współpracy
z wiernymi Pan preferuje?
Czy to Pan dostosowuje swoje
granie do możliwości wiernych,
czy to raczej oni powinni
śpiewać pod Pana dyktando?
Zadaniem organisty jest prowadzić śpiew ludzi zgodnie z poprawną
melodią, nadać uroczysty charakter
Mszy Świętej. W pierwszym moim
spostrzeżeniu zauważyłem, że wierni

Organista Mateusz Perlicki przy
organach kościoła w Cmolasie

śpiewają prawidłowo. To z pewnością ułatwi mi pracę i będzie nam się
dobrze współpracowało. Chciałbym
też co jakiś czas wprowadzać nowe
pieśni. Mam nadzieję, że moja gra na
organach oraz śpiew razem z wiernymi będą pomagały w głębszym przeżywaniu liturgii. Śpiew ma towarzyszyć człowiekowi w jego osobistym
doświadczaniu Pana Boga podczas
nabożeństw.
Inf. zebrał ms

GLORIA IN EXCELSIS DEO! PO RAZ TRZECI
W niedzielną (6 stycznia) uroczystość Objawienia Pańskiego już po
raz trzeci odbył się w sanktuarium
Przemienia Pańskiego koncert kolęd
„Gloria in excelsis Deo!”. Występom
solistek, zespołów wokalnych (Oazy,
DSM i KSM) i chóru parafialne-
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go towarzyszyła wyjątkowo liczna,
spektakularna i „dobrze nastrojona”
grupa instrumentalistów – jak to
określono w zapowiedzi – „z Cmolasu i okolic”.
Repertuaru kolędowo-pastorałkowego i poziomu instrumentali-
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stów nie powstydziłyby się renomowane programy telewizyjne, a przekrój wiekowy wykonawców – od
przedszkola (cmolaskiej ochronki
Sióstr Służebniczek) do… Zespołu
Ludowego „Cmolasianie”, w którym
nie zabrakło zacnych seniorów. Było

Uroczysta suma w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

KIEDY MY ŻYJEMY

Obraz Stanisława Kaczora-Batowskiego –
„Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc”

W CMOLASIE

W Cmolasie obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w
intencji Ojczyzny, sprawowaną pod
przewodnictwem ks. proboszcza
Michała Batora, z okolicznościową homilią ks. dr. Sławomira Zycha
(KUL).
Następnie
poczty
sztandarowe i uczestnicy przeszli do
Samorządowego Ośrodka Kultury,
gdzie po odśpiewaniu hymnu
narodowego i powitaniu przez
Eugeniusza Galka, wójta gminy
Cmolas, wysłuchano wykładu ks. dr
S. Zycha nt. walki o niepodległość
inspirowanej kultem Matki Bożej.
Młodzież szkolna zaprezentowała
patriotyczny program słowno-muzyczny. Na zakończenie miała miejsce projekcja filmu z cyklu: Historia
w ożywionych obrazach: „Stanisław
różnorodnie: głośno i rytmicznie, z
przytupem lub spokojnie i nastrojowo – słowem wszyscy pięknie i z
ogromnym zaangażowaniem wyrażali chwałę Bożej Dziecinie.
Nad całością – w wypełnionej do
ostatniego miejsca świątyni – niezawodnie czuwał ks. Łukasz Mariuszyc, towarzyszący niektórym wykonawcom także akompaniamentem
na gitarze.
Tekst i fot. Alina Ziętek-Salwik

Kaczor-Batowski – Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc”, w
reż. Marka Brodzkiego.
Tekst i fot. Alina Ziętek-Salwik

Homilię i okolicznościową prelekcję
wygłosił ks. dr hab. Sławomir Zych
z KUL

Rocznicowe spotkanie w SOK w Cmolasie

Świąteczne granie i śpiewanie na chwałę Bożej Dziecinie
W BLASKU PRZEMIENIENIA NR 1 (860) - 3 marca 2019 r.
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koło gospodyń wiejskich w hadykówce
Dalsza część spotkania upłynęła
przy poczęstunku (przygotowanym
pod pieczą, jak zawsze, mistrzyni
kuchni Zofii Blicharz), serdecznych
rozmowach i dobrej zabawie, którą
umilali panowie Władysław Dziuba
(na akordeonie) i Julian Wilk (na saksofonie) z zespołu „Cmolasianie”.

