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EWANGELIA wg św. Mateusza 17,1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec
nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy;
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie
lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im
mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Góra Tabor ((hebr. רובת רה, Har Tawor;
arab. روطلا لبج, Dżabal at-Tur;) wznosi
się samotnie pośród wzgórz Galilei Dolnej we
wschodniej części Doliny Jezreel na północy
Izraela na wysokość 588 m n.p.m.

dujące się w podziemiach
bazyliki
Przemienienia
Pańskiego. Przy podziale
Kanaanu przez pokolenia
izraelskie była miejscem
granicznym dla północnych pokoleń: Zabulona,
Issachara i Neftalego (Joz
19,22). Góra ta zasłynęła
jako miejsce zwycięstwa
Baraka i prorokini Debory, która pokonała wojska
Sisery dowódcy wojsk kananejskiego władcy Jabina,
niemiłosiernie nękającego
Izraelitów przez dwadzieścia lat (Sdz 4,6).
Tradycja biblijna łączy
tę górę z miejscem cudu
Przemienienia Pańskiego.
Na początku IV wieku zbudowano tu sanktuarium,
a w czasach bizantyjskich

trzy bazyliki upamiętniające
trzy namioty, które chciał
zbudować św.Piotr. Obecna
trójnawowa bazylika wzniesiona została przez franciszkanów w latach 1919-1924.
W krypcie bazyliki znajdują
się mozaiki upamiętniające
cztery „inne przemienienia”
Syna Bożego: narodzenie,
Eucharystię, śmierć i zmartwychwstanie. Te cztery
przemienienia mają oddawać istotę Eucharystii: dzięki niej rodzimy się do nowego życia w Jezusie karmimy
się Chlebem Żywym, który
umacnia nas w ziemskiej
wędrówce, w czasie której
obumieramy złu i grzechowi oraz zmartwychwstajemy do nieśmiertelności.
Ks. dr Paweł Romanowski

Bazylika Przemienienia Pańskiego na górze Tabor

Dzięki swej malowniczości, niezwykłej i unikatowej roślinności, wspaniałej panoramie, jaką stamtąd można oglądać, jest to
jedyna w swym rodzaju
góra Palestyny. Drogi do
niej wiją się serpentynami
po jej zboczach, porośniętych dębami, drzewami
świętojańskimi i mastyksowymi, terebintami i sosnami. Spłaszczony szczyt,
stanowiący małą równinę
o 1200 m długości i 400 m
szerokości, otoczony mura-

mi twierdzy saraceńskiej z
XIII wieku.
Z Taboru roztacza się
cudowny widok na najżyźniejszą dolinę Ezdrelon,
góry Gilboa i łańcuch Karmelu, wzgórza Golan, a także Megiddo, Nazaret, Nain.
Jezus oglądał tę górę na co
dzień, gdyż jest oddalona
od Nazaretu ok. 8 km. Za
świętą górę uchodziła już
w czasach przedbiblijnych,
czego świadectwem są kamienne okręgi pogańskich
ołtarzy kananejskich, znaj-
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W przepowiadaniu homiletycznym wkradają
się niekiedy, nie wiadomo skąd, pewne
nieprawdziwe interpretacje faktów z Ewangelii,
które powielane są później, wykoślawiając
prawdziwe orędzie biblijne.
Tak jest z „niewiernym”
Tomaszem, którego Jezus
nazywa tylko niedowiarkiem (J 20,27), który dopiero jak włożył palce w miejsce gwoździ wówczas uwierzył czego absolutnie nie ma
w Janowej Ewangelii. Tak
jest z Szawłem, który pod
Damaszkiem, oślepiony Jezusowym blaskiem spada z
konia (Dz 9,4), czego również nie napisał św. Łukasz
(tu chyba wiadomo skąd –
winny jest Canaletto ).
Podobnie słyszy się niekiedy, że Chrystus wziął ze
sobą Piotra, Jakuba i Jana,
aby objawiając im swe bóstwo, umocnić ich na chwilę
Jego krzyżowej męki. Aby,
kiedy zobaczą Go zbitego,
oplutego, ukrzyżowanego,
nie załamali się w wierze.
O czym wcale nie wspominają wszyscy trzej ewangeliści opisujący tę scenę.
Św. Łukasz wspomina, że
poszli tam, aby się modlić
(Łk 9,28) oraz że w chwili
Przemienienia Apostołowie
spali, a ocknęli się niejako

pod koniec cudu (Łk 9,32).
Zaraz rodzą się dwa pytania w związku z tym: „A
czy inni Apostołowie nie
potrzebowali podobnego
umocnienia?” i drugie trudniejsze: „Czy rzeczywiście
umocniło to św. Piotra i św.
Jakuba w wierze i wierności Mistrzowi podczas Jego
męki?”.
Wydarzenie na Taborze
jest rzeczywiście wielkim
darem i wyróżnieniem dla
tych trzech Apostołów,
przygotowanym dla tych
najbardziej umiłowanych,
nie dla wszystkich. Widzieć
wielkich mężów Starego
Testamentu to wielka łaska.
Ale czy służyła ona jedynie
Apostołom? Z podpowiedzią przychodzi nam św.
Łukasz, który jako jedyny
z trzech opisujących ten
cud dookreśla, że Mojżesz
i Eliasz <rozmawiali z Jezusem o Jego odejściu>, a więc
o Jego śmierci w Jerozolimie. Ta krótka wzmianka
daje nam prawdziwy powód spotkania się Jezusa i

świętych mężów Starego
Przymierza. Można powiedzieć, Pan Jezus w sprawach
umierania nie miał tak
wielkiego doświadczenia,
dlatego Bóg Ojciec posyła
Mu tych dwóch „doświadczonych” w umieraniu i
śmierci: Mojżesza i Eliasza,
aby nauczyć Syna Bożego,
jak odejść z tego świata. Jezus bowiem, jak każdy człowiek, musiał zmierzyć się
z umieraniem, odchodzeniem, śmiercią.
Mojżesz mógł pouczyć
Jezusa, jak się odchodzi ze
świata, umiera w poczuciu
całkowitej porażki, klęski
życiowej. Bo nie osiągnął on
tego, w co wierzył, co było
jego największym i jedynym powołaniem i pragnieniem – nie wszedł do Ziemi
Obiecanej. Oglądając, jak
do Kanaanu wchodzą jego
rodacy, czuł smak gorzkiej osobistej klęski, kiedy
umierał na górze Nebo. W
chwili śmierci Jezusa diabeł
mógł podsunąć Mu pokusę, że odchodzi w poczuciu przegranej: duchowa
elita Izraela jest Mu wroga,
lud szydzi i naigrawa się z
Niego, pod krzyżem kilka
osób. Mojżesz mógł więc
swoją lekcją wspomóc Jezusa, aby jednak widział w
tym wszystkim Boże działanie, aby nie przeraził się
jedynie powierzchownym,
zewnętrznym widokiem
własnej męki.
Prorok Eliasz, zapewne
rozmawiał z Jezusem o inKopuła apsydy
w bazylice
– ze sceną
Przemienienia Pańskiego
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nym rodzaju odchodzenia,
umierania; mógł uczyć o
śmierci, która jest spłonięciem z miłości do Boga.
Eliasz bowiem, w tradycji
biblijnej to żarliwy obrońca
Boga, prorok, ogień, który
tak płonął miłością i żarliwością do Boga, że został
zabrany do Niego w rydwanie z ognia. Tak zapalił się i
płonął miłością do Jahwe,
że ta miłość go „spaliła”. W
tym obrazie płonącego rydwanu objawienie biblijne
daje nam przekaz, jak bardzo mocno kochał Boga.
Mógł więc podpowiedzieć
Jezusowi, jak zapłonąć miłością do Boga w chwili
krzyżowej śmierci. Co Jezus
dokonał, bo ostatnie chwile
na krzyżu Jezus poświęca
grzesznikom, usprawiedliwiając ich haniebny czyn,
przebaczając jednemu z
łotrów, troszcząc się o swą
matkę i przyszły Kościół.
Przemienienie na Taborze to wielka lekcja dla
nas. Dziś Jezus chce pouczyć nas, jak odchodzić
spokojnie do Ojca. Pan Jezus przypomina, co trzeba
zrobić dziś, co naprawić, co
powinienem zrobić ze sprawami odkładanymi przez
lata: pojednanie z wrogiem,
odwołanie oszczerstw, oddanie pożyczonego... Zaglądnijmy w serce (bo sobie
myślimy, a przecież jeszcze
pożyje). Warto pomyśleć,
może i mnie nie wyszło w
życiu, jak Mojżeszowi, ale
starałem się, podejmowałem to z miłością, na jaką
mnie było stać, jak Eliasz.
Zatrzymajmy się na górze
Tabor i przy cudownym
obrazie Przemienienia, aby
„oczami duszy” uczyć się –
od Mojżesza, Eliasza, a nade
wszystko od Jezusa – odchodzić do domu Ojca.
Ks. dr Paweł Romanowski
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Bp Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy
archidiecezji przemyskiej, urodził się 5 maja 1960 r.
w Rzeszowie. Jest najmłodszym z dwanaściorga
dzieci Józefa i Zofii Jamrozków, ma siostrę
bliźniaczkę. – „Mama, która zmarła 9 lat temu,
doczekała 36 wnuków i 22 prawnuków” –
wspominał w rozmowie z KAI ks. Biskup.

Dzieciństwo
spędził
w Malawie koło Rzeszowa. Tam ukończył szkołę
podstawową, a następnie
technikum budowlane w
Rzeszowie. Maturę zdał w
1980 r. Potem przez trzy lata
pracował w wyuczonym
zawodzie. W tym czasie
poświęcał się także swojej
największej pasji, czyli piłce nożnej. Czynnie grał w
nieistniejących już dziś rzeszowskich klubach: „Walter”
i „Zelmer” oraz bardzo krótko rodzinnym „Strumyku”
Malawa. Do dzisiaj oddaje
się temu hobby, głównie na
seminaryjnym boisku lub w
hali sportowej.
W 1983 r. wstąpił do
Wyższego
Seminarium
Duchownego w Przemyślu.
Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1989 r. z rąk

ówczesnego ordynariusza
bp. Ignacego Tokarczuka.
Przez trzy lata pracował
jako wikariusz w Rymanowie, a potem został skierowany na studia z teologii
duchowości na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim,
które zwieńczył licencjatem
teologicznym w 1994 r.
Po powrocie do Przemyśla ks. S. Jamrozek był
sekretarzem abp. Józefa
Michalika. Po dwóch latach
ponownie został wysłany
na studia, tym razem do
Rzymu, na „Angelicum”
– Papieski Uniwersytet św.
Tomasza z Akwinu. Tam w
2000 r. obronił doktorat na
podstawie dysertacji „Pokora i jej znaczenie w życiu
chrześcijańskim. Studium
ascetyczno-duchowe
na
podstawie pism Sługi Boże-

go ks. Jana Balickiego” (jak
wiadomo, dzisiaj już błogosławionego).
Po powrocie do Polski
przez 7 miesięcy pracował w Ośrodku Formacji
i Kultury Chrześcijańskiej
w Jarosławiu, gdzie prowadził rekolekcje dla różnych
grup. 1 kwietnia 2001 r.
został ojcem duchownym
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Przemyślu.
W przemyskim seminarium prowadził wykłady z
teologii duchowości, hagiografii oraz zajęcia z języka
włoskiego. Ks. S. Jamrozek
był również postulatorem
w procesie beatyfikacyjnym męczenników drugiej
wojny światowej z archidiecezji przemyskiej: rodziny
Ulmów z Markowej, Julii
Buniowskiej z Majdanu
Sieniawskiego oraz ks. Jana
Siuzdaka z Wołkowyi i ks.
Marcina Tomaki z Haczowa. Na etapie diecezjalnym
proces zakończył się w 2007
r., obecnie wszystkie dokumenty są w Watykanie.
Od lat, w czasie wakacji
ks. Jamrozek jeden miesiąc
spędzał we włoskiej parafii
na obrzeżach Mediolanu,
gdzie pomagał w duszpasterstwie. – „Daje mi to
dużo duchowej satysfakcji, bo można posługiwać
i widać owoce tej pracy.
Pan Bóg posyła, żeby przynajmniej jednej lub dwóm
osobom pomóc. Osobiste
doświadczenie pokazuje, że
zawsze w tym czasie przychodziły osoby, które nawet
przez dziesiątki lat nie były u
spowiedzi” – ks. Biskup.
Ks. S. Jamrozek był również opiekunem wspólnoty
„Hufiec Maryi”, skupiającej
rodziny dotknięte problemem alkoholowym. Organizował dla nich comiesięczne dni skupienia i reko-
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lekcje wakacyjne.
20 kwietnia 2013 papież Franciszek mianował
ks. Stanisława Jamrozka
biskupem pomocniczym
archidiecezji przemyskiej
i biskupem tytularnym
Chełma. Święcenia biskupie otrzymał 20 maja 2013
w archikatedrze przemyskiej. Udzielił mu ich abp
Józef Michalik, arcybiskup
metropolita przemyski, z
towarzyszeniem abp. Celestina Migliore, nuncjusza
apostolskiego w Polsce, i bp.
Adama Szala, biskupa pomocniczego przemyskiego.
W swoim przemówieniu
na zakończenie Eucharystii
nowo wyświecony biskup
wypowiedział piękne słowa:
– „Dziękuję za moich rodziców, których Bóg już wiele
lat temu powołał do siebie,
a którzy przekazali nam życie wraz z wartościami bezcennymi, jak miłość Boga i
bliźniego, uczyli ofiarności,
pracowitości i otwartości na
innych. Można powiedzieć
takiej zespołowej gry nie
tylko na boisku sportowym.
Chciałbym, abyśmy pozostali taką Bożą drużyną do
samego końca”.
Jako dewizę biskupią ks.
bp Jamrozek przyjął słowa
„Veritatis Evangelio servire”
(Służyć Ewangelii Prawdy). W jego herbie po lewej
stronie widnieje litera „M”
symbol Matki Bożej na tle
białej lilii, z umieszczoną
powyżej koroną. Lilia wyraża czystość i pokorę, a korona – królewską godność
Maryi. Po prawej znajduje
się otwarta księga Ewangelii
z greckimi literami „Alfa” i
„Omega”, które symbolizują
Chrystusa. Po środku księgi umieszczony jest miecz,
nawiązujący do działalności
św. Pawła.
(-)
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Wielce Czcigodna Siostro Weroniko!

„Powołanie to Boże wezwanie, każda dobra
dusza jest jako ta świeca, która sama się spala,
a innym prześwieca” – to słowa
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego,
założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
Sądy ludzkie wydały
wyrok, oni chorzy i bardzo
słabi nie będą żyć. Nawet
ksiądz przy naszym chrzcie
świętym powiedział: „Niech
będzie Franek i Franciszka,
bo i tak nie będą żyć”. A my,
bliźniacy, dzięki Bogu żyjemy – z całej błogosławionej
rodzinnej ósemki. Mama
była bardzo pobożna, codziennie śpiewała Godzinki
do Najświętszej Maryi
Panny. Wspólnie odmawialiśmy różaniec i inne modlitwy, szczególnie wieczorem.
Nie jestem z tych, co od
małego dziecka chciały być
w zakonie. Kończąc szkołę średnią zdecydowałam
się wybrać stan zakonny,
ale niejednokrotnie pytałam samą siebie: „Po co ta
myśl o zakonie mnie opanowała?” Wiedziałam, że
nie mam przyjaciela nad
Zbawiciela. Ukochał mnie
Jezus, oddając na krzyżu
swoje życie za mnie i to

Weronika
– zawsze uśmiechnięta

zwyciężyło. Dużo się modliłam do Matki Bożej, by Ona
kierowała moim życiem.
Zdecydowałam służyć Panu
Bogu w życiu zakonnym u
Sióstr Służebniczek.
Siostry pracowały przy
parafii jako katechetki, w
kościele i w szpitalu – jako
pielęgniarki. Przyglądałam
się wnikliwie w ich radosnej
służbę i zapragnęłam być
Służebniczką, tak jak one,
choć miałam u Felicjanek
starszą siostrę. Chciałam
tylko kochać Pana Jezusa,

Tarnów, 1980 r. – s. Weronika w gronie rodziny i sióstr
Służebniczek

W roku złotego jubileuszu Twojego życia w Zakonie,
tak pięknie splatającym się z rokiem, w którym cieszymy się
kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II
oraz celebrujemy wraz z całym Kościołem w Polsce
Rok Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego,
w 200. rocznicę Jego urodzin,
prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń
i słów najszczerszej wdzięczności za Twoją służbę
Panu Bogu i Kościołowi, Wspólnocie Zakonnej Sióstr Służebniczek,
oraz naszej wspólnocie przy sanktuarium i parafii w Cmolasie!
Przyjmij także, kochana Siostro Weroniko,
nasze podziękowania za Twoją żarliwą modlitwę,
życzliwość i dobre słowo dla każdego
oraz za uśmiech, który jest z pewnością obrazem
Twojej pogodnej, bo oddanej Panu Bogu. duszy!
Niechaj Ojciec Niebieski darzy Siostrę potrzebnymi łaskami,
a Matka Boża, św. Józef, św. Weronika i bł. Ojciec Edmund
orędują i wspierają wszędzie tam, gdzie dane będzie Siostrze
wypełniać Boże powołanie!
Wdzięczni wierni parafii w Cmolasie

a bliźniemu ofiarnie służyć.
W Zgromadzeniu pełniłam
różne funkcje, podejmowałam różne obowiązki,
ale wzorem i przykładem
w moim życiu zawsze była
ijest Niepokalana.
Rozpoczynałam
życie zakonne w Cmolasie
jako nowicjuszka i byłam
tu pół roku. 3 maja 1967
r. złożyłam pierwsze śluby
zakonne, w Starej Wsi k.
Brzozowa. Po ślubach pojechałam do Mokrzyszowa –
Tarnobrzegu. Pracowałam
tam 10 lat. Następnie pojechałam do Szczawnicy
i tam byłam 8 lat. Matka
Generalna poleciła mi
pełnić wolę Bożą w
Domu Prowincjalnym w
Tarnowie i tam byłam 12

lat. Ponownie przyjechałam do Cmolasu z siostrą
Haliną Boruch, podjęłyśmy
się gruntownego remontu
Ochronki. Założono nowe
ogrodzenie, altankę dla
dzieci, wykonano jeszcze
wiele innych prac. Zgodnie
i ofiarnie pracowałyśmy
przez 6 lat, nie zaniedbując
apostolstwa w parafii.
Odwiedziłam
też
Majdan Królewski na 2 lata,
by pojechać do „malowanego Zalipia”. Tam byłam 6
1at, by ponownie odwiedzić
Cmolas na 2 lata. Jednak
wola Boża, przez Matkę
Prowincjalną, kieruje mnie
teraz do Szynwałdu. W
duchu posłuszeństwa zakonnego trzeba to przyjąć
i śpiewać: „Pij ten kielich
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Bożej woli, do ostatniej kropli sącz. I to serce, co tak
boli, z sercem Bożym złącz”.
Dziękuję Panu Jezusowi
Przemienionemu za wszy-stkie łaski, które mi udzielił
podczas mojego 3-krotnego pobytu w parafii
Cmolas. Modlę się za śp.
Księdza Prałata Stanisława
Jagłę, o potrzebne łaski dla
Księdza Prałata Kazimierza
Szkaradka, za Księdza
Proboszcza Michała Batorego i wszystkich księży.
Dziękuję za życzliwość i
współpracę.
Ksiądz Proboszcz wysłał mnie do Rzymu z
pielgrzymką
dziękczyn-
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S. Weronika z dziećmi I-komunijnymi w Boże Ciało A.D. 2014

ną za kanonizacją Ojca
Świętego Jana Pawła II, w
dwusetną rocznicę urodzin naszego Założyciela
Błogosławionego
Ojca
Edmunda Bojanowskiego i

pięćdziesiątą rocznicę mojego życia zakonnego.
Wszystkim Parafianom,
a w szczególności dziewczynkom z Dziewczęcej
Służby Maryi, dziękuję za

okazaną życzliwość i proszę
o modlitwę.
Wdzięczna S.M. Weronika
Służebniczka Maryi
Niepokalanej i bł.
Edmunda Bojanowskiego