KOŁO, KTÓRE SIĘ ROZKRĘCA
W Hadykówce jest takie koło,
które się rozkręca. To zawiązane we
wrześniu 2014 r. Koło Gospodyń
Wiejskich. Nie ma w tym żadnej destrukcji, bo hadykowskie Koło nie
rozkręca się „na amen” (choć są tam
na wskroś pobożne kobiety). Ono
rozkręca się do działania dla dobra
lokalnej społeczności.
Pod koniec grudnia 2018 r. hadykowskie Koło skorzystało z rządowego
programu wsparcia dla Kół Gospodyń
Wiejskich, który to program przewiduje przyspieszenie ścieżki rejestracji
formy prawnej oraz wsparcie finansowe w wysokości 3 tys. zł (według obietnic premiera Mateusza Morawieckiego
ma ono być stałe). Rejestracja ułatwia
pozyskiwanie środków na dalszą działalność Koła.
Gospodynie z Hadykówki wzięły
sobie do serca słowa szefa rządu, że
w KGW prężnie rozwija się społeczeństwo obywatelskie oraz promowana jest polska tradycja, kultura i
kuchnia. Odpowiedzią na te słowa
był „Dzień Seniora” zorganizowany w
Hadykówce w sobotę, 16 stycznia br.
Pośród zaproszonych gości byli m.in.:
ks. Michał Bator – proboszcz parafii
i kustosz sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie, Eugeniusz
Galek – wójt gminy Cmolas,
Małgorzata Marut i Rafał Stróż – radni gminni z Hadykówki, Agnieszka
Maciąg – dyrektor miejscowej
Szkoły Podstawowej, oraz Tadeusz
Jagodziński – sołtys naszej miejscowości; kończący – po 20 latach – spra-
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wowanie tej wielce odpowiedzialnej
funkcji. Spotkanie było więc okazją
do podziękowań, refleksji i obdarowania pana sołtysa Tadeusza kwiatami i okolicznościowymi upominkami. Jednak najważniejsi na tym spotkaniu byli zacni seniorzy, a pośród
nich dwaj chyba najstarsi mieszkańcy
wioski – pan Józef Rząsa i pan Piotr
Szostak, obaj panowie bardzo zasłużeni dla Hadykówki.
Uczestników spotkania powitała Urszula Rząsa – przewodnicząca
KGW. Następnie wsparły ją koleżanki w odświętnych strojach, których
gustowność podkreślały kwieciste
chusty na ramionach. Warto podkreślić i docenić, że stroje to inwencja i wysiłek finansowy samych pań,
bo wszelkie pozyskane środki (m.in.
wspomniana dotacja rządowa i środki z funduszu sołeckiego) inwestowane są w wyposażenie kuchni przy
hadykowskiej remizie.Panie zaintonowały „przyśpiewki hadykowskie”,
w których w humorystyczny sposób
nawiązały do uroków, radości i trosk
codziennego życia w naszej wiosce.
Potem seniorzy otrzymali „diagnozę”
(w wykonaniu Grażyny Brzozy) dolegliwości duszy i ciała oraz „receptę” (w
wykonaniu Teresy Krzysztofińskiej),
jak sobie z tymi dolegliwościami poradzić. Wielką furorę wywołała również „ciocia z Ameryki” (ponownie w
wykonaniu Grażyny Brzozy). Powiało
„wielkim światem”, wielu mieszkańcom Hadykówki jednak dobrze znanym z własnych wojaży.
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Zasłużony dwudziestoletnią służbą dla
Hadykówki sołtys Tadeusz Jagodziński