Miejsce modlitwy wysłuchiwanej przez Boga

Z o. Pacyfikiem Czachorem OFM, rodakiem z Hadykówki, od 43 lat pracującym na misjach w Kongo
rozmawiał Marian Salwik
Drogi Ojcze Pacyfiku?
Wielu mówi, że po 43
latach pracy misyjnej
w Kongo zasłużył już
Ojciec na wypoczynek
w Polsce. Odpowiedzią
jest wyjątkowo krótki
urlop misyjny i powrót
Ojca, już z końcem
sierpnia, do afrykańskich wiernych. Da się
to jakoś wytłumaczyć,
czy to raczej tajemnica
powołania, która wymyka się zrozumieniu
przez ludzi świeckich?
Dotykamy tu tajemnicy powołania misyjnego i
woli Bożej. Nawet wyjeżdżając na tegoroczny urlop
misyjny, nie czyniłem tego
według moich planów
i nadziei. Znałem tylko
problemy, które chciałem
rozwiązać podczas urlopu.
Szukałem tych rozwiązań,
Czas płynął, więc złożyłem
je w ręce Pana Boga i Padre

O. Pacyfik Czachor OFM w gronie służby liturgicznej na
misji w Bukamie

Pio (Ojca Pio – przyp. M.S.).
Dzisiaj mogę już powiedzieć, że wszystko rozwiązało się dobrze, nawet bardzo
dobrze.
Co pewien czas słychać
o niepokojach, a nawet
zamieszkach w Kongo.
Czy to dotyczy także
regionu, w którym leży
Bukama, czyli miejscowość, w której Ojciec
pracuje duszpastersko?

Czy nie ma zagrożeń
związanych z różnorodnością religijną
mieszkańców, zwłaszcza ze strony wyznawców islamu?
Pracuję w południowej prowincji Konga –
Katandze. Natomiast bunty,
rabunki i napady maja miejsce w środkowo-wschodniej
części Konga, a więc daleko od nas. U nas jest raczej
spokój i porządek, ale też

bieda. Istnieją drobne tarcia
międzywyznaniowe w formie krytyki, na tle zazdrości. Katolicy są najliczniejsi,
przeżywają wielki rozwój
wspólnoty. Powstają nowe
misje, świątynie i sanktuaria
jako miejsca modlitwy, która jest wysłuchiwana przez
Pana Boga. Poza tym we
wspólnotach katolickich dobre owoce przynosi jedność,
czyli brak podziałów. Islam
jest słabo reprezentowany,
niemal niezauważalny.
Z jakimi największymi
problemami boryka
się wspólnota wiernych
skupiona wokół misji
w Bukamie?
Jakkolwiek Bukama jest
powiatem, portem rzecznym i miastem handlowym,
to jednak mnożące się na
każdym kroku podatki i
inne taksy (opłaty – przyp.
M.S.) państwowe czynią ją
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ośrodkiem biednym. Poza
administracją, policją i sklepami nie ma zatrudnienia.
Każdy szuka źródeł utrzymania w uprawie pola, połowie ryb i najdrobniejszym
nawet handlu, np. sprzedaży
pieczonych słodkich ziemniaków (manioku – przyp.
M.S.). Brak wody pitnej –
stąd choroby. Drogi są po
prostu nieprzejezdne, towary do wiosek przewozi
się rowerami lub kobiety
przenoszą je na głowach.
W Bukamie nie ma żadnej
fabryki.
Obecnie słyszy się, że
w niektórych krajach
Afryki szerzy się gorączka krwotoczna
wywołana wirusem
Ebola? Czy to zagraża
również mieszkańcom
Bukamy? Jakie inne
choroby są jeszcze ich
utrapieniem? Czy walka z nimi jest możliwa
i skuteczna?
Ebola występuje obecnie w zachodniej części
Afryki (choć sama nazwa
wywołującego
gorączkę krwotoczną wirusa
Ebola pochodzi od rzeki
Ebola w północnej części
Demokratycznej Republiki
Konga, w której pobliżu odnotowano pierwsze przypadki choroby –
przyp. M.S.). Wałczy się z
nią względnie skutecznie,
z pomocą medyczną krajów bardziej rozwiniętych,
m.in. z Europy. W Bukamie
i okolicach choroba ta
jest nieznana. Natomiast
mieszkańcy cierpią na wiele innych poważnych chorób: na malarię, robaki w
przewodzie pokarmowym
czy cholerę. Na szczęście
są one coraz skuteczniej
leczone w lokalnych szpitalach.

Jak wygląda nauka
dzieci w kongijskiej
szkole? Czy w ogóle
dzieci chcą się uczyć?
Szkolnictwo kongijskie
jest dobrze rozwinięte i zorganizowane, kontrolowane
przez licznych wizytatorów,
których opłacają jednak rodzice uczniów. Szkolnictwo
podstawowe trwa 6 lat, prowadzone jest w języku suahili i francuskim. W trzech
pierwszych klasach przeważa system pamięciowy nauki – przez powtarzanie za
nauczycielem. W wyższych
klasach obowiązuje już system pisemny, z pisemnymi
egzaminami. Szkoły średnie na ogół mają charakter
ogólnokształcący. Ponieważ
obowiązuje system belgijski, przedmioty są te same
co w Europie. Nauka trwa
6 lat i odbywa się w języku
francuskim, z nauką języka
angielskiego. Mało jest szkół
zawodowych. Te, które istnieją – na ogół z internatem,
szczególnie dla dziewcząt
– prowadzą zgromadzenia
zakonne.
Kształcenie dzieci jest
wielkim ciężarem dla rodziców, gdyż muszą płacić na
utrzymanie szkoły i personelu nauczycielskiego. Z tej
racji wiele dzieci i młodzieży nie uczęszcza do szkoły.
Na wszystkich poziomach,
gdy uczeń nie zapłaci należnej stawki, jest odsyłany do domu, co skutecznie egzekwują dyrektorzy
szkół. Dzieci pragną uczyć
się i uczęszczać do szkoły.
Obowiązuje strój niebiesko-biały i obuwie. Nauczyciel
musi mieć obuwie skórzane.
W jaki sposób Polacy,
a w szczególności
mieszkańcy parafii
w Cmolasie mogą
wspierać misjonarzy
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Wnętrze kongijskiego domu. I rodzina – zawsze z
gromadką dzieci

Ważny obiekt w Bukamie – studnia

pracujących na innych
kontynentach, w egzotycznych krajach?
Misjonarz nie pracuje
zarobkowo, nie ma dochodów z duszpasterstwa. Jest
utrzymywany przez przełożonych, którzy go wysłali.
Chcą tylko żyć i wypełniać
obowiązki duszpasterskie.
Natomiast jeśli misjonarz
chce podjąć pewne akcje na
rzecz rozwoju powierzonej
mu wspólnoty wiernych,
musi szukać pomocy z zewnątrz. Dotyczy to budowy lub remontów kościoła,
innych obiektów misji, budowy kaplic w okolicznych
wioskach na poziomie wyższym niż miejscowe domy
mieszkalne, kryte na ogół
słomą, budowy nowych
misji (parafii), szkół, ośrodków modlitwy.
Mamy palący problem,

by podzielić olbrzymi teren misji (do 250 km) na
mniejsze jednostki, dla kleru tubylczego, by kapłan
częściej docierał do wiernych z posługą duszpasterską. Państwo nie pomaga,
wierni – biedni, przełożeni
misjonarza też mają ograniczone możliwości.
Realna pomoc to nawet
drobne składki indywidualne z krajów rodzimych, od
przyjaciół czy znajomych,
kierowane jednak na ręce
konkretnego misjonarza.
Czego życzy się misjonarzowi wracającemu
na swoją placówkę po
urlopie misyjnym?
Dobrej podróży, zdrowia i szczęścia, a by wypełnić wolę Bożą, a co za tym
idzie – dobrze wypełniać
swoje obowiązki

Nr 3 (873) 6-10 sierpnia 2014 r.