„Ciocia z Ameryki” w wykonaniu
Grażyny Brzozy

Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich w Hadykówce
dziękujemy za dotychczasowe
inicjatywy, które przyniosły
wszystkim mieszkańcom,
a szczególnie seniorom wiele
radości i możliwości spotkania
przy wspólnym stole.
Z okazji bliskiego już „Święta
Kobiet” składamy Paniom
życzenia, by KGW Hadykówka
nie ustawało w „rozkręcaniu”
pożytecznej i oczekiwanej
działalności.
Marian Salwik

z życia parafii

NOWI
MINISTRANCI

DSM BLISKO SERCA MARYI

W NASZEJ PARAFII
Od pierwszej niedzieli nowego rok
liturgicznego w naszej wspólnocie parafialnej służy 12 nowych ministrantów.
W uroczystym obrzędzie przyjęcia tych
chłopców w szeregi Liturgicznej Służby
Ołtarza dokonał ks. Proboszcz Michał
Bator. Jedenastu z nich posługuje w kościele parafialnym w Cmolasie, a jeden
swoją służbę pełni w kościele dojazdowym w Mechowcu. To wydarzenie było
radością dla wszystkich ministrantów i
lektorów naszej parafii.
Nowymi ministrantami są: Bartłomiej
Czerw, Marcel Grzesiak, Hubert Halat,
Mateusz Janus, Michał Litwin, Szymon
Lubera, Tymoteusz Maciąg, Wojciech
Pastuła, Maciej Serafin, Grzegorz Serafin,
Kacper Zagroba, Lucjan Zagroba
Nowych ministrantów do służby
przy ołtarzu przygotowywali animatorzy:
Bartosz Pastuła i Krzysztof Magda, pod
okiem ks. Mariusza Bilskiego, który jest
opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza
w naszej parafii. Rodzicom ministrantów
gratulujemy i życzymy jak najwięcej pociechy z synów. Warto przypomnieć, że
być ministrantem to wielki przywilej, ale
także różne obowiązki: służenie do Mszy
św. i nabożeństw – często rano, kiedy nie
bardzo chce się wstawać, udział w cotygodniowych zbiórkach. A podczas ferii czy
wakacji możliwość udziału w turnusach
wypoczynkowych i formacyjnych, pozwalających wzbogacać wiedzę o liturgii.
Polecajmy naszych ministrantów i lektorów w modlitwie, żeby nie słabli i byli wzorami dla swoich rówieśników.
(x)

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
Przedszkole Sióstr Służebniczek
przez cały marzec prowadzi zapisy
na rok szkolny 2019/2020.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o zgłaszanie się
do dyrekcji przedszkola
celem pobrania kart zapisu.
Wypełnione karty będą
przyjmowane do 29 marca 2019 r.

DSM – ważna misja dziewcząt w Kościele
W dniu 8 grudnia, w uroczystość
Niepokalanego Poczęcie Najświętszej
Marii Panny, w parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie do wspólnoty
Dziewczęcej Służby Maryjnej zostały
włączone nowe kandydatki.
Ks. Proboszcz Michał Bator, poświęcając medaliki Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej, zapewnił dziewczęta o modlitwie wspólnoty parafialnej, aby Matka
Boża przyjęła je jako swoje szczególnie
ukochane dzieci, a trzymając je blisko
przy swym Matczynym sercu, kształtowała ich serca, napełniając je gorącą miłością ku Bogu i bliźnim.
Do wspólnoty Dziewczęcej Służby
Maryjnej zostało przyjętych 8 nowych
dziewcząt. Obecnie tę formację tworzy

20 dziewcząt z naszej parafii. Spotkania
formacyjne w ciągu roku mają na celu
kształtowanie właściwych postaw u młodego człowieka oraz pracę apostolską o
charakterze maryjnym. Grupę tworzą
dziewczęta w różnym wieku, pełne radości i zapału do pracy.
W parafii grupa DSM pracują pod
opieką niżej podpisanego kapłana.
Dziewczęta pełnią posługę w kościele
podczas Mszy św. i uroczystości, takich
jak procesje fatimskie czy procesje w oktawie Bożego Ciała. Dziewczęta należące
do DSM wspólnie spędzają czas, ucząc
się szacunku i współpracy. Uczestniczą
w spotkaniach formacyjnych, a także w
grach i zabawach ruchowych
Ks. Łukasz Mariuszyc