W BLASKU PRZEMIENIENIA - wydanie odpustowe

Tymi słowami św. Jana Pawła II rozpoczęli zapis
autorzy kroniki Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży przy parafii Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie. Pierwszy zapis, z 1 maja 1994 r., mówi o
powołaniu oddziału. W tym roku minęło więc 20
lat jego działalności. Mały jubileusz staje się okazją
do złożenia dziękczynienia Panu Bogu za wielkie
rzeczy, które nam uczynił przez swoją łaskę, ale też
przez ludzi i wydarzenia. Dziękujemy za ludzi, ale i
ludziom, którzy w różny sposób kształtowali obraz
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Kilka słów o KSM
KSM swoim ma swoje początki w II poł. XIXw., kiedy
na całym świecie kształtuje się
Akcja Katolicka. W czasach
międzywojennych organizacja
ta rozwinęła się także w Polsce.
W 1934 r. utworzono na włoski
styl cztery organizacje włączone w Naczelny Instytut Akcji
Katolickiej (NIAK): Katolicki
Związek Mężów (KZM), Kobiet (KZK), Młodzieży Męskiej
(KZMM) i Młodzieży Żeńskiej
(KZMŻ). W skład tych organizacji o charakterze ogólnopolskim wchodziły stowarzyszenia diecezjalne: Katolickie
Stowarzyszenie Kobiet (KSK),
Mężów (KSM), Młodzieży
Męskiej (KSMM) i Młodzieży
Żeńskiej (KSMŻ). Dwie ostatnie mimo, że podporządkowane NIAK posiadały własne
władze i struktury. Stowarzyszenia młodzieżowe realizowały hasło: „Budujmy Polskę
Chrystusową” i opierały się o
działalność: religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i
społeczno-patriotyczną.
Wybuch II wojny przerwał możliwość działania AK
i związanych z nią organizacji,
ale członkowie nie wahali się
oddawać życia za Ojczyznę, w
imię głoszonych ideałów. Po
wojnie władze komunistyczne zabraniały niezależnego
zrzeszania się. Za udział w katolickich organizacjach wielu

członków było zabitych, torturowanych i więzionych. Ważną
rolę w formowaniu i działalności oraz przygotowaniu materiałów formacyjnych odegrał
ks. Karol Wojtyła.
Po 1989 r. ustały represje i
zaczęto głęboko myśleć o reaktywowaniu Stowarzyszenia.
Uczyniła to Komisja Episkopatu Polski w 1990 r. Trzy lata
później Jan Paweł II zaakceptował reaktywację, zauważając ważną rolę stowarzyszeń,
wśród których KSM posiada
„piękną i bogatą tradycję”.
Cmolas w duchu
tradycji KSM
Wspomniałem już datę 1
maja 1994 r., kiedy rozpoczął
swą działalność oddział KSM
w Cmolasie, choć dekret erekcyjny podpisany przez ks. bpa
Edwarda Białogłowskiego datowany jest na dzień 30 czerwca 1994 r. Dwadzieścia lat
KSM w Cmolasie można opisać przez te same zasady, które
kształtowały pierwotne stowarzyszenia włączone w AK.
Działalność religijna, kulturalno-oświatowa, charytatywna i społeczno-patriotyczna
pociągała młodzież do wielu
inicjatyw. Przygotowanie i prowadzenie nabożeństw i modlitw, organizowanie i udział
w festiwalach, stała formacja,
przeżywanie rocznic i świąt,
przygotowywanie przedsta-
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W cmolaskim KSM młodzież bezczynna nigdy nie była
wień, a także wyjazdy turystyczne i udział w zawodach
sportowych – to tylko niektóre
z form aktywności młodzieży
zgodnie z zawołaniem: „Przez
cnotę, naukę i pracę służyć
Bogu i Ojczyźnie”.
Dziękujemy za 20 lat
Darem modlitwy odwdzięczamy się Bogu Wszechmogącemu. Dziękujemy Księżom, którzy włożyli wiele serca
w życie wspólnoty KSM: proboszczom – ks. Kazimierzowi
Szkaradkowi, ks. administratorowi Pawłowi Pietrusiakowi i ks. Michałowi Batorowi;
księżom asystentom oddziału:
ks. Andrzejowi Knapikowi, ks.
Władysławowi Kretowi, ks. Leopoldowi Kordasowi, ks. Michałowi Batorowi, ks. Aleksandrowi Herbie, ks. Jarosławowi
Depczyńskiemu, ks. Rafałowi
Przędzikowi, ks. Marcinowi
Borowiczowi, ks. Grzegorzowi
Dąbrowskiemu oraz Księżom
Rodakom.
Wspólnota KSM doświadczała wielkiej pomocy od ludzi świeckich, którym dobro
młodzieży i Kościoła nie jest
obojętne. Dziękujemy: p. Zofii
Sokół, p. Eugeniuszowi Galkowi, p. Sławomirowi Bujakowi,
p. Stanisławowi Bróździe, p.
Julianowi Serafinowi, p. Jerzemu Pastule, p. Krzysztofowi
Regule, p. Markowi Kosiorowskiemu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas
wspierali. Wszystkich naszych
dobrodziejów wraz z rodzina-

mi polecamy Panu Jezusowi w
tajemnicy Przemienienia.
Dziękujemy Wam, którzy swoją młodość chcieliście
dobrze wykorzystać. Zostawiliście kolejnym pokoleniom
młodzieży podwaliny wspaniałej wspólnoty, która żyje.
Pokazaliście, że „nie możecie
trwać w bezczynności” to nie
tylko hasło, ale program, którego trzeba się trzymać, aby
nie przespać najpiękniejszego
okresu życia. Chcemy pamiętać także o tych, którzy z
naszych szeregów odeszli do
wieczności: o śp. Agnieszce
Szostak i śp. Januszu Bajorze.
Niech Bóg darzy Was swoim
życiem.

ODEZWA
DO MŁODYCH

Drogi młody
przyjacielu!
Zaangażowanie
i przykład Twoich
starszych kolegów,
którzy przez przeszło
wiek, a w naszej parafii
od 20 lat
z dumą i radością
służą prawdziwym
wartościom – BOGU
i OJCZYŹNIE,
miech będzie dla
Ciebie zachętą by
ZARYZYKOWAĆ –
przyjść na spotkanie
i pozostać z nami!

ZAPRASZAMY
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Czcigodni Kapłani!
Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Pątnicy i Parafianie!
Serdecznie zapraszam do sanktuarium w Cmolasie na odpust parafialny ku czci Przemienienia
Pańskiego. Tegorocznym uroczystościom odpustowym, przypadającym w dniach 6-10 sierpnia, przyświeca hasło „Wierzę w Syna Bożego”, zaczerpnięte z bieżącego programu duszpasterskiego Kościoła
w Polsce.
Kto deklaruje wiarę w Syna Bożego, ten prędzej czy później stanie wobec tajemnicy Jego przemieniania na górze Tabor. Tam uczniom, a z nimi nam wszystkim, objawiona została chwała Syna Bożego,
tam wybrzmiał głos Ojca: „Jego słuchajcie!”. Kto stanął, choćby tylko poprzez karty Ewangelii, wobec
tajemnicy Przemienienia Pańskiego, ma szansę na chwilę refleksji nad przemianą własnego życia – pogłębieniem wiary, umocnieniem duchowym, pojednaniem z Panem Bogiem i bliźnim, przewartościowaniem życiowych priorytetów. To może się dokonać już w tych dniach, podczas odpustu w Cmolasie, bo
i tu Jezus objawia nam swój Boży majestat, a strwożonym mówi: „Wstańcie, nie lękajcie się!”.
Szczegółowy program uroczystości zamieszczony jest na plakatach oraz w gazetce parafialnej „W
Blasku Przemienienia”. Pragnę jednak zwrócić uwagę na kilka wydarzeń, które z pewnością wykraczają
poza przestrzeń parafii i sanktuarium w Cmolasie, przyciągając nie tylko parafian, ale także rodaków i
pielgrzymów z okolicznych parafii, dekanatów i diecezji.
Na nabożeństwa w poszczególne dni odpustu zapraszam wedle czasu i woli duszpasterzy i wiernych
– indywidualnie, w pielgrzymkach pieszych czy autokarowych, jednak bez określania, jak bywało to
wcześniej, z której wspólnoty kiedy ktoś powinien przyjść. Pan Jezus Przemieniony czeka na wszystkich
i o każdej porze.
Sumie odpustowej w samą uroczystość Przemienienia Pańskiego (w środę, 6 sierpnia, o godz. 11)
przewodniczyć będzie JE Ks. Bp Jan Wątroba – Ordynariusz rzeszowski. Biskupi przewodniczyć będą
również sumom odpustowym: w sobotę będzie to JE Ks. Bp Stanisław Jamrozek – Biskup pomocniczy
z Przemyśla; na główną uroczystość (w niedzielę, 10 sierpnia, o godz. 11) zaproszenie do przewodniczenie sumie odpustowej zechciał przyjąć JE Ks. Bp Kazimierz Górny.
Zachowując dobrą tradycję i doceniając znaczenie duszpasterskie, zapraszam również na nabożeństwa piątkowe: o godz. 11 – na Mszę św. dla chorych i cierpiących, a o godz. 18 – na odpustową Mszę św.
na cmentarzu parafialnym, sprawowaną w intencji spoczywających tam wiernych.
Mam nadzieję, że łask płynących z odpustu nie zlekceważą ludzie młodzi. Szczególnie do nich adresowane jest zaproszenie do uczestnictwa: w czwartek o godz. 23 – w nabożeństwie Drogi Krzyżowej
(ze świecami na placu sanktuaryjnym), w sobotę o godz. 18 – we Mszy św. dziękczynnej z okazji 20-lecia KSM przy Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.
Po Mszy św. na zakończenie uroczystości odpustowych, czyli w niedzielę, 10 sierpnia ok. godz. 18,
zapraszam wszystkich miłośników muzyki organowej na koncert muzyki barokowej. Mam nadzieję, ze
będzie to piękne dopełnienie przeżyć duchowych u stóp cmolaskiego Taboru.
Ks. Michał Bator – Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
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Dla wiernych małej kaplicy filialnej pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Hadykówce odpust jest
zawsze ważnym wydarzeniem. Jego znaczenie mierzone jest głębią uczuć religijnych i wspólnotowych.
W tym roku w sobotę, 28 czerwca uroczystościom
odpustowym i jubileuszowym, w 30. rocznicę rozpoczęcia budowy kaplicy, przewodniczył bp Edward
Białogłowski.