WIZYTA DUSZPASTERSKA W OCHRONCE
W czwartek, 3 stycznia 2019 r. w naszym przedszkolu – Ochronce św. Józefa
w Cmolasie podczas uroczystej Mszy św.
dziękowaliśmy Panu Bogu 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 i kustosz sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Wszyscy
włączyli się liturgię. Dzieci przedszkolne
pięknie śpiewały kolędy i recytowały wezwania modlitwy wiernych, natomiast
rodzice: p. Barbara Kosiorowska czytała
Słowo Boże, a p. Urszula Rozmus śpiewała psalm responsoryjny. Dysponowani uczestnicy sprawowanej liturgii mieli
możliwość przyjęcia do swojego serca
Pana Jezusa pod dwoma postaciami.
Po Eucharystii rozpoczęła się wizyta
duszpasterska. Ks. Proboszcz modlił się

o błogosławieństwo Boże dla wszystkich,
którzy w tym domu mieszkają i do niego
przychodzą. Każdy otrzymał pamiątkowy
obrazek z wizerunkiem Dzieciatka Jezus i
modlitwą o błogosławieństwo Boże w rodzinie. Ks. Proboszcz jak zawsze pamiętał
o swoich najmłodszych parafianach i obdarował ich słodką niespodzianką.
s. Barbara

Kolęda w cmolaskiej „Ochronce”
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odpoczynek młodzieży

...oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Przed Sanktuarium św. Jana Pawła II…

FERIE W KRAKOWIE I POD TATRAMI
Ferie zimowe to potrzebny czas,
aby nabrać sił na drugie półrocze
nauki. Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży z parafii Cmolas, wraz z
kilkoma osobami spoza wspólnoty,
miało w dniach 20-23 lutego okazję
wyjechać na zimowisko, by wspólnie
spędzić czas u podnóża Tatr. Opiekę
sprawował ks. Andrzej Tokarz.
Wyjazd rozpoczęliśmy wspólną
modlitwą. Pierwszym odwiedzonym
przez nas miejscem było Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie. Tam na
początku mieliśmy okazję zwiedzić
wystawę o Całunie Turyńskim. Ta wyjątkowa relikwia zrobiła na wszystkich
wrażenie i myślę, że skłoniła do wielu
refleksji. W Sanktuarium dowiedzieliśmy się także o tym, jaki był motyw
przewodni budowy tego wyjątkowego
kościoła. Po modlitwie udaliśmy się do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach. Tam w bazylice zawierzyliśmy Bożemu Miłosierdziu nasze
rodziny i parafię. Kolejnym miejscem
było nawiedzenie bazyliki mniejszej w
Ludźmierzu. Jest to ważne miejsce dla
mieszkańców Podhala. W kościele z
piękna figurą Matki Bożej modliliśmy
się o dobre wybory życiowe.
Naszą bazę mieliśmy w domu w
Białym Dunajcu. Pierwszym miejscem w Zakopanem które zwiedziliśmy było sanktuarium MB Fatimskiej
na Krzeptówkach. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. i zwiedziliśmy ołtarz
papieski, przy którym w 1997 r. papież
Jan Paweł II odprawiał Mszę w czasie
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W Zakopanem, a w tle – rycerz śpiący na Giewoncie

swojej wizyty w Polsce. Drugiego dnia
zwiedzaliśmy Zakopane, Krupówki
i odpoczywaliśmy na basenach.
Wieczorem, na specjalne zaproszenie
ks. Andrzeja, przyjechał do nas pan
Jan Karpiel-Bułecka, który jako mieszkaniec Zakopanego przybliżył nam
kulturę i historię Podhala. Oprócz tego

Spotkanie z Janem Karpielem-Bułecką
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mieliśmy okazję usłyszeć piękną gwarę
góralską i grę na instrumentach takich
jak: góralskie skrzypce i kobza.
Wyjazd był bardzo ciekawy a tatrzańskie widoki przepiękne. W dobrych nastrojach i ze śpiewem na
ustach wróciliśmy do naszych domów.
Ks. Andrzej Tokarz

park czy rzepowa ściana sprawiły,
że dobra zabawa, uśmiech na twarzy i pozytywna energia nie opuściły
dzieciaków ani na sekundę. Po szaleństwach na trampolinach dzieci
pojechały do kina na film pt. „O psie,
który wrócił do domu”. To wzruszająca i zabawna opowieść o wesołym
psie wabiącym się Bella. Film pokazuje, że psia wierność wobec człowieka nie ma granic, których nie da
się pokonać. Film dostarczył wiele
pozytywnych emocji.
ks. Łukasz Mariuszyc
Animatorzy
Na lodowisku w Dębicy