Hadykowscy parafianie pamiętają o przynależności
do parafii Cmolas i nie pragną tego zmieniać. Jednak
od roku 1984, gdy rozpoczęła się budowa kaplicy,
wiarę i wspólnotowość pielęgnują także w i wokół tej
małej świątyni w ich miejscowości. Zawsze czynią to
ze świadomością, że droga do Chrystusa, również
tego Przemienionego na górze Tabor, który czczony jest w sanktuarium w Cmolasie, wiedzie przez
Maryję. I jest to droga dla każdego człowieka, dla
którego Matka Boża jest Pomocą Nieustającą w każdej dobie życia.
Z kart historii…
Kaplicę – na działkach
przekazanych parafii przez
Helenę i Stanisława Guźdów
oraz Genowefę Korzępę
(dzisiaj już nieżyjących)
– wzniesiono staraniem,
wielką ofiarnością i pracą

mieszkańców, przy znaczącym wsparciu proboszczów,
najpierw ks. prał. Stanisława
Jagły, inicjatora budowy,
później ks. prał. Kazimierza
Szkaradka,
kontynuatora tego przedsięwzięcia.
Pieczę nad zbieraniem ofiar

Rok 1984 – Msza św. na placu pod kaplicę w Hadykówce

i bieżącą realizacją budowy
sprawował zawiązany spośród wiernych komitet. 30
czerwca 1985 r. w murach
świątyni (na ścianie u wejścia) umieszczono kamień
węgielny. Uroczystej Mszy
św. przewodniczył wówczas ks. bp. Józef Gucwa z

Tarnowa. Tenże hierarcha
poświęcił świątynię podczas wizytacji kanonicznej,
1 sierpnia 1987 r.
W trudnych czasach komunistycznych inwestycję
zgłoszono jako budowę…
salki katechetycznej, która od początku funkcjo-

nowała jako nawa boczna
świątyni. Dzisiaj ozdobiona
jest ołtarzem Pana Jezusa
Miłosiernego oraz witrażami (św. Ojca Pio i bł.
Matki Teresy z Kalkuty; w
przedsionku kaplicy jeszcze witraż św. Brata Alberta
Chmielowskiego).
W prezbiterium nawy
głównej dominuje monumentalny dębowy krzyż
z figurą Pana Jezusa. Pod
ramionami krzyża – z prawej strony tabernakulum,
z lewej strony obraz Matki
Bożej Nieustającej Pomocy,
Patronki kaplicy (autorstwa
artysty malarza Kazimierza
Twardowskiego). Po bokach okazałe witraże
– po prawej Jana Pawła
II, dzisiaj już świętego,
po lewej św. Kazimierza
Królewicza (z wizerunkami nad głowami – odpowiednio – Matki Bożej
Częstochowskiej i Matki
Bożej Ostrobramskiej).
„Maryjność”
kaplicy
podkreślają także witraże
boczne
przedstawiające
Matkę Bożą w objawieniach
z La Salette, Fatimy, Lourdes
i tego, którego doznała św. Katarzyny Labouré
(Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia). Do
objawienia
fatimskiego
nawiązuje również figura Matki Bożej Fatimskiej
umieszczona na ścianie
bocznej świątyni. Całość
wystroju dopełnia ołtarz,
ambona i boazeria z drewna dębowego, wykonana w
tamtym roku marmurowa
posadzka w prezbiterium
oraz wykonana wcześniej
granitowa posadzka w pozostałej części świątyni.
Dziękczynienie
Szafarce łask
W pięknie przystrojonej kwiatami kaplicy ks.
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Bp Edward Białogłowski –
główny celebrans

bp Edward Białogłowski
przewodniczył
dziękczynnej sumie odpustowej, sprawowanej w asyście: ks. prał. Kazimierza
Osaka (dziekana dekanatu
Kolbuszowa Wschód), ks.
Michała Batora (proboszcza parafii w Cmolasie), ks.
Wiesława Kwiatkowskiego
(do niedawna wikariusza w
Cmolasie, inspiratora zmiany wystroju prezbiterium
hadykowskiej kaplicy), ks.
Pawła
Romanowskiego
(kapłana
posługującego
w Cmolasie) i ks. Roberta
Wiśniewskiego (rodaka z
Hadykówki).
W homilii główny celebrans nawiązał do „maryjności” kaplicy. Podkreślił, że
Matka Boża jest dla człowieka nieustannie pośredniczką łask, pocieszycielką w
strapieniach, ową „Pomocą
Nieustającą”, a objawienia,
w Hadykówce przypomniane na witrażach (w których
poświęceniu Ksiądz Biskup
przed kilkunastu laty, 7
października 1996 r., również uczestniczył, o czym
przypomniał w kazaniu),
są świadectwem, że Maryja
nigdy nie opuszcza w potrzebie swoich dzieci. Ks.
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Uroczysta suma odpustowa

Biskup zaapelował również
do wiernych, by wobec
tego, co niesie współczesny
świat, zawsze kierować się
sumieniem: – „Albo jest
się chrześcijaninem w każdej sytuacji, bez wyjątku,
albo… nie jest się chrześcijaninem!”. Dopełnieniem
uroczystego charakteru odpustu była adoracja i błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.
Nabożeństwo ubogacił
swym śpiewem cmolaski
chór parafialny pod batutą Renaty Wrażeń, hadykowianki z pochodzenia.
Warto również podkreślić
ochotne
zaangażowanie

młodzieży w czytanie Słowa
Bożego, śpiew międzylekcyjny i modlitwę wiernych.
Festyn, którego
wszyscy pragnęliśmy…
W godzinach popołudniowych
mieszkańcy Hadykówki i goście
uczestniczyli w festynie
rodzinnym, który był okazją i do dobrej zabawy, i do
większej integracji lokalnej
społeczności. Od godz. 15
funkcjonowały już takie
atrakcje dla dzieci jak dmuchana zjeżdżalnia i domek
oraz trampolina. O godz.
16 z programem artystycznym, przygotowanym pod

Dary ofiarne przyniosła hadykowska młodzież

kierunkiem Ewy Tyczki, a
przy współpracy Agnieszki
Magdy (również hadykowianek z pochodzenia)
wystąpiły dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej.
Szczególnie oryginalne były
scenki rodzajowe, w których wykorzystano mowę
lasowiacką. Ok. godz. 17
na scenie zaprezentowała
się w godzinnym występie orkiestra Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w
Kolbuszowej pod batutą
Aleksandry Niezgody. W
repertuarze znalazły się
przeboje muzyki filmowej
(m.in. z filmów „Rydwany
ognia”, „Grek Zorba”,
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Niezawodna asysta
strażaków OSP

Odpust uświetnił chór parafialny; wśród chórzystów także
hadykowianie

„Janosik”), ale były także
melodie pieśni do wspólnego śpiewania (m.in. „Barka”,
„Czarna Madonna”, „Panie
dobry jak chleb”). Występ
orkiestry zakończył się
wspólnym „Sto lat” dedykowanym przez młodzież
strażacką Panu Piotrowi
Szostakowi – zasłużonemu
strażakowi, Honorowemu
Naczelnikowi OSP w
Hadykówce, najstarszemu z
żyjących członków komitetu budowy kaplicy.
Od godz. 18 do godz. 21
na scenie i przed nią niepodzielnie panował przebrany za clowna didżej, który
przyciągnął do wspólnej

zabawy przede wszystkim
dzieci, ale także niektórych
rodziców, a nawet ks. Pawła
i ks. Mateusza.
Czy uroczystości jubileuszowe z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia budowy
kaplicy w Hadykówce oraz
popołudniowy festyn rodzinny to były takie wydarzenia, jakich jako społeczność pragnęliśmy? Nie
wiem. W ich organizację
włączyło się jednak wiele
osób, co daje nadzieję na
kolejne działania dla dobra
tej wspólnoty, chlubiącej
się orędownictwem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Marian Salwik
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Uroczystości odpustowo-jubileuszowe w Hadykówce
stały się okazją do swoistego „otwarcia pamięci” o
tych, którzy w znaczący sposób przyczynili się do
wzniesienia, i wystroju kaplicy pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, a często także podejmowali
codzienną niemalże troskę o hadykowski Dom Boży.
Wdzięczną
pamięcią
i modlitwą otaczamy tych
Dobrodziejów, którzy odeszli
już na „drugą stronę życia”:
– ks. prał. Stanisława
Jagłę – inicjatora budowy kaplicy,
– Helenę i Stanisława
Guźdów oraz Genowefę
Korzępę – którzy przekazali
działki pod kaplicę,
–
innych
zmarłych
Ofiarodawców i Fundatorów:
Weronikę Posłuszną oraz
Annę i Michała Duraków
– fundatorów witraża ze św.
Kazimierzem; Marię i Piotra
Czachorów – fundatorów witraża Matką Bożą z La Salette;
Marię i Franciszka Bajorów
– fundatorów witraża z Matką
Bożą z Lourdes; Jerzego
Posłusznego – współfundatora witraża z Matką Bożę
od Cudownego Medalika;
Stanisława Pająka – współfundatora witraża ze św.
Ojcem Pio; Jana Serafina
(męża Emilii), Jana Serafina
(męża Stanisławy), Stefana
Bajora.
Modlitewne podziękowania kierujemy także do tych,
którzy z różnych względów nie
byli obecni na naszych uroczystościach, w tym do ks. prał.
Kazimierza Szkaradka – kontynuatora budowy kaplicy.
Za wielką ofiarność, zaangażowanie i pracę w dziele
powstania, wystroju i codziennej troski o Dom Boży oraz za
posługę lokalnej wspólnocie
okolicznościowe podziękowania otrzymali: ks. Michał
Bator, proboszcz parafii w

Cmolasie – za duchową inspirację i stałe motywowanie do
działania na rzecz organizacji
uroczystości odpust.-jubil.; ks.
Wiesław Kwiatkowski – za
duchową inspirację i mobilizację do działania na rzecz zmiany wystroju prezbiterium; s.
Weronika Knap – za znaczący
udział w dziele przygotowania
uroczystości odpust.-jubil., w
szczególności poprzez wielogodzinną dekorację kap-licy; Józef Rząsa z rodziną
– w szczególności za serce
zostawione w kaplicy i wieloletnią posługę kościelnego;
Weronika i Piotr Szostakowie
– seniorzy wspólnoty i dawnego komitetu budowy, fundatorzy drewna na monumentalny krzyż ołtarzowy (Pani
Weronika – także za wytrwałe
przewodniczenie modlitwom
i prowadzenie śpiewu); Zofia
i Henryk Posłuszny – w
tym za wielokrotne wizyty w
Kurii Tarnowskiej, stałą troskę o finanse i dopełnienie
dokumentacji formalnej oraz
ufundowanie
monstrancji;
Danuta i Ryszard Rykowie
– w tym za troskę o finanse
i dopełnienie dokumentacji formalnej; Kazimiera i
Stanisław Durakowie – w
tym za dyspozycyjność i wieloletnią opiekę nad kaplicą
oraz za ułożenie kostki brukowej wokół kaplicy; Eugenia
i Edward Chmielowcowie;
Małgorzata i Karol Posłuszny
– w tym za fundację witraża
ze św. Janem Pawłem II oraz
figury Matki Bożej Fatimskiej;
Maria i Tadeusz Jagodzińscy

– w tym za fundację witraża ze św. Matką Teresą z
Kalkuty; Bronisława Pająk
i Helena Pająk – w tym za
współufundowanie witraża
ze św. Ojcem Pio; Euzebiusz
Krakowski – w tym za
współufundowanie witraża z
Matką Bożę od Cudownego
Medalika; Elżbieta i Wojciech
Piekarczykowie – w tym za
ufundowanie witraża ze św.
Bratem Albertem; Barbara
Makocka – w tym za ufundowanie ołtarza Pana Jezusa
Miłosiernego; Paulina i
Łukasz Brózda – w tym za znaczący udział w dziele nowego
wystroju prezbiterium; Halina
i Stanisław Serafinowie – w
tym za znaczący udział w
dziele wystroju kaplicy oraz
przygotowania uroczystości
odpust.-jubil.; Władysława i
Edward Bajorowie – w tym
za znaczący udział w dziele
wystroju kaplicy; Danuta i
Krzysztof Rząsowie – w tym
za znaczący udział w dziele
wystroju kaplicy; Bronisława
i Stefan Wiśniewscy – w tym
za znaczący udział w dziele
przygotowania uroczystości
odpust.-jubil.; Teresa i Jan
Krzysztofińscy – w tym za
znaczący udział w dziele przygotowania uroczystości odpust.-jubil.; Zofia i Zygmunt
Majewscy – w tym za ułożenie
kostki brukowej wokół kaplicy
i za znaczący udział w dziele
przygotowania uroczystości
odpust. - jubil.; Stanisława
i Zdzisław Paściakowie;
Dominika i Jan Stępniowie
– w tym za ufundowanie obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i pięciu stacji Drogi
krzyżowej; Emilia Serafin
z rodziną – w tym za ufundowanie (wspólnie z mężem
Janem) kielicha mszalnego;
Stanisława Serafin z rodziną; Maria Bajor z rodziną;
Stanisław Brózda z rodziną;
Lucyna i Janusz Urbanowie
– w tym za znaczący udział w
dziele przygotowania uroczystości odpust.-jubil.
Ponadto za wsparcie
uroczystości odpust. - jubil.

Nr 3 (873) 6-10 sierpnia 2014 r.

wdzięczność wyrażono:
– za znaczące wsparcie
finansowe – Eugeniuszowi
Galkowi, wójtowi Gminy
Cmolas; Adamowi Szajnie,
prezesowi ZCB Hadykówka,
Stefanowi Wrzaskowi, właścicielowi PHU Cmol-Frut;
– za ubogacenie uroczystości religijnych śpiewem –
Renacie Wrażeń wraz z chórem parafialnym z Cmolasu;
– za ubogacenie festynu
rodzinnego występem dzieci szkolnych – Ewie Tyczce i
Agnieszce Magdzie;
– za ubogacenie festynu
rodzinnego występem orkiestry dętej – Aleksandrze
Niezgodzie, dyrektorowi PSM
I st. Z Kolbuszowej;
– za zapewnienie prawdziwej uczty dla podniebienia –
Zofii Blicharz z zespołem;
– za wypożyczenie sceny
na festyn integracyjny – Edycie
Mokrzyckiej-Kus, dyrektorowi SOK w Cmolasie
Nie sposób wymienić
wszystkich zasłużonych osób
i działań z minionych 30 lat
– najpierw w dziele budowy i
wyposażenia, a potem upiększania kaplicy w Hadykówce,
tym bardziej że wiele inicjatyw
było zrealizowanych anonimowo lub wspólnym wysiłkiem
całej społeczności (np. ufundowanie figury Pana Jezusa
na krzyżu, tabernakulum, granitowej posadzki, ogrodzenia
itd.). Wszystkich zmarłych i
żyjących Dobrodziejów polecamy Bożej opiece i łaskawości, przez pośrednictwo Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Panu Bogu
na wieczną chwałę!
Potomności – na
świadectwo i pamiątkę!
W roku kanonizacji
Papieża Polaka
Jana Pawła II,
w 30. rocznicę budowy
kaplicy filialnej
pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Wspólnota wiernych
w Hadykówce
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Byłam w Polsce. Nie był to wyjazd za granicę na
zakupy. Wspólnota matek z parafii Kralupy nad
Vltavou udała się na pielgrzymkę. Daleką, droga
koleją trwała osiemnaście godzin. Zaprosił nas
były ks. proboszcz Michał Bator. Przed rokiem
pożegnaliśmy się, wrócił zgodnie z poleceniem ks.
biskupa do Polski, do diecezji rzeszowskiej. Chociaż
mój mąż ma polskie korzenie, była dla mnie ta część
Polski dosłownie ziemią nieznaną.

Uczestniczki pielgrzymki, Hana Farna – z prawej strony

Pojęcie Halicz znałam
tylko z książek i budziło ono
we mnie wyobrażenie egzotyki. Zasługą ks. Michała poznaliśmy dużą część Podkarpacia, uczestniczyliśmy w
nabożeństwie Drogi krzyżowej w Kalwarii Pacławskiej,
płynęłyśmy po największym
zbiorniku wodnym w Solinie, odwiedziliśmy kresy
nad ukraińską granicą w
Przemyślu. Wrażenia były
wspaniałe, wszyscy nas przyjęli jako gości i pielgrzymów,
zabrałyśmy ze sobą nie tylko
niezapomniane odczucia,
ale i duchowe doświadczenie. A przede wszystkim inspiracje do refleksji nad tym,
jak nam pomagają polscy
księża.
Ks. Michał w parafii
Kralupy nad Vltavou pasterzował tylko dwa lata, w
Czechach przeżył trzynaście

lat. Traktowaliśmy ten fakt
jako rzecz oczywistą, mamy
kapłana, a mało kto brał pod
uwagę, że jest Polakiem i co
to oznaczało w jego posłudze w Czechach. Nie chodzi
mi tylko o językową barierę, oba języki są w zasadzie
podobne. Jest zupełnie inna
bariera. Odczuje to każdy
ksiądz, jeżeli pochodzi z
przygranicznych terenów.
Na Morawach, nie tyle
co w Czechach, panuje ogólna opinia, że „normalną
rzeczą jest nie wierzyć”. W
Polsce odwrotnie, „rzeczą
normalną jest wierzyć”. Parafia Cmolas, gdzie teraz ks.
Michał pracuje, co do wielkości i znaczenia jest porównywalna z naszymi Velvarami. Ale tutaj porównanie się
kończy. Nie chodzi mi oto, że
kiedyś w Velvarech mieszkał
ks. dziekan a dzisiaj są włą-