DNI PEŁNE ATRAKCJI
Pierwszy tydzień tegorocznych
ferii dzieci z Oazy oraz DSM miały
okazję przeżyć go w sposób aktywny, a to za sprawą ks. Łukasza, który
zorganizował swoim podopiecznym
półkolonie.
Najpierw dzieci odwiedziły stadninę koni „Mustang” w Dzikowcu.
Pierwsza jazda konno sprawiła wiele
radości podopiecznym, ale dla niektórych była także nie lada, wyzwaniem ze względu na kontakt z tymi
wspaniałymi, szlachetnymi zwierzętami. Nauczyły się kilku podstawowych zasad, jak należy zachować się
przebywając w pobliżu koni oraz jak
wygląda ich codzienna pielęgnacja.

We „Fly Parku” w Rzeszowie

Pobyt zakończony został zabawą i
ciepłą przekąską.
Kolejny dzień to wyjazd na kryte lodowisko do Dębicy. Emocjom
nie było końca, szczególnie u tych
dzieci, które po raz pierwszy stanęły
w łyżwach na lodzie. Przysporzyło
to mnóstwo śmiechu i zabawy oraz
zmagań z utrzymaniem równowagi.
Dzień zakończyło wspólne śpiewanie i zabawy integracyjne.
W ostatnim dniu dzieci pojechały do parku trampolin „Fly Park”
w Rzeszowie. Strefa gry w zbijaka,
ścieżki akrobatyczne, gigantyczna
dmuchana poducha, baseny z gąbkami, ścianki wspinaczkowe, Ninja

W stadninie „Mustang” w Dzikowcu

Redaguje zespół: Asystent kościelny - ks. Michał Bator
Adres redakcji: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, 36-105 Cmolas 252a, tel. +48 17 2837704; tel./fax +48 17 2837645; kom. 791891500
e-mail: kancelaria@parafiacmolas.pl oraz redakcja@parafiacmolas.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, zmiany tytułów oraz poprawek stylistycznych. Do użytku wewnętrznego
Redaktor prowadzący: Marian Salwik Skład: Barbara Pulak
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z życia sanktuarium
KRONIKA PARAFIALNA
październik 2018 - marzec 2019
Do wspólnoty
Kościoła przez
Chrzest Święty
zostali włączeni:
28.10.2018
25.11.2018
9.12.2018
26.12.2018
25.08.2018

29.12.2018
30.12.2018
6.01.2019
13.01.2019
9.02.2019
2.03.2019

Nadia Stąpor
Bartosz Kubiński
Gracjan Kaczmarski
Wiktoria Deptuch
Jan Olko
Emilia Wilk
Zuzanna Maria Janus
Gabriela Górecka
Jan Daniel
Nikola Mokrzycka
Emilia Małgorzata Ślęzak
Henryk Pastuła
Wojciech Jan Nazimek
Zofia Szostak

Odeszli do
wieczności:
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
18.10.2018
24.10.2018
30.10.2018
25.11.2018
22.11.2018
9.12.2018
10.12.2018
27.12.2018
31.12.2018
6.01.2019
18.01.2019
24.01.2019
28.01.2019
29.01.2019
31.01.2019
15.02.2019

Maria Kosiorowska
Stanisław Wadas
Bolesław Chrząstek
Stefan Fryc
Julian Mokrzycki
Bronisława Serafin
Stanisław Serafin
Stanisław Wł. Karkut
Michał Lubera
Gracjan Kaczmarski
Piotr Skowron
Jan Pokrywa
Jan Blicharz
Bonifacy Leon Maciąg
Jan Słowiak
Edward Zięba
Józefa Stachurska
Maria Dominika Stępień
Alfred Fr. Mokrzycki
Adam Ryndak