czone do parafii Kralupy
nad Vltavou. Umiem sobie
wyobrazić swoich sąsiadów,
jak by się dziwili z faktu, co
znaczą dla miasta kościół i
plebania.
Już przy pierwszym kontakcie zauważyłem, jak różni
się polska mentalność od
naszej. Na kościele i plebani
rozpostarte flagi nie tylko
papieskie, ale i narodowe. Ta
zewnętrzna forma patriotyzmu nie robiło na mnie wrażenia nacjonalistycznego.
Także żadnego uprzedzenia
wobec Czechów nie zauważyłam. Plebania w Cmolasie
mi wygląda jako zamek.
Ks. Michał ma tytuł proboszcza i ma do pomocy
czterech kapłanów. A wszyscy mają ręce pełne pracy.
Nauka religii w Polsce jest
obowiązkowa. Jeśli określona liczba rodziców zadeklaruje, że sobie tego nie życzy,
w takim przypadku organizowane jest alternatywne
nauczanie etyki. To dotyczy
raczej środowisk miejskich.
Wierzyć tam jest czymś tak
oczywistym jak oddychanie. Kościół jest wypełniony
i w dni powszednie. Jest to
Sanktuarium Przemienienia
Pańskiego. Czułam się tam
jak apostoł Piotr i z nim czułam, że dobrze jest tutaj przebywać. Musiałam zaakceptować różnice między polską a
czeską mentalnością.
Polacy zwracają dużą
uwagę na obrzędowość w
kościele i w kontaktach międzyludzkich. Chociaż są to
nasi północni sąsiedzi, są
bardziej uczuciowi niż my,
Czesi. W każdy czwartek
przede Mszą św. jest przestrzeń na prośby, które niekiedy są bardzo opisowe,
a kapłan dokładnie każdą
czyta. Jest to zupełnie coś innego niż nasze „oszczędne w
wyrazie” modlitwy. Czeska
mentalność jest bardziej za-
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mknięta. Uświadomiłam to
sobie w pełni w drugi dzień
naszego pobytu. Było to
trzynastego czerwca, kiedy
odbywała się procesja fatimska. Włączyła się cała wspólnota. W przeciwieństwie
do procesji Bożego Ciała,
ołtarzy było pięć, tak jak
pięć tajemnic różańcowych.
Szłam w procesji z mieszanymi uczuciami: podziwem
i wątpliwością. Ale wszystko
mi przeszło, kiedy widziałam, jak tamtejsi parafianie
przeżywali to z autentycznością i spontanicznością. W
naszym regionie coś takiego
uznano by za pokaz, jeśli nawet nie teatr. W Polsce jest
to autentyczne i nie ma tutaj
śladu udawania.
Rozmawialiśmy o tym
wieczorem z ks. Michałem.
Wspominał, jak mu się nie
udało za czasów pracy w
parafii Český Brod odnowić
tradycji procesji Bożego Ciała. Nie spotkał się z nieprzychylnością Urzędu Miasta
czy Policji. Przeszkodą była
postawa parafian i ich wątpliwości. Nie chcieli, aby byli
wystawieni na ośmieszenie
w oczach sąsiadów i ulicy.
Ks. Michał nie chciał swojego zamierzenia zrealizować
siłą, parafian zrozumiał, a
wspomniał, że o tym wydarzeniu uczynił zapis do kroniki parafialnej. Pewnie i w
tym momencie uświadomił
sobie, że jest u nas w pozycji
misjonarza. (…)
Księża z Polski, mimo że
są przygotowywani do pracy u nas, często przeżywają
dosłowny szok kulturowy.
Czechy są ziemią misyjną.
W Afryce wierzy się chociaż
w duchy, gdy u nas znacząca część społeczeństwa jest
dumna ze swojego ateizmu.
Faktem jest, że na taką postawę Czechów należy spojrzeć z historycznego punktu
widzenia. (…) W odróżnie-
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niu od Polaków, patriotyzm
był u nas połączony z odrzuceniem Kościoła rzymskokatolickiego i to nie tylko
po roku 1918.(…) Dlatego
reżim komunistyczny miał
u nas przygotowany grunt.
Co nie zniszczyły lata pięćdziesiąte, to dokonała socjalistyczna propaganda – w
odróżnienie od polskiego
narodu, który jako całość
komunistycznej ideologii
nie przyjął i wiarę zachował.

Niewykształceni w dziedzinie wiary rodzice nie
mogli swym dzieciom przekazać nic innego niż to, że
„nie wierzyć jest normalne”.
To dlatego tak wielu z nas
ma problem z praktykowaniem swojej wiary, choć dzisiaj z tego powodu nie grożą
reperkusje. Kościół, przede
wszystkim rzymskokatolicki, przedstawił się jako jedyna alternatywna platforma
przeciw pustce totalitarnego

Wizyta w czeskiej Pradze, stolicy naszych
południowych sąsiadów, połączona z pobytem na
Ziemi Kłodzkiej, to jeden z trzech zaplanowanych
przez Akcję Katolicką na ten rok wspólnych
wyjazdów. Wiele osób przed podjęciem decyzji o
wyjeździe zadawało sobie pytania: „Czy warto tam
jechać? Co ciekawego można zobaczyć i przeżyć
tuż za naszą południową granicą?” Ci którzy
zdecydowali się na wyjazd, na pewno tego nie żałują.
Bogaty program nie pozwalał się nudzić. Pierwszy
dzień spędzony na Ziemi
Kłodzkiej to zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku,
muzeum papiernictwa w
Dusznikach Zdroju, wizyta u Matki Bożej Królowej
Rodzin w Wambierzycach,
podziwianie pięknych widoków z trasy turystycznej
na Szczeliniec, najwyższy
szczyt gór Stołowych (919 m
n.p.m.), a wieczorem dla wytrwałych – spacer po deptaku w Kudowej Zdroju.
Kolejne dni, spędzone
już w Pradze, upłynęły na
poznawaniu najciekawszych
i najbardziej urokliwych zakątków tego miasta, m.in.:
Placu Republiki, Rynku
Staromiejskiego z zegarem
Orloj, słynnego Placu Wacława, Josefova – dzielnicy
żydowskiej, Klasztoru Norbertanów na Strachowie,
Hradczan, Katedry Św.
Wita, Placu Loretańskiego,

kościoła Karmelitańskiego
ze słynnym Dzieciątkiem
Jezus, nazywanym praskim
Jezulatkiem, mostu Karola,
który jest symbolem Pragi.
W pamięci uczestników na
długo pozostanie wieczorny
rejs statkiem po Wełtawie i
nocne multimedialne widowisko Fontann Křižíkova,
połączone z baletem.
Nie zabrakło również
atrakcji w drodze powrotnej. Warto było zobaczyć
jaskinię Punkwiową, z urokliwą przepaścią Macochy,
przepłynąć łódkami po
podziemnych korytarzach
i wjechać na Svatý Kopeček
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reżimu. A dzisiaj wierzący
często czują się jako egzotyka między „normalnymi”
sąsiadami.
Jakie płyną z tego wnioski? Ceńmy sobie polskich
księży i bądźmy dla nich dobrymi! Nie jest łatwe z dnia
na dzień przyzwyczaić się
żyć w diasporze. Starajmy
się, aby nasze parafie nie były
źródłem frustracji i wypalenia duchowego. Uświadommy sobie, że polscy kapłani

są misjonarzami. Nie jest
im łatwo wczuć się w naszą
mentalność i historyczny
kontekst. Nie przenoszą
swoich wzorców do naszej
ziemi. Przynoszą nam radosną nowinę i starają się to inkulturyzować. Dlatego wiele
możemy od nich czerpać.
Przede wszystkim – pewność siebie i spontaniczność.
Dziękujmy za nich Bogu!
Autor: Hana Farna
Publikacja: Christnet.cz

(Świętą Górkę) do Bazyliki
Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny. W 1995 r.
miejsce to nawiedził św. Jan
Paweł II.
Każdego dnia, dzięki
obecności ks. Mateusza Rachwalskiego, mieliśmy możliwość uczestniczenia we
Mszy św. Pierwszego dnia –
w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie,
drugiego dnia – w kaplicy,
u gościnnych sióstr Elżbietanek w Kudowej Zdroju, w
sobotę, trzeciego dnia – w
Pradze, w zabytkowym kościele Norbertanów na Strachowie, i ostatniego dnia – w
barokowej Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny na Svatým Kopečku

na Morawach. Pielgrzymowanie swoją obecnością
ubogaciła siostra Elżbieta ze
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, pracująca w Kanadzie.
Czas spędzony w autokarze, wypełniały ciekawe
opowieści
przewodnika,
pana Marka, na temat mijanych miejscowości oraz
miejsc przewidzianych do
zwiedzania. Był również
czas na wspólną modlitwę
i śpiew. Chociaż grupa był
mocno zróżnicowana pod
względem wiekowym (najstarsza osoba liczyła 82 lat,
najmłodsza 7 lat), wśród
uczestników panowała życzliwa, rodzinna atmosfera.
Ewa Tyczka

Sprawdzone grono pielgrzymów w złotej Pradze

Most Karola – nocą
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Jak co roku, w trzecią sobotę czerwca, z naszej parafii
wyruszył autokar z pielgrzymami na Jasną Górę.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którzy
włączyli się w 19. Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji
Katolickiej, aby wspólnie podziękować Panu Bogu i
Matce Bożej za kanonizację dwóch wielkich papieży
– Jana XXIII i, w sposób szczególny, Jana Pawła
II, dzięki któremu Akcja Katolicka odrodziła się w
Polsce po wielu latach nieobecności.
Centralnym punktem
pielgrzymki była uroczysta Msza św. sprawowana

obok tych, którzy potrzebują prowadzenia”. Podczas
Eucharystii 4 tys. pielgrzy-

mów odnowiło przyrzeczenia Chrztu św.
Honorowymi gośćmi
uroczystości byli: Maria
Grazia Tibaldi z Rzymu – sekretarz Międzynarodowego
Forum Akcji Katolickiej
oraz ks. dr Jacek Uliasz
ze Lwowa – asystent kościelny Akcji Katolickiej
Archidiecezji Lwowskiej
obrządku łacińskiego.
Po Mszy św. cmolascy
pielgrzymi zebrali się, aby
wspólnie wysłuchać historii
sanktuarium przekazanej
przez jasnogórskiego przewodnika i zobaczyć najważniejsze miejsca: Bazylikę,
Muzeum
Jubileuszu
600-lecia Jasnej Góry, Salę

17

Rycerską, Drogę Krzyżową
namalowaną przez Jerzego
Dudę Gracza.
Był również czas na indywidualne nawiedzenie
kaplicy z cudownym wizerunkiem Matki Bożej.
E.T.

Akcja Katolicka
– tuż przed wejściem
na Jasną Górę

na Wałach Jasnogórskich
pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczka –
krajowego asystenta Akcji
Katolickiej. W wygłoszonej
homilii ks. Biskup, nawiązując do czytań, powiedział: „Dziś otrzymaliśmy
niesamowity dar, przypomnienie, że jesteśmy synami Boga”. Zwrócił również
uwagę, że misją stowarzyszenia winno być podjęcie akcji działania Ducha
Świętego. Zachęcił do bycia
świadkami wiary w zwykłym, codziennym życiu.
„Bądźmy tymi, którzy niosąc świadectwo, będziemy

Pielgrzymi Akcji Katolickiej z Cmolasu
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W odpowiedzi na apel o. Tadeusza Rydzyka,
dyrektora Radia Maryja, postanowiliśmy –
parafianie z parafii: św. Bartłomieja z Majdanu
Królewskiego, Przemienienia Pańskiego z Cmolasu
i św. Anny w Trzęsówki – zorganizować pielgrzymkę
na Jasną Górę w ramach 23. pielgrzymki Rodziny
Radia Maryja (12-13 lipca). W pielgrzymce
uczestniczyło ok. 40 osób.
W dzisiejszym świecie
trudno jest dawać świadectwo o Chrystusie. Św.
Jan Paweł II powiedział: –
„Trzeba nam dawać świadectwo prawdzie i wartościom, które wyznajemy
jako chrześcijanie – w rodzinie, w miejscu pracy,
w szkole, w domu”. Mówił
też: – „Jesteście podobni do
ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać”. Mamy iść i
siać dobro. Do zwycięstwa
zła potrzeba tylko, aby dobrzy ludzie nie byli aktywni.
Na Wałach Jasnogórskich zebrały się setki tysięcy pielgrzymów, a
miliony uczestniczyły w
pielgrzymce dzięki transmisjom w Radiu Maryja i
TV TRWAM. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Ze
świętym Janem Pawłem II
odnawiajmy oblicze ziemi,
tej ziemi”. Nad głowami
powiewało morze biało-czerwonych flag i transparentów z nazwami miast z
całej Polski.
W niedzielę, 13 lipca
pielgrzymkę
rozpoczęto
śpiewem godzinek ku czci
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Uroczystej Mszy św. o
godz. 11 przewodniczył
abp Zygmunt Zimowski,
przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Służby Zdrowia i

Duszpasterstwa Chorych.
Wśród koncelebransów byli
m.in.: abp Wacław Depo
– metropolita częstochowski, bp Ignacy Dec – ordynariusz świdnicki, bp Jan
Wątroba – ordynariusz rzeszowski.
Tę szczególną Eucharystię sprawowano w duchu
dziękczynienie za kanonizację Jana XIII i Jana Pawła II.
Za udział w tej Eucharystii
papież Franciszek nadał
możliwość zyskania odpustu zupełnego. W homilii
abp Zimowski wołał z przejęciem: – „(...) czy jestem
człowiekiem, który chce odnowy samego siebie i całego
naszego narodu? Czy modlę
się o dar Ducha Świętego,
aby w każdym ludzkim
sercu zwyciężyła prawda?
A prawda jest tylko jedna.
Nie raz w telewizji mówi
się o dwóch prawdach. To
nie jest prawda! Czy szczerze wołam codziennie do
Maryi: Maryjo, Królowo
Polski, jestem przy Tobie –
to znaczy, zgodnie z myślą
św. Jana Pawła II – nie chcę
Polski, która by mnie nic,
ale to nic nie kosztowała.
(...) Jesteśmy powołani, aby
być sługami Bożej prawdy.
(...) A zatem Siostry i Bracia,
czynić prawdę w miłości
i służyć prawdzie – to jest
droga, która przez św. Jana

Rodzina Radia Maryja na Jasnej Górze

Pawła II jest nam wskazana
we wspólnocie Kościoła”.
Kaznodzieja przypomniał
również, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości.
Podczas procesji z darami ofiarnymi abp Depo,
dostrzegłszy
wizytówkę
sanktuarium Przemienienia
Pańskiego, powiedział: „O,
Cmolas, z diecezji rzeszowskiej!”. Bardzo nas to urado-

wało. Wszak hierarcha, w
2009 r., jeszcze jako ordynariusz zamojsko-lubaczowski, przewodniczył uroczystościom odpustowym w
Cmolasie.
Z pasterzami i wiernymi
łączył się – poprzez modlitwę „Anioł Pański” i udzielone błogosławieństwo –
Ojciec św. Franciszek.
Halina Serafin

W Rodzinie Radia Maryja jest miejsce i dla naszych
parafian
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12.05.2014 Liturgia pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego, podczas której 85 młodych parafian przyjęło
sakrament bierzmowania.
7.06.2014 Pielgrzymka dzieci komunijnych z Sanktuarium
o. Pio w Terliczce. Uczestników 50. Kapłan: o. Marek Socha OFM
15.06.2014 Pielgrzymka z parafii Kralupy nad Vltavou
(Czechy). Ilość uczestników: 8 Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks.
Andrzeja Iżyka z Chicago.
11.07.2014 Dzień wspólnoty Oazy Ruchu Światło-Życie
Diecezji Rzeszowskiej pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Edwarda
Białogłowskiego. Uczestników 260. Kapłani: ks. Marek Kotwa, ks.
Piotr Róż, ks. Mateusz Sokół, kleryków: 7.
18.07.2014 Pielgrzymka dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z parafii Skołoszów, przeżywających „Wakacje z Bogiem”
pod hasłem „Zrozumieć siebie, by żyć w wolności” a pielgrzymujących docelowo do Kałkowa. Uczestników: 50, kapłan: ks. dr
Mieczysław Federkiewicz. Wizyta delegacji samorządowców z
Ókoritotvos (Węgry). Uczestników 11.
27.07.2014  XIII Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę. Uczestników 100.
28.07.2014 Dzień wspólnoty Oazy Ruchu Światło-Życie
Diecezji Rzeszowskiej pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jana Wątroby. Uczestników: 260. Kapłani: kleryków: 7.

Stypendium im. Księdza Wojciecha Borowiusza

Bóg zapłać darczyńcom

Zdając relację finansową z kolejnego roku funkcjonowania
naszej Fundacji stypendialnej pragnę przypomnieć, że w roku
akademickim 2013/2014 nasza wspólnota parafialna sfinansowała dwa stypendia studenckie (po 300 zł każde, czyli przez 10
miesięcy – 6000 zł)
Za każdą ofiarowaną na Fundację złotówkę, za zrozumienie,
że w pojedynkę nic byśmy nie zdziałali, ale wspólnie możemy
pomóc wielu, a także za okazane zaufanie składam wszystkim
Darczyńcom po raz kolejny serdeczne „Bóg zapłać!”. Jestem przekonany, że tę wdzięczność, poprzez pamięć i modlitwę, wyrażają
również stypendyści – tegoroczni i z wcześniejszych lat.
Marian Salwik
Stan finansów Fundacji (stan na 22 czerwca 2014 r.)
Saldo z poprzedniego roku 1720,00 zł
Wpłaty przedstawicieli samorządu 1080,00 zł
Wpłaty przedsiębiorstw (na konto) 500,00 zł
Wpłaty indywidualne 550,00 zł
Wpłaty Róż Różańcowych 1650,00 zł
Wpłaty księży 500,00 zł
RAZEM 6000,00 zł
Przekazano na stypendium 6000,00 zł
0,00 zł
Pozostało na rok akademicki 2014/2015
Jednocześnie pragnę poinformować, że już po dacie 22 czerwca 2014 r. złożono kolejne ofiary na Fundację, co zostało odnotowane w biuletynie ogłoszeń parafialnych. Ofiary te zostaną ujęte
w bilansie na rok akademicki 2014/2015. /ms/

kwiecień - lipiec 2014
Do wspólnoty Kościoła przez
Chrzest Święty zostali włączeni:
25.05.2014
1.06.2014
21.06.2014
22.06.2014
29.06.2014
5.07.2014
6.07.2014
13.07.2014
20.07.2014
27.07. 2014

Natalia Katarzyna Kowal
Hiacynta Weronika Rozmus
Barbara Kudelska
Nataniel Stanisław Szuban
Gabriel Paweł Szuban
Zofia Paduch
Maksymilian Kubiński
Wiktoria Różycka
Nikodem Maciej Mokrzycki
Gabriela Zofia Myszka
Klaudia Halat
Eliza Kusak
Otylia Lubach
Zuzanna Posłuszny
Martyna Zawadzka

Sakrament małżeństwa zawarli:
17.05.2014 Krzysztof Wiącek i Beata Kosiorowska
Kamil Tadeusz Ząbek i Magdalena Rząsa
25.05.2014 Łukasz Stąpor i Bogusława Kubińska
14.06.2014 Daniel Skura i Ewa Maciąg
Michał Maksymilian Wiktorowicz i Katarzyna
Olesiak
29.06.2014 Grzegorz Lubera i Justyna Gertruda Koper
5.07.2014 Kacper Seweryn Sokół i Paulina Małek
12.07.2014 Mariusz Korbut i Iwona Maria Rzeszutek
13.07.2014 Szymon Bogumił Wilk i Magdalena Maria
Biestek
19.07.2014 Marcin Łukasz Lenart i Agata Barbara Guźda
Stanisław Urban i Beata Irena Michałek
Grzegorz Lizak i Wioletta Serafin
Mikołaj Andrzej Fila i Anna Kosiorowska

Odeszli do wieczności:
21.04.2014
25.04.2014
14.05.2014
26.05.2014
10.06.2014
3.06.2014
15.06.2014
25.06.2014
15.07.2014
17.07.2014
18.07.2014
27.07.2014

Stanisław Serafin
Władysław Mokrzycki
Genowefa Posuszny
Stanisław Pająk
Arkadiusz Tomczyk
Edward Jadach
Stanisław Magda
Maria Marut
Stanisław Jamróz
Anna Rębisz
Bronisława Sokół
Łukasz Kapusta
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