twoje radio cmolas w internecie
Przerwanie nadawania audycji Twojego Radia Cmolas nastąpiło z powodu istotnych
zakłóceń przepływu sygnału radiowego.
Aktualnie sytuacja wygląda następująco:
Drzewa rosnące na linii wieża nadawcza – studio radiowe oraz anomalie pogodowe
uniemożliwiają pełny przepływ sygnału radiowego;
Wieża nadawcza nadaje się do remontu kapitalnego;
Należy wykonać projekt budowlany wieży wraz z pozwoleniem na budowę;
Wskazany jest montaż nowej wieży gdyż koszty remontu i montaż obecnej są
porównywalne;
Celem poprawy jakości przekazu wskazane jest wykonanie połączenia nowej wieży ze
studiem radiowym kablem telefonicznym;
Powyższe uwarunkowania rodzą konieczność działań inwestycyjnych o czym zdecyduje
Rada Gminy Cmolas;
Po wykonaniu powyższej inwestycji istnieje możliwość uruchomienia audycji gdyż cały
czas jest obopólna gotowość współpracy Polskich Fal Średnich i Twojego Radia Cmolas;
Koszt inwestycji szacuje się na około 200 000,00 zł
Czas realizacji zadania trwałby minimum 1 rok.
Dlatego też, w związku z koniecznością zmian w jakości technicznej nadawanych audycji
Twojego Radia Cmolas, uprzejmie informujemy, że od 1 marca br. audycje Radia Cmolas
będą dostępne w internecie na stronie www.sok.cmolas.org. w zakładce Radio Cmolas.
W programie:
od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 8.00 a 20.00 – muzyka przeplatana
kwadransem bieżących wiadomości, powtarzanych co 4 godz.,
w czwartki o godz. 17.00 (czas zimowy) lub o godz. 18.00 (czas letni) – transmisja
nowenny z Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie,
soboty – muzyka, o godz.11.00 – słuchowisko dla dzieci, godz. 19.00 – powtórka
słuchowiska dla dzieci,
niedziela – muzyka, o godz. 11.00 – transmisja Mszy św. z Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, w godz. od 14.00 do 15.00 – Koncert Życzeń,
w godz. 18.00 do 19.00 – powtórka Koncertu Życzeń
Mamy nadzieję, że ten sposób przekazywania sygnału Twojego Radia Cmolas umożliwi
jego prawidłowy odbiór w najodleglejszych miejscach.
Eugeniusz Galek Wójt Gminy Cmolas
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INWESTYCJe
PRZY ZABYTKOWYM
KOŚCIELE

Mur po renowacji
„Prace remontowo-konserwatorskie muru
ogrodzeniowego przy kościele filialnym
pw. Przemienienia Pańskiego
w Cmolasie”(kontynuacja prac):
Całkowity koszt inwestycji - 97 074,77 zł
Źródła finansowania:
Marszałek Województwa - 40 000,00 zł
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Przemyślu - 35 000,00 zł
Rada Gminy Cmolas - 20 000,00 zł
Parafia Cmolas - 2 074,77 zł
Dziękujemy Pani Barbarze Skowrońskiej
i Panu Andrzejowi Zagrobie i za pomoc
w realizacji tej inwestycji poprzez udostępnienie terenu.
(x)

Niespodzianki podczas prac
renowacyjnych

Stypendyści
Fundacji
Ks. Borowiusza
Społeczny Zespół Fundacji im. Księdza
Wojciecha Borowiusza informuje, że po rozpatrzeniu złożonych podań i dokumentów
przyznał na rok akademicki 2018/2019 dwa
stypendia (po 300 zł przez okres 10 miesięcy
roku akademickiego) dla:
ALEKSANDRY SZCZUREK z Cmolasu, studentki IV roku studiów dziennych na kierunku: prawo na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
LIDII MICHAŁEK z Mechowca, studentki I
roku studiów dziennych I stopnia na kierunku:
romanistyka na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Tegorocznym stypendystkom gratulujemy, a wszystkim stypendystom od roku
2004 – przypominamy, że są oni zobowiązani w sumieniu do modlitwy w intencji
Księdza Wojciecha Borowiusza oraz w intencji
wszystkich Darczyńców Stypendium, jak również – jeżeli mają taką wolę i możliwość – do
finansowego wsparcia Fundacji!
ms

jasełka W Cmolasie - chwała Dzieciatku,
Herod znów przegrał!
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Jezusa narodzonego
wszyscy witaliśmy...